
 والسیاحة   والضیافة بالتجزئة البیع
 2022 دییجو  سان  مقاطعة

 

 تعلم؟  ھل
 مما - والمطاعم  الفنیة والمتاحف والمتنزھات الفنادق تتضمن والتي – والضیافة السیاحة مجال في أمریكي ملیون 15 من یقرب ما یعمل

  في المبتدئین وظائف لدخول ویمكن. مباشر بشكل أمریكي  نملیو 32 بالتجزئة البیع صناعة وتوظف. البالد في صناعة أكبر خامس یجعلھا
 المھارات  وتتضمن. أخرى صناعات أو القطاع نفس في وظائف لشغل عمل عن  الباحثین إعداد ) RHT( والسیاحة والضیافة بالتجزئة البیع
 .العمالء وخدمة  والتواصل المشكالت  حل RHT قطاع في العمل  خالل من تطویرھا تم التي

 

 

 

 بـ؟  مھتم انت ھل
 العمالء  بخدمة العمل •
 للضیوف  فریدة  تجارب تقدیم •
 السفر •
 الفعالیات  وترتیب تنظیم •
  حسابات  على  والحفاظ  الموظفین، على اإلشراف  •

 المبیعات  وتنسیق  الضیوف،

 لمشاكلھم  حلول واقتراح  العمالء احتیاجات تقییم •
 المبیعات أھداف  وتحقیق  تحدید •
  یعاتالمب  حول  للعمالء المشورة  إعطاء •

 الترویجیة  والعروض 
 الطعام  وتقدیم  وإعداد تخطیط  •

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

 ؟ … ھل
 الناس  بخدمة تستمتع •
 فریق   في  العمل تحب •
 للتفاصیل  تنتبھ •
 المھام  تعدد تحب •
 المشاكل  حل   تحب •

 -5% (-15,573) 
   لمدة  متوقع وظائف نمو
 سنوات  5

 

   
 دوالًرا  190,668 

 وظیفة  لكل  الدخل متوسط
 

   
  

  العمل أصحاب من عینة
 المحلیین 
Macy’s 

Sprouts 

Cheesecake 
Factory 

Chipotle Mexican 
Grill 

Sycuan 

The Vons 
Incorporated 

Office Depot 

Viejas Casino 

SeaWorld San 
Diego 

Speedway LLC 
 

 

 

 

 
 

 . 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  مسارات ال التعلیم  من  األدنى  الحد 

  تدریب + شھادة الدراسة الثانویة  
  على( الثانویة  المرحلة بعد ما

  على  الحصول المثال، سبیل
 ) الشھادة

 )دوالر ألف 27( دوالًرا  13 الرقص  مدربو

 )دوالر ألف 29( دوالًرا  14 االستجمام  عمال

 )دوالر ألف 29( دوالًرا  14 جماعیةال  البدنیة اللیاقة  ومدربو التمارین مدربو

 )دوالر ألف 37( دوالًرا  18 الطعام  خدمات مدیرو

  دراسات شھادة  أو  جامعیة  شھادة
 علیا 

 )دوالر ألف 33( دوالًرا  16 اآلثار على  والمحافظون المتاحف  فنیو

 )دوالر ألف 35( دوالًرا  17 والكشافة  المدربون

 )دوالر ألف 37( دوالًرا  18 والمناسبات والمؤتمرات االجتماعات  مخططو 

 )دوالر ألف 37( دوالًرا  18 األزیاء  مصممو

 ) السنة في ساعة 2080( كامل بدوام عملوا إذا یكسبوه أن للعمال یمكن ما على كأمثلة الرواتب وتقدیم الدخل مستوى على بالساعة األجور تقریب تم*

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

 اھتماماتك؟  من  متأكدٍ  غیر الزلت  ھل
  بناءً  األھداف 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
.................................................................................................................................................................................. 

 

 الوظائف عن  المزید تعرف كیف
 . المجتمع كلیة يف 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 •

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

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 .والسیاحة والضیافة  بالتجزئة  البیع  في المجتمع  كلیات برامج لمعرفة CareerEd.org موقع  بزیارة تفضَّل 

 

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

