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 تعلم؟  ھل
 وتتضمن. الصناعات جمیع في الشركات إنتاجیة تحسین على تعمل مبتكرة وخدمات جدیدة منتجات واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا عمال یطور

  ألعاب وتطویر السیبراني واألمن البیانات وتحلیل  الشبكات وتطویر االتصاالت مجال في تعمل التي تلك المعلومات وتكنولوجیا االتصاالت شركات
 . الكمبیوتر وبرامج االجتماعیة والوسائط الفیدیو

 
 

 

 بـ؟  مھتم انت ھل
 التكنولوجیا  أو  / و  والبرامج الكمبیوتر أجھزة باستخدام  األلغاز حل  •
 التخیل  خالل  من للمشاكل إبداعیة حلول  إیجاد •
 المتطورة  والحلول المنتجات لتطویر المحترفین من فریق   مع العمل •
 تقریبًا وصناعة مكان أي  إلى  نقلھا یمكن التي العمل مھارات تعلم •
 وإصالحھا  واألجھزة   البرامج مشكالت من  متنوعة مجموعة  استكشاف •

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

 ؟ … ھل
 االجتماعي التواصل   ووسائل والتصمیم بالفن تستمتع •
 التفاصیل  على تركز •
 الكتابة  أو الرسم تحب •
 التقنیین  غیر للمستخدمین التكنولوجیا بشرح تستمتع •
 الخطى  سریعة  عمل  بیئة في  العمل ترید •
 لمشروع ا على القائمة المھام في بالتعاون تستمتع •

 

 5% (2,880) 
   لمدة  متوقع وظائف نمو
 سنوات  5

 

   
 137,846  

 دوالرً 
 وظیفة  لكل الدخل متوسط

 

   
  

  العمل  أصحاب  من  عینة
 المحلیین 

Cubic Corporation 

Intuit Inc. 

Qualcomm Inc. 

Sony Electronics 
Inc. 

Steelcase 

Teradata 
Operations, Inc. 

United Support 
Services 

VerveTM 

ViaSat, Inc. 
 

 

 
 . 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

 

 )* الراتب (  بالساعة  األجر المھنیة  ارات المس التعلیم  من  األدنى  الحد 

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

 ) الشھادة على الحصول  المثال،

 )دوالر ألف 29( دوالًرا 14  البیانات  ومسجلو االستقبال  موظفو 

 )دوالر ألف 29( دوالًرا 14  المصورون 

 )دوالر ألف 35( دوالًرا  17 والفیدیو  الصوت  أجھزة  فنیو

 )دوالر ألف 46( دوالًرا  22 الكمبیوتر مستخدمي  دعم متخصصو 

   شھادة  أو  جامعیة  شھادة
 علیا دراسات 

 )دوالر ألف 37( دوالًرا  18 الجرافیك  مصممو

 )دوالر ألف 46( دوالًرا  22 الرقمیة  الواجھات  ومصممو الویب، مطورو

 )دوالر ألف 50( دوالًرا  24 الكمبیوتر شبكات دعم متخصصو 

 )دوالر ألف 75( دوالًرا 36  والكمبیوتر  الشبكات  أنظمة  مدیرو

 ) 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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 اھتماماتك؟  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 اھتماماتك تقییم في  أیًضا مدرستك في  الوظیفي  المستشار یساعدك وقد . اھتماماتك على  بناءً  األھداف
.......................................................................................................................................................................................... 

 

 

 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  البرامج إلیجاد •

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

 

 

 
  

 
 

 . الرقمیة والوسائط   واالتصاالت المعلومات  تكنولوجیا في المجتمع  كلیات برامج لمعرفة CareerEd.org موقع  بزیارة تفضَّل 
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