
 تعلَّم أكثر، اربح أكثر. 

 2022دلیل التعلیم المھني لعام 
 كلیات بمقاطعتي سان دییجو وإمبلایر 



 المعلمون والمستشارون األفاضل  

 رسالة من برنامج القوى العاملة اإلقلیمیة القویة في مقاطعتي سان دییجو وإمبلایر:
 

الشخصیة من حیث  وقیمھممھنیة یتیح لكم الفرصة لمساعدة الطالب على تحدید اھتماماتھم الطالب لیكونوا مستعدین للحیاة الجامعیة وال تھیئھ
ي، صلتھا باالختیارات المھنیة. إذ یحتاج الطالب إلى المساعدة في رحلة التطویر المھني (الوعي الذاتي، والوعي المھني، واالستكشاف المھن

ومن ثّم فإننا نأمل أن  خاذ قرارات مستنیرة بعد المرحلة الثانویة وفي الحیاة المھنیة. واإلعداد المھني، والتدریب المھني) لیتمكنوا من ات
عات  تستخدموا دلیل التعلیم المھني ھذا لمساعدة الطالب على مواءمة اھتماماتھم وقیمھم مع المسارات المھنیة التي ستقودھم إلى ِمھن في قطا

معلومات حول التعلیم العمل العالیة األجور والطلب. وقد یكون الطالب مھتمین بالفعل بقطاع عمل أو مسار مھني ویمكن أن یمنحھم الدلیل 
  والمھارات الالزمة للنجاح.

 
  إلى: RIASECلھوالند، أو ستة مجاالت اھتمام. یشیر االختصار  RIASECویتضمن ھذا الدلیل مراجع لنموذج 

 
 

(R)  الواقعي 
(I)  االستقصائي 

(A)  الفني 

(S) االجتماعي 
(E)  الریادي 
(C)  التقلیدي 

R I A S E C 
      

 
 

، فقد  Holland Codesنعلم أن ھناك تقییمات مھنیة كثیرة متاحة أمام الممارس. ونظًرا ألن العدید من ھذه التقییمات المھنیة ینظمھا  إننا
ج  استخدمناھا في الدلیل لتحدید فئات االھتمامات التي ترتبط بكل قطاع عمل. وكما ھو معلوم ألي ممارس ماھر، یجب عدم استخدام ھذه النماذ

عن غیرھا، بل یجب التشاور مع مستشار مؤھل یمكنھ المساعدة في تفسیر نتائج التقییم المھني ویأخذ الوقت الكافي لفھم الظروف بمعزل 
  واالحتیاجات الفریدة للطالب.

 
الوصول كذلك إلى  یتضمن الجزء الخلفي من ھذا الدلیل مواقع إلكترونیة مفیدة یمكن استخدامھا للوصول إلى أدوات مجانیة الستكشاف المھن و

لمنطقة.  تقییمات مھنیة. وإّن فھم اھتمامات الطالب سیساعد في عملیة تخطیط دوراتھ الدراسیة إلكمال المسارات المھنیة التي یوفرھا الموقع أو ا
  San Diego and Imperial Counties Community Colleges Career Educationویوجد أیًضا رابط إلى موقع 

، الذي یمكن من خاللھ االطالع على معلومات حول التدریب للمھن المطلوبة لمساعدة الطالب في خطط areered.orgcاإللكتروني، 
  تعلیمھم بعد المرحلة الثانویة.
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وظائف المھارات المتوسطة تدعم   
  

تحتاج الشركات إلى المزید من المرشحین المؤھلین 
لشغل مناصب تتطلب مھارات متوسطة وتدرُّ أجوًرا  

(التعلیم  Career Educationمجزیة. وتُعتبر برامج 
 Community Colleges inالمھني) المقدمة من 

San Diego & Imperial Counties   الركیزة
  األساسیة لھذه الوظائف التي یزداد الطلب علیھا.

 الفرصة
 وتدرُّ أجوًرا مجزیة.  –رة ومتنامیة وظائف المھارات المتوسطة كثی

 ب وظائف المھارات المتوسطةتتطل

من   أكثر
شھادة  

الثانویة 
 العامة

الدرجة   أقل
العلمیة ذات  

األربع  
 سنوات 

 ملیون وظیفة  1.7 من الـ  (678,770) 39%
في    إمبلایرومقاطعتي سان دییجو   وظیفة في (1,737,766)

 كانت تتطلب مھارات متوسطة.  2020عام 

39 % 

 متوسط أجر الساعة
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$18.43 
$28.47 

 السبب
 بتكلفة بسیطة.   –(التعلیم المھني) للطالب مجموعة متنوعة من الخیارات في الكثیر من الُحرم الجامعیة  Career Educationتقدم برامج 

 كلیات مجتمع  10برنامج و  200أكثر من 

 MiraCosta Collegeكلیة 

 Palomar Collegeكلیة 

 San Diego Miramar Collegeكلیة 

 Grossmont Collegeكلیة 

 San Diego Mesa Collegeكلیة 

 Cuyamaca Collegeكلیة 

 San Diego City Collegeكلیة 

 San Diego College ofكلیة 
Continuing Education 

 Southwestern Collegeكلیة 

 Imperial Valley Collegeكلیة 

 للساعة المعتمدة 
كلیات المجتمع ھي 

 األفضل قیمة.
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 دوالًرا 46



 

