
 الزراعة والري والتقنیات البیئیة
            2022 دییجو  سان  مقاطعة

 

 تعلم؟  ھل
  آمنة المیاه وإبقاء الغابات على  والحفاظ البیطریة والخدمات  المستدامة الزراعة ممارسات المتضمنة البرامج عشرات الدراسة من القطاع ھذا یقدم

 المتوقع من. مجتمعة األخرى المھن بجمیع مقارنة  األشخاص من أكبر عدًدا التصنیع قطاع ظفیُو كالیفورنیا، في  الزراعة ألھمیة ونظًرا. للشرب
 كلیات من تخرجوا  الذین الطالب من 51%  من أكثر حصل وقد .المیكانیكیة المعدات وإصالح بتصنیع المتعلقة المھن  على  الطلب یزداد  أن

 .الكفاف  أجور على وإمبلایر دییجو سان مقاطعتي  في البیئة وتكنولوجیا الصحي والصرف المیاه تكنولوجیا وبرامج دییجو سان في المجتمع
 
 

 
 بـ؟  مھتم انت ھل
 من خالل حلول عملیة وتطبیقیة الحقیقي العالم مشاكل  حل  •
 الطبیعیة والموارد والبیئة  اإلنسان بین العالقة دراسة  •
 قدة المع التقنیات باستخدام الكبیرة المعدات  وإصالح واختبار تشخیص •

............................................................................................................... 
 

 ؟ … ھل
 الطلق  الھواء  في بالعمل تستمتع •
 الطبیعیة  والموارد   البیئة حمایة ترید •
 الناس  مع العمل تحب •
 النباتات تربیة في  مھارة لدیك •

 5% (1,258) 
   لمدة  متوقع ئفوظا نمو
 سنوات  5

 

   
 دوالًرا64,090  

 وظیفة  لكل  الدخل متوسط

 

   
  

  العمل أصحاب من عینة
 المحلیین 

Environmental 
Science Associates 

Lynker 
Technologies 

Snipes-Dye 
Associates 

San Diego County 
Water Authority 

U.S. Forest Service 

Planck Aerosystems 
 

 

 

 
 . 2025-2020 توقعات الحرة؛  األعمال أصحاب ،QCEW لبرنامج التابعین غیر الموظفون ،QCEW لبرنامج التابعون الموظفون  ؛EMSI 2021.03 من المستمدة  العمل سوق بیانات*

 
 
 



 
 

 الراتب  ومعلومات  التوظیف طرق

 

 )* لراتب ا(  بالساعة  األجر المھنیة  المسارات  التعلیم من األدنى  الحد

  ما  تدریب + شھادة الدراسة الثانویة  
  سبیل  على(  الثانویة المرحلة  بعد

 ) الشھادة على الحصول  المثال،

 )دوالر ألف  33(  دوالًرا 16  اآلخرون  الزراعیون والمدیرون الماشیة  ومربو  المزارعون

 )دوالر ألف  35(  دوالًرا 17  األرض  وحراسة   الحدائق، وخدمة  الحدائق، تنسیق عمال  على  المباشرون المشرفون 

 )دوالر ألف 42( دوالًرا  20 والعلمیة التقنیة المنتجات باستثناء والتصنیع،  بالجملة والبیع المبیعات، مندوبو

 )دوالر ألف 58( دوالًرا  28 الصحي  والصرف  المیاه معالجة ومحطات   أنظمة مشغلو

   شھادة  أو  جامعیة  شھادة
 علیا دراسات 

 )دوالر ألف 40( دوالًرا  19  البیئة وحمایة   علوم فنیو

 )دوالر ألف 40( دوالًرا  19  البیطریون والفنیون التقنیون

 )دوالر ألف 42(دوالًرا  20 واألغذیة  الزراعة  فنیو

 )دوالر ألف 52(دوالًرا  25 البیئیة الھندسة  وفنیو تقنیو

 ) السنة في ساعة 2080( كامل بدوام عملوا إذا یكسبوه أن للعمال یمكن ما على أمثلةك الرواتب وتقدیم الدخل مستوى على بالساعة األجور تقریب تم*
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 اھتماماتك؟  من  متأكدٍ  غیر الزلت  ھل
 على عدك وسیسا !)/https://www.cacareerzone.org/ip( نیا كالیفور في التوظیف منطقة في االھتمامات تعریف بملف استعن

 . أكبر بشكل المھنیة اھتماماتك تقییم في أیًضا مدرستك في الوظیفي المستشار یساعدك قدو. اھتماماتك على بناءً  األھداف استكشاف
.......................................................................................................................................................................................... 

 

 

 الوظائف عن  المزید تعرف كیف
 . المجتمع كلیة في المھني التعلیم وبرامج مدرستك، في  الوظیفیة  والمسارات الوظیفي، االستكشاف  حول  والمستشارین المعلمین إلى  تحدث •
 .المھنیة حیاتھم  اختاروا وكیف تعلیمھم مسار  حول  والموجھین والجیران  العائلة  إلى  تحدث •
 بزیارة قم  الثانویة، المدرسة في ) CTE( المھني الفني  التعلیم مسارات مع تتوافق  التي المجتمع  كلیات في  رامجالب  إلیجاد •

https://programfinder.com/ . 
   .finder/-program-d.org/collegehttps://careere بزیارة قم المجتمع، كلیات  في  المقدمة المھني التعلیم برامج على للتعرف •

 

 

 
  

 
 

 .البیئیة والتقنیات والمیاه  الزراعة في المجتمع  كلیات برامج لمعرفة CareerEd.org موقع  بزیارة تفضَّل
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