
 الصحة 
   2022    دییجو سان  مقاطعة

 تعلم؟  ھل
  التي المھن من  العدید في  مدرب عامل ملیون 1.4 بھا ویعمل الوالیة، اقتصاد  من 12% من یقرب ما الصحیة الرعایة تمثل كالیفورنیا، والیة في

  على الطلب سیستمر ،2030  عام بحلول ملیونًا 44 إلى كالیفورنیا في السكان عدد یصل أن المتوقع من وألنھ. وتقنیة عالیة مھارات تتطلب
 .االرتفاع في الصحیة الرعایة  مجال في العاملین

 
 

 

 بـ؟  مھتم انت ھل
 اآلالم  من یعانون والذین المرضى  األشخاص رعایة •
 التقنیات أحدث   باستخدام والتجارب  البحوث  إجراء •
 أفضل  بشكل  العالج  أو المرض فھم  أجل من البیانات جمع •
   المشكلة لحل  فریق  من كجزء تعاوني كل بش العمل •
 قادرا على التكیف في المواقف المتغیرة •
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 ؟ … ھل
 فریق  في بالعمل تستمتع •
 للتفاصیل  تنتبھ •
 معھم والتعاطف الناس بمساعدة تستمتع •
 المتغیرة المواقف  مع جیًدا تتكیف •
 المشكالت  وحل  النقدي التفكیر مھارات تمتلك •
 الوجداني  والتقمص  العاطفي  باالستقرار تتمتع •
 االستماع  على والقدرة  جیدة  اتصال  بمھارات تتمتع •
 بنجاح الیومیة أنشطتك أولویات ترتب •

 12% (16,440) 
   لمدة  متوقع وظائف نمو
 سنوات  5

 

   
 دوالًرا   84,335 

 وظیفة  لكل  الدخل متوسط

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  العمل أصحاب من عینة

 المحلیین 
AccentCare 

Family Health 
Centers of San Diego 

Kaiser Permanente 

Mental Health 
Systems 

Rady Children’s 
Hospital 

Scripps Health 
System 

Seaport Home Health 
& Hospice 

Sharp Health System 

San Ysidro Health 

UC San Diego Health 
System 

 

 

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

 
 
 



 
 الراتب  معلوماتو  التوظیف طرق

 

 )* الراتب (  بالساعة  األجر المھنیة  المسارات  التعلیم  من  األدنى  الحد 

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

 ) الشھادة على الحصول  المثال،

 ) دوالر ألف 27( دوالًرا  13 الشخصیة  والعنایة المنزلیة  الصحة  مساعدو

 ) دوالر ألف 35( دوالًرا  17 األسنان  أطباء مساعدو

 ) دوالر ألف 44( دوالًرا  21 الدم  سحب  فنیو

 ) دوالر ألف 56( دوالًرا  27 الُمَجاَزات  المھنیات الممرضات الُمَجاَزات  المماِرسات  الممرضات 

   شھادة  أو  جامعیة  شھادة
 علیا دراسات 

 ) دوالر ألف 60( دوالًرا  29 الطبیعي  العالج  مساعدو

 ) دوالر ألف 69( دوالًرا  33 التنفسي  الجھاز معالجو

 ) دوالر ألف 89( دوالًرا  43 المعتمدات الممرضات 

 ) دوالر ألف 94( دوالًرا  45 األسنان صحة  أخصائیو

 ) السنة في ساعة 2080( كامل بدوام عملوا إذا یكسبوه أن للعمال یمكن ما على كأمثلة الرواتب وتقدیم الدخل مستوى على بالساعة األجور تقریب تم*
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 ك؟ اھتمامات من  متأكدٍ  غیر الزلت  ھل
  استكشاف على ! وسیساعدك )/https://www.cacareerzone.org/ip(  كالیفورنیا في  التوظیف منطقة  في  االھتمامات تعریف بملف استعن

 . أكبر بشكل  المھنیة ماتكاھتما تقییم في  أیًضا مدرستك في  الوظیفي  المستشار یساعدك وقد . اھتماماتك على  بناءً  األھداف
 

..........................................................................................................................................................................................
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 الوظائف عن  المزید تعرف كیف
 . كلیة في المھني التعلیم وبرامج مدرستك، في  الوظیفیة  والمسارات الوظیفي، االستكشاف  حول  والمستشارین لمینالمع 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  كلیات في  البرامج إلیجاد •

https://programfinder.com/ . 
 . finder/-program-legehttps://careered.org/col بزیارة قم المجتمع، كلیات  في  المقدمة المھني التعلیم برامج على للتعرف •

 

 

 
  

 
 

 . الصحة  في المجتمع  كلیات برامج لمعرفة CareerEd.org موقع  بزیارة تفضَّل 
 

https://www.cacareerzone.org/ip/
https://programfinder.com/
https://careered.org/college-program-finder/