 الوظائف
 (التعلیم المھني) أن تقودك إلى ھذه المھن بسرعة. Career Educationیمكن لبرامج 

70 % 
 من الخریجین 

 یتم توظیفھم بعد عام واحد 
 رنامجھم من إنھاء ب

 تقدم في حیاتك المھنیة عن طریق 

الحصول على شھادة   الحصول على شھادة  بناء مھاراتك
 جامعیة 

 التواصل  القطاعات المطلوبة 

 الطالب 

أصحاب 
  

 التعلیم المھني 

 التدریب 
 خبرة العمل 

 التوظیف 

 التصنیع المتقدم •
 وسائل النقل والخدمات اللوجستیة المتقدمة  •
 الزراعة والمیاه والتقنیات البیئیة •
 األعمال والریادة  •
 التعلیم والتنمیة البشریة •
 الطاقة والبناء والمرافق •
 الضیافة والسیاحة  •
 الصحة  •
 والوسائط الرقمیة) ICTتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ( •
 علوم الحیاة والتكنولوجیا الحیویة •
 السالمة العامة و البیع بالتجزئة •
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 التصنیع المتقدم 
لقد كان ھناك اعتقاد خاطئ لعقود من الزمان بأّن التصنیع مجال مظلم وقذر وخطیر، لكّن الحقیقة أنھ مجال حدیث  

الصناعیة الرابعة" تأثیرات أدت إلى تطویر   وآمن وعالي التقنیة ونظیف. وقد كان لظھور األتمتة أو "الثورة
المصانع في جمیع أنحاء العالم من خالل أحدث التقنیات والذكاء االصطناعي وجمع البیانات في الوقت الفعلي  

والروبوتات التعاونیة في تصنیع مجموعة كبیرة من المنتجات لتلبیة احتیاجات الیوم وتحدیات المستقبل. وال تزال  
ع العالي التقنیة (أو التصنیع المتقدم) في تتطور أكثر وأكثر، ال سیما في مجاالت التصنیع باإلضافة،  وظائف التصنی

والتصنیع الخالي من الھدر، والروبوتات واألتمتة، وإنترنت األشیاء الصناعي، والتحول الرقمي، والصیانة التنبؤیة،  
لى األھمیة المتزایدة للمواھب المتنوعة، ال سیما النساء  واآلالت الدقیقة، والھندسة. وھذه التغییرات تسلط الضوء ع

  الالتي یقدمن منظوًرا وتجربة مھمة لصناعة متغیرة. 

ونظًرا ألّن الروبوتات واألتمتة یھتمان بالعمل المتكرر، فإن موظفي التصنیع الیوم لدیھم مھام وظیفیة أكثر تحدیًا  
طاع عن فنیین وتقنیین ومھندسین على درایة ومعرفة بالعالم  وإثارة لالھتمام. ویبحث أصحاب العمل في ھذا الق 

المیكانیكي ویتطلعون إلى مواجھة التحدي المتمثل في االنتقال إلى عالم إلكتروني فیزیائي من خالل تطبیق المبادئ  
نیع. فھل تعلم  العلمیة والتقنیة على عملیات التصنیع. وباإلضافة إلى ذلك، تؤدي النساء دوًرا حیویًا في مستقبل التص

كانت امرأة ملونة؟ والرئیس التنفیذي والرئیس الحالي لشركة   PepsiCoأن الرئیس التنفیذي السابق لشركة  
General Motors   ھي أیًضا امرأة؟ وتُعتبر فرص التقدم وفیرة ألن التطورات التكنولوجیة تجعل الوظائف التي

  ملیات والتشغیل والصیانة والعمل المخبري أكثر انتشاًرا.تتطلب مھارات عالیة في تصمیم المنتجات وھندسة الع

 دلیل التعلیم المھني 

 حقائق سریعة* 

1% (573) 
 5نمو وظائف متوقع لمدة 

 سنوات

3,239 
 شركة 

8% 
من توظیف القطاع في  

 یة كالیفورنیا وال

 دوالًرا 100,281
 متوسط الدخل لكل وظیفة

8% 
أعمال القطاع في  من 

 كالیفورنیا

92,660 
 تم توظیفھم 

، الموظفون غیر التابعین لبرنامج  QCEW؛ الموظفون التابعون لبرنامج EMSI 2021.03*بیانات سوق العمل المستمدة من 
QCEW 2025-2020 ، أصحاب األعمال الحرة؛ توقعات . 
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 R I A S E C أجر الساعة للمبتدئین (الراتب)  شھادة المدرسة الثانویة أو ما یعادلھا + تدریب إضافي 
عو ھیاكل الطائرات وأسطحھا وُمعداتھا وأنظمتھا*         دوالر) ألف   44دوالًرا ( 21 ُمجّمِ

       ألف دوالر)   33دوالًرا ( 16 صانعو الخزائن ونجارو المقاعد* 

       ألف دوالر)   33دوالًرا ( 16 منظمو ومشغلو ومراقبو آالت الطالء والدھان والرش* 

       ألف دوالر)   35دوالًرا ( 17 مشغلي األدوات التي یتم التحكم فیھا عددیًا بالكمبیوتر*

       ألف دوالر)   54دوالًرا ( 26 مشرفون المباشرون على عمال اإلنتاج والتشغیل*ال

       ألف دوالر)   52دوالًرا ( 25 میكانیكیو اآلالت الصناعیة*

       ألف دوالر)   35دوالًرا ( 17 المیكانیكیون* 

       ألف دوالر)   35دوالًرا ( 17 عمال الصیانة واإلصالح، عام* 

       ألف دوالر)   33دوالًرا ( 16 منظمو ومشغلو ومراقبو آالت الخلط والمزج* 

       ألف دوالر)   31دوالًرا ( 15 عمال المطابع*

       ألف دوالر)   50دوالًرا ( 24 عمال الصفائح المعدنیة*

       ألف دوالر)   54دوالًرا ( 26 عمال إنشاءات الحدید والصلب* 

       ألف دوالر)   37دوالًرا ( 18 ع وتركیب المعادن اإلنشائیة*عمال تصنی

       ألف دوالر)   42دوالًرا ( 20 عمال اللحام والقطع والنحاس* 

        ِمنح بعض الكلیات أو المدارس الثانویة التي ال تمثل درجة علمیة 

       ألف دوالر)   60دوالًرا ( 29 میكانیكیو الطائرات وفنیو الخدمات* 

       ألف دوالر)   33دوالًرا ( 16 مصلحو أجھزة الكمبیوتر والصراف اآللي وآالت المكاتب*

       ألف دوالر)   56دوالًرا ( 27 مصلحو األجھزة الكھربائیة واإللكترونیات والمعدات التجاریة والصناعیة* 

        الدرجة الجامعیة 

       ألف دوالر)   54دوالًرا ( 26 یو الھندسة، باستثناء الرسامین، كل المھن األخرى*+ تقنیو وفنیو المعایرة وتقنیو وفن

       ألف دوالر)   37دوالًرا ( 18 تقنیو وفنیو الھندسة المدنیة*

       ألف دوالر)   54دوالًرا ( 26 تقنیو وفنیو الھندسة الكھربائیة واإللكترونیة*

       ألف دوالر)   56دوالًرا ( 27 *تقنیو وفنیو الھندسة الصناعیة

        درجة البكالوریوس أو األعلى منھا 

       ألف دوالر)   89دوالًرا ( 43 مھندسو الطیران 

       ألف دوالر)   75دوالًرا ( 36 المھندسون المدنیون

       ألف دوالر)   102دوالًرا ( 49 مھندسو أجھزة الكمبیوتر

       ألف دوالر)   79دوالًرا ( 38 ھربائیونالمھندسون الك

       ألف دوالر)   94دوالًرا ( 45 مھندسو اإللكترونیات، باستثناء الكمبیوتر

       ألف دوالر)   89دوالًرا ( 43 +المھندسون، كل المھن األخرى

       ألف دوالر)   75دوالًرا ( 36 المھندسون الصناعیون

       ألف دوالر)   87دوالًرا ( 42 ي*مدیرو اإلنتاج الصناع

       ألف دوالر)   77دوالًرا ( 37 المھندسون المیكانیكیون

       ألف دوالر)   104دوالًرا ( 50 مدیرو المشتریات* 

 

 2022دلیل التعلیم المھني لعام 

 الوظائف واألجور  | التصنیع المتقدم
 

ة المئویة الخامسة والعشرین، والتي تمثل أجور  من التحصیل العلمي الذي یحتاجھ الشخص لیكون مؤھًال للمھنة. وتستند األجور المدرجة لكل مھنة إلى أجور الشریح  الحد األدنى  یسرد الجدول التالي
  فرصة عمل سنویة. 50دوالًرا (أي أجر المعیشة) وطلب سوق العمل الذي ال یقل عن   37,440وال تتضمن ھذه القائمة سوى المھن ذات متوسط الراتب السنوي الذي ال یقل عن  العمال المبتدئین.

  في العنوان تعتبر مھنة ذات مجموعات فرعیة عالیة التخصص؛ أي أّن العنوان مكتوب بشكل عام لیشمل مختلف المھن الناشئة.وأي مھنة مذكور معھا وصف "كل المھن األخرى" 

 مھنة حاصلین على درجة جامعیة أو أقل. أو أكثر من العاملین حالیًا في ھذه ال  33*على الصعید الوطني، %
 . RIASECتمثل ھذه المھن مجموعة كبیرة من الخصائص، وبالتالي ال تحتوي على تفاصیل  +

 7 لمعرفة برامج كلیات المجتمع في التصنیع المتقدم.  CareerEd.orgتفضَّل بزیارة موقع 



 وسائل النقل والخدمات اللوجستیة المتقدمة  
إلى المكان المناسب  إّن قطاع وسائل النقل والخدمات اللوجستیة المتقدمة لمسؤول عن ضمان وصول األشخاص واألشیاء 

وفي الوقت المناسب وبالسعر المناسب. ویُطلب من األشخاص العاملین في ھذا القطاع نقل األشخاص والمنتجات من  
عن طریق الجو والبر والبحر باستخدام أحدث التقنیات والعملیات. وھذا األمر یتطلب أشخاًصا   Bإلى النقطة   Aالنقطة 

وتشمل مجاالت نمو السوق المتوقع   خلفیات والتدریبات للحفاظ على سیر األمور.من جمیع المواھب والمھارات وال
) وتحدید الھویة بموجات الرادیو  GIS) وأنظمة المعلومات الجغرافیة ( GPSاستخدام أنظمة تحدید المواقع العالمیة ( 

)RFIDیدروجین، واالستقاللیة،  ) وتطورات تكنولوجیا الصواریخ والطائرات بدون طیار وتكنولوجیا خالیا وقود الھ
ونظًرا لتطور مكونات المركبات   والمركبات المتصلة باإلنترنت، والمركبات الكھربائیة (الخفیفة والمتوسطة والثقیلة).

وتقنیات اإلصالح بشكل متزاید، سیحتاج ھذا القطاع باستمرار إلى متخصصین في مجال النقل. وبسبب أھمیة الدور الذي  
تنا الشخصیة والمھنیة، فإن ھذا القطاع یتضمن مجموعة كبیرة من المھن، بدًءا من المناصب التقنیة یؤدیھ النقل في حیا 

 وحتى المناصب اإلداریة. 

 دلیل التعلیم المھني 

 حقائق سریعة*

2% (1,292) 
 5نمو وظائف متوقع لمدة 

 سنوات

4,555 
 شركة 

6% 
من توظیف القطاع في  

 والیة كالیفورنیا 

 دوالًرا 65,649
 متوسط الدخل لكل وظیفة

7% 
من أعمال القطاع في  

 كالیفورنیا

59,279 
 تم توظیفھم 

وظفون غیر التابعین لبرنامج  ، المQCEW؛ الموظفون التابعون لبرنامج EMSI 2021.03*بیانات سوق العمل المستمدة من 
QCEW 2025-2020 ، أصحاب األعمال الحرة؛ توقعات . 
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أجر الساعة للمبتدئین   ال وثائق رسمیة تعلیمیة + تدریب إضافي 
 R I A S E C (الراتب) 

       ألف دوالر)   31دوالًرا ( 15 مشغلو الشاحنات والجرارات الصناعیة*

       ألف دوالر)   27دوالًرا ( 13 مشغلو المركبات، كل المھن األخرى*+ 

ارة وعمال التشحیم والتزییت البحریون*         ألف دوالر)   35دوالًرا ( 17 البحَّ

        لھا + تدریب إضافي شھادة المدرسة الثانویة أو ما یعاد

       ألف دوالر)   35دوالًرا ( 17 المتخصصون في جسم السیارة وعمال اإلصالح ذوو الصلة* 

       ألف دوالر)   48دوالًرا ( 23 میكانیكیو الحافالت والشاحنات والمتخصصون في محركات الدیزل* 

       ألف دوالر)   37دوالًرا ( 18 سائقو الحافالت، النقل العابر للمدن والنقل بین المدن*

       ألف دوالر)   31دوالًرا ( 15 وكالء الشحن والبضائع*

       ألف دوالر)   56دوالًرا ( 27 الطیارون التجاریون 

       ألف دوالر)   31دوالًرا ( 15 السائقون/عمال المبیعات*

       ألف دوالر)   56دوالًرا ( 27 واإلصالح*  المشرفون المباشرون على المیكانیكیین وعمال التركیب

       ألف دوالر)   42دوالًرا ( 20 المشرفون المباشرون على عمال النقل ونقل المواد، باستثناء مشرفي مناولة شحنات الطائرات* 

       ألف دوالر)   46دوالًرا ( 22 المضیفات* 

       دوالر)  ألف  33دوالًرا ( 16 سائقو الشاحنات الخفیفة* 

       ألف دوالر)   54دوالًرا ( 26 میكانیكیو المعدات الثقیلة المتحركة، باستثناء المحركات*

       ألف دوالر)   42دوالًرا ( 20 كتبة اإلنتاج والتخطیط والتعجیل*

       ألف دوالر)   73دوالًرا ( 35 مدیرو النقل والتخزین والتوزیع* 

        ت أو المدارس الثانویة التي ال تمثل درجة علمیة ِمنح بعض الكلیا

       ألف دوالر)   31دوالًرا ( 15 فنیو ومیكانیكیو خدمات السیارات* 

       ألف دوالر)   44دوالًرا ( 21 قباطنة، ووكالء ربان، ومرشدو السفن البحریة* 

       ألف دوالر)   35دوالًرا ( 17 سائقو الشاحنات الثقیلة والشاحنات القاطرة والمقطورة* 

        الدرجة الجامعیة 

       ألف دوالر)   131دوالًرا ( 63 مراقبو الحركة الجویة* 

       ألف دوالر)   69دوالًرا ( 33 فنیو إلكترونیات الطیران* 

        درجة البكالوریوس أو األعلى منھا 

       ألف دوالر)   104دوالًرا ( 50 ھندسو الطیران طیارو الخطوط الجویة، ومساعدو الطیارین، وم 

       ألف دوالر)   56دوالًرا ( 27 +*المشترون ووكالء الشراء

       ألف دوالر)   64دوالًرا ( 31 اللوجستیون* 

 

 2022دلیل التعلیم المھني لعام 

 الوظائف واألجور  | النقل والخدمات اللوجستیة المتقدمةوسائل 
 

شرین، والتي تمثل  من التحصیل العلمي الذي یحتاجھ الشخص لیكون مؤھًال للمھنة. وتستند األجور المدرجة لكل مھنة إلى أجور الشریحة المئویة الخامسة والع  الحد األدنى  یسرد الجدول التالي
وأي مھنة   فرصة عمل سنویة. 50دوالًرا وطلب سوق العمل الذي ال یقل عن  37,440من ھذه القائمة سوى المھن ذات متوسط الراتب السنوي الذي ال یقل عن وال تتض أجور العمال المبتدئین.

 شمل مختلف المھن الناشئة. مذكور معھا وصف "كل المھن األخرى" في العنوان تعتبر مھنة ذات مجموعات فرعیة عالیة التخصص؛ أي أّن العنوان مكتوب بشكل عام لی

 أو أكثر من العاملین حالیًا في ھذه المھنة حاصلین على درجة جامعیة أو أقل.   33*على الصعید الوطني، %
 . RIASECرة من الخصائص، وبالتالي ال تحتوي على تفاصیل تمثل ھذه المھن مجموعة كبی +

 9 لمعرفة برامج كلیات المجتمع في وسائل النقل والخدمات اللوجستیة المتقدمة.  CareerEd.orgتفضَّل بزیارة موقع 



 الزراعة والمیاه والتقنیات البیئیة  
صبحت الموارد الزراعیة والمائیة والبیئیة بالوالیة أكثر أھمیة  مع استمرار الزیادة السكانیة في والیة كالیفورنیا، أ 

ملیار دوالر، مما یجعل ھذه الوالیة    49من ذي قبل. ویُعتبر قطاع الزراعة وحده في كالیفورنیا قطاًعا تبلغ قیمتھ  
سارع الشركات في  أكبر منتِج زراعي في الوالیات المتحدة األمریكیة. ولتلبیة الطلب المتزاید على ھذه الموارد، تت 

وتشمل المھن   استخدام تقنیات جدیدة وممارسات مستدامة، وتحتاج إلى عمال لتعزیز التحسینات في ھذا القطاع.
الموجودة في ھذا القطاع العنایة بالعشب في مالعب الجولف البلدیة وأبحاث علوم الحیاة. ویمكن للموظفین العمل  

نات أو مصنع منتجات ألبان أو بستان أو صوبة زراعیة أو مشتل  في مختبر أو مزرعة نباتات أو مزرعة حیوا
 نباتات أو مكتب بیطري. 

 دلیل التعلیم المھني 

 حقائق سریعة*

5% (1,258) 
 5نمو وظائف متوقع لمدة 

 سنوات

1,750 
 شركة 

4% 
من توظیف القطاع في  

 والیة كالیفورنیا 

 دوالًرا 64,090
 متوسط الدخل لكل وظیفة

6% 
من أعمال القطاع في  

 كالیفورنیا

26,492 
 تم توظیفھم 

، الموظفون غیر التابعین لبرنامج  QCEWمج ؛ الموظفون التابعون لبرناEMSI 2021.03*بیانات سوق العمل المستمدة من 
QCEW 2025-2020، أصحاب األعمال الحرة؛ توقعات . 
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أجر الساعة للمبتدئین   ال وثائق رسمیة تعلیمیة + تدریب إضافي 
 R I A S E C ب) (الرات 

       ألف دوالر)   29دوالًرا ( 14 عمال صید األسماك والحیوانات* 

       ألف دوالر)   31دوالًرا ( 15 عمال صیانة األرضیات، كل المھن األخرى* 

        شھادة المدرسة الثانویة أو ما یعادلھا + تدریب إضافي 

       ألف دوالر)   31دوالًرا ( 15 ال المتفجرات، وخبراء التعامل مع الذخائر، وعمال المواد الناسفة* عمال الحفر األرضي، باستثناء النفط والغاز، وعم

       ألف دوالر)   42دوالًرا ( 20 مشغلي آالت الحفر والتحمیل، والتعدین السطحي*

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

       ألف دوالر)   40دوالًرا ( 19 المشرفون المباشرون على عمال الزراعة والصید والحراجة* 

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

       ألف دوالر)   42دوالًرا ( 20 عمال مكافحة الحشرات* 

       ألف دوالر)   71دوالًرا ( 34 مھندسو المحركات الثابتة ومشغلو الغالیات*

       ألف دوالر)   37دوالًرا ( 18 عمال قص وتلقیم األشجار 

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

        الدرجة الجامعیة 

       ألف دوالر)   42دوالًرا ( 20 اعة واألغذیة*فنیو الزر 

       ألف دوالر)   52دوالًرا ( 25 تقنیو وفنیو الھندسة البیئیة*

       ألف دوالر)   40دوالًرا ( 19 فنیو علوم وحمایة البیئة، بما في ذلك الصحة* 

       ف دوالر) أل   35دوالًرا ( 17 فنیو المحافظة على الغابات والموارد الطبیعیة*

       ألف دوالر)   40دوالًرا ( 19 التقنیون والفنیون البیطریون* 

        درجة البكالوریوس أو األعلى منھا 

       ألف دوالر)   37دوالًرا ( 18 المفتشون الزراعیون* 

       ألف دوالر)   71دوالًرا ( 34 المھندسون البیئیون

       ألف دوالر)   62دوالًرا ( 30 یئیون، بما في ذلك الصحةالعلماء والمتخصصون الب

       ألف دوالر)   71دوالًرا ( 34 علماء الجیولوجیا، باستثناء علماء المیاه والجغرافیین 

       ألف دوالر)   79دوالًرا ( 38 علماء المیاه

       ألف دوالر)   85دوالًرا ( 41 علماء الفیزیاء، كل المھن األخرى+ 

       ألف دوالر)   58دوالًرا ( 28 علماء التربة والنبات

       ألف دوالر)   92دوالًرا ( 44 األطباء البیطریون 

 

 2022دلیل التعلیم المھني لعام 

 الزراعة والمیاه والتقنیات  
 الوظائف واألجور  | البیئیة

 
تند األجور المدرجة لكل مھنة إلى أجور الشریحة المئویة الخامسة والعشرین، والتي تمثل  من التحصیل العلمي الذي یحتاجھ الشخص لیكون مؤھًال للمھنة. وتس الحد األدنى  یسرد الجدول التالي

فرصة عمل   10 دوالًرا (أي أجر المعیشة) وطلب سوق العمل الذي ال یقل عن 37,440وال تتضمن ھذه القائمة سوى المھن ذات متوسط الراتب السنوي الذي ال یقل عن  أجور العمال المبتدئین.
 لیشمل مختلف المھن الناشئة.   وأي مھنة مذكور معھا وصف "كل المھن األخرى" في العنوان تعتبر مھنة ذات مجموعات فرعیة عالیة التخصص؛ أي أّن العنوان مكتوب بشكل عام سنویة.

 أو أكثر من العاملین حالیًا في ھذه المھنة حاصلین على درجة جامعیة أو أقل.   33*على الصعید الوطني، %
 . RIASECتمثل ھذه المھن مجموعة كبیرة من الخصائص، وبالتالي ال تحتوي على تفاصیل  +

 11 لمعرفة برامج كلیات المجتمع في الزراعة والمیاه والتقنیات البیئیة.  CareerEd.orgتفضَّل بزیارة موقع 



 ال والریادة األعم 
بغض النظر عن المجال الذي تعمل فیھ الشركات، فإنھ كل شركة تحتاج إلى أشخاص لحساب مواردھا المالیة  

وإدارة موظفیھا وبیع منتجاتھا. وسیجد األشخاص المدربون في قطاعات مثل األعمال التجاریة واإلدارة والتسویق  
ات المصرفیة، واالستثمار) أّن مھاراتھم مطلوبة بدرجة  والمبیعات والخدمات المالیة (مثل المحاسبة، والخدم

ویجب على األفراد المھتمین بإدارة أعمالھم الخاصة إتقان محو األمیة المالیة وتطویر مھاراتھم في   عالیة.
الریاضیات والتنظیم وإدارة الوقت وخدمة العمالء والتواصل. فاألشخاص المحترفون في ھذا القطاع یكونوا  

تعظیم تجارب العمالء وزیادة المبیعات الرقمیة وإدارة حركة المرور اإللكترونیة وإدارة الموظفین   مسؤولین عن
وسیظل التقدم في التكنولوجیا، وعولمة السوق، والتوسع في المؤسسات   وتطویر العالمات التجاریة والمنتجات. 

فرًصا مھنیة مثیرة وصعبة في ھذا القطاع  المصرفیة واالستثماریة في جمیع أنحاء العالم، من العوامل التي تخلق 
 في المستقبل المنظور. 

 دلیل التعلیم المھني 

 حقائق سریعة*

1% (4,240) 
 5نمو وظائف متوقع لمدة 

 سنوات

29,027 
 شركة 

9% 
من توظیف القطاع في  

 والیة كالیفورنیا 

 دوالًرا 85,684
 متوسط الدخل لكل وظیفة

10% 
من أعمال القطاع في  

 كالیفورنیا

294,010 
 تم توظیفھم 

، الموظفون غیر التابعین لبرنامج  QCEW؛ الموظفون التابعون لبرنامج EMSI 2021.03*بیانات سوق العمل المستمدة من 
QCEW 2025-2020 توقعات ، أصحاب األعمال الحرة؛ . 
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 R I A S E C أجر الساعة للمبتدئین (الراتب)  شھادة المدرسة الثانویة أو ما یعادلھا + تدریب إضافي 
       ألف دوالر)   35دوالًرا ( 17 إلعالنات*وكالء مبیعات ا

       ألف دوالر)   37دوالًرا ( 18 محصلو الفواتیر والحسابات* 

       ألف دوالر)   35دوالًرا ( 17 مسؤولو إعداد الفواتیر وإرسالھا عبر البرید* 

       ألف دوالر)   58دوالًرا ( 28 خبراء تسویة المطالبات وفحصھا والتحقیق فیھا*

       ألف دوالر)   33دوالًرا ( 16 ممثلو خدمة العمالء* 

       ألف دوالر)   52دوالًرا ( 25 األمناء التنفیذیون والمساعدون اإلداریون التنفیذیون*

       ألف دوالر)   48دوالًرا ( 23 المشرفون المباشرون على المكاتب وعمال الدعم اإلداري* 

       ألف دوالر)   31دوالًرا ( 15 والسجالت، كل المھن األخرى*+كتبة المعلومات 

       ألف دوالر)   35دوالًرا ( 17 الكتبة المعنیون بمعالجة مطالبات وبوالص التأمین*

       ألف دوالر)   40دوالًرا ( 19 وكالء مبیعات التأمین*

       ألف دوالر)   44دوالًرا ( 21 األمناء القانونیون والمساعدون اإلداریون* 

       ألف دوالر)   35دوالًرا ( 17 المقابِلون والكتبة المعنیون بالقروض* 

       ألف دوالر)   33دوالًرا ( 16 موظفو الدعم اإلداري والمكتبي، كل المھن األخرى*+ 

       ألف دوالر)   46دوالًرا ( 22 كتبة كشوف الرواتب ومراقبة الحضور* 

       ألف دوالر)   46دوالًرا ( 22 لكات والعقارات والجمعیات المشتركة*مدیرو الممت

       ألف دوالر)   54دوالًرا ( 26 الوسطاء العقاریون* 

       ألف دوالر)   37دوالًرا ( 18 وكالء مبیعات العقارات* 

        ِمنح بعض الكلیات أو المدارس الثانویة التي ال تمثل درجة علمیة 

       ألف دوالر)   40دوالًرا ( 19 إمساك الدفاتر والمحاسبة والتدقیق* كتبة 

        الدرجة الجامعیة 

       ألف دوالر)   40دوالًرا ( 19 مساعدو الموارد البشریة، باستثناء كشوف الرواتب ومراقبة الحضور* 

        درجة البكالوریوس أو األعلى منھا 

       ألف دوالر)   58والًرا (د 28 المحاسبون والمدققون* 

       ألف دوالر)   67دوالًرا ( 32 مدیرو الخدمات اإلداریة والمنشآت* 

       ألف دوالر)   56دوالًرا ( 27 *+المشترون ووكالء الشراء

       ألف دوالر)   104دوالًرا ( 50 الرؤساء التنفیذیون 

       ألف دوالر)   58دوالًرا ( 28 مسؤولو االمتثال*

       ألف دوالر)   60دوالًرا ( 29 المحللون المالیون ومحللو االستثمارات، والمتخصصون في المخاطر المالیة، والمتخصصون في الشؤون المالیة، كل المھن األخرى+ 

       ألف دوالر)   94دوالًرا ( 45 المدیرون المالیون*

       ألف دوالر)   40دوالًرا ( 19 جامعو األموال

       ألف دوالر)   100دوالًرا ( 48 مدیرو الموارد البشریة 

       ألف دوالر)   54دوالًرا ( 26 أخصائیو الموارد البشریة* 

       ألف دوالر)   85دوالًرا ( 41 المحامون 

       ألف دوالر)   42دوالًرا ( 20 مسؤولو القروض* 

       ألف دوالر)   62دوالًرا ( 30 المحللون اإلداریون 

       ألف دوالر)   46دوالًرا ( 22 محللو دراسة السوق واختصاصیو التسویق

       ألف دوالر)   89دوالًرا ( 43 مدیرو التسویق 

       ألف دوالر)   73دوالًرا ( 35 المستشارون المالیون الشخصیون 

       الر) ألف دو   58دوالًرا ( 28 أخصائیو التدریب والتطویر* 

 

 2022دلیل التعلیم المھني لعام 

 الوظائف واألجور  | األعمال والریادة
 

لمھنة. وتستند األجور المدرجة لكل مھنة إلى أجور الشریحة المئویة الخامسة والعشرین، والتي تمثل  من التحصیل العلمي الذي یحتاجھ الشخص لیكون مؤھًال ل الحد األدنى  یسرد الجدول التالي
عمل  فرصة  90 دوالًرا (أي أجر المعیشة) وطلب سوق العمل الذي ال یقل عن 37,440وال تتضمن ھذه القائمة سوى المھن ذات متوسط الراتب السنوي الذي ال یقل عن  أجور العمال المبتدئین.

 لیشمل مختلف المھن الناشئة.   وأي مھنة مذكور معھا وصف "كل المھن األخرى" في العنوان تعتبر مھنة ذات مجموعات فرعیة عالیة التخصص؛ أي أّن العنوان مكتوب بشكل عام سنویة.

 أقل. أو أكثر من العاملین حالیًا في ھذه المھنة حاصلین على درجة جامعیة أو   33*على الصعید الوطني، %
 . RIASECتمثل ھذه المھن مجموعة كبیرة من الخصائص، وبالتالي ال تحتوي على تفاصیل  +

 13 لمعرفة برامج كلیات المجتمع في األعمال والریادة  CareerEd.orgتفضَّل بزیارة موقع 



 التعلیم والتنمیة البشریة 
یشمل قطاع التعلیم والتنمیة البشریة مجموعة كبیرة من التخصصات والمسارات المھنیة، مثل الرعایة المبكرة  

حتیاجات  والتعلیم المبكر، وبرامج ما قبل المدرسة ورعایة األطفال، والتعلیم االبتدائي والثانوي، وتعلیم ذوي اال
الخاصة، واإلدارة التعلیمیة، وعلم النفس المدرسي، والتربیة البدنیة التكیفیة، وعالج النطق واللغة، والعالج  

وعلى الرغم   الوظیفي، ومناصرة الطفل واألسرة، واختصاصیو حیاة الطفل، واالستشارات، والعمل االجتماعي.
تبر واسع النطاق ومتعدد التخصصات، إال أنھ یركز في  من أّن تعریف التوظیف في قطاع الخدمات البشریة یُع 

 جوھره على العالقات اإلنسانیة، والوقایة من المشكالت ومعالجتھا، وااللتزام بتحسین نوعیة الحیاة بشكل عام. 

 دلیل التعلیم المھني 

 حقائق سریعة*

17% (15,311) 
 5لمدة نمو وظائف متوقع 

 سنوات

27,457 
 شركة 

7% 
من توظیف القطاع في  

 والیة كالیفورنیا 

 دوالًرا 41,287
 متوسط الدخل لكل وظیفة

5% 
من أعمال القطاع في  

 كالیفورنیا

91,174 
 تم توظیفھم 

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

14 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أجر الساعة للمبتدئین   شھادة المدرسة الثانویة أو ما یعادلھا + تدریب إضافي 
 R I A S E C (الراتب) 

       ألف دوالر)   31دوالًرا ( 15 معلمو اإلثراء الذاتي* 

        درجة البكالوریوس أو األعلى منھا 

       ألف دوالر)   62دوالًرا ( 30 ألساسي للكبار، والتعلیم الثانوي للكبار، واللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة*معلمو التعلیم ا

       ألف دوالر)   42دوالًرا ( 20 العاملون االجتماعیون في مجال الطفل واألسرة والمدرسة 

       ف دوالر) أل   83دوالًرا ( 40 علماء النفس السریریون واالستشاریون والمدرسیون

       ألف دوالر)   35دوالًرا ( 17 أخصائیو الخدمات المجتمعیة واالجتماعیة، كل المھن األخرى*+

       ألف دوالر)   62دوالًرا ( 30 مدیرو التعلیم، كل المھن األخرى+ 

       ألف دوالر)   110دوالًرا ( 53 مدیرو التعلیم، من ریاض األطفال حتى المرحلة الثانویة 

       ألف دوالر)   92دوالًرا ( 44 مدیرو التعلیم، بعد المرحلة الثانویة

       ألف دوالر)   42دوالًرا ( 20 مدیرو التعلیم ورعایة األطفال، مرحلة ما قبل المدرسة والرعایة النھاریة 

       ف دوالر) أل   50دوالًرا ( 24 المستشارون والمرشدون في مجاالت التعلیم والتوجیھ والمھن

       ألف دوالر)   54دوالًرا ( 26 معلمو المدارس االبتدائیة، باستثناء تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة

       ألف دوالر)   35دوالًرا ( 17 اختصاصیو التثقیف الصحي*

       ألف دوالر)   40دوالًرا ( 19 منسقو التعلیم

       ألف دوالر)   46دوالًرا ( 22 لیم ذوي االحتیاجات الخاصة*معلمو ریاض األطفال، باستثناء تع

       ألف دوالر)   58دوالًرا ( 28 أمناء المكتبات وأخصائیو المجموعات اإلعالمیة

       ألف دوالر)   56دوالًرا ( 27 معلمو المدارس اإلعدادیة، باستثناء تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة والتعلیم المھني/الفني

       ألف دوالر)   67دوالًرا ( 32 معلمو ما بعد المرحلة الثانویة

       ألف دوالر)   71دوالًرا ( 34 معلمو المدارس الثانویة، باستثناء تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة والتعلیم المھني/الفني

       ألف دوالر)   69دوالًرا ( 33 معلمو تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة، كل المھن األخرى+ 

       ألف دوالر)   42دوالًرا ( 20 معلمو تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة وریاض األطفال والمدارس االبتدائیة+ 

       ألف دوالر)   31دوالًرا ( 15 معلمو تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة، المدراس الثانویة 

       ألف دوالر)   33دوالًرا ( 16 رى+ المعلمون الخصوصیون وغیر الخصوصیین، كل المھن األخ 

 

 2022دلیل التعلیم المھني لعام 

 الوظائف واألجور  | التعلیم والتنمیة البشریة
 

شرین، والتي تمثل  من التحصیل العلمي الذي یحتاجھ الشخص لیكون مؤھًال للمھنة. وتستند األجور المدرجة لكل مھنة إلى أجور الشریحة المئویة الخامسة والع  ى الحد األدن یسرد الجدول التالي
فرصة عمل   10 أجر المعیشة) وطلب سوق العمل الذي ال یقل عن دوالًرا (أي 37,440وال تتضمن ھذه القائمة سوى المھن ذات متوسط الراتب السنوي الذي ال یقل عن  أجور العمال المبتدئین.

 لیشمل مختلف المھن الناشئة.   وأي مھنة مذكور معھا وصف "كل المھن األخرى" في العنوان تعتبر مھنة ذات مجموعات فرعیة عالیة التخصص؛ أي أّن العنوان مكتوب بشكل عام سنویة.

 أو أكثر من العاملین حالیًا في ھذه المھنة حاصلین على درجة جامعیة أو أقل.   33*على الصعید الوطني، %
 . RIASECتمثل ھذه المھن مجموعة كبیرة من الخصائص، وبالتالي ال تحتوي على تفاصیل  +

 15 رفة برامج كلیات المجتمع في التعلیم والتنمیة البشریةلمع CareerEd.orgتفضَّل بزیارة موقع 



 الطاقة والبناء والمرافق 
إّن الوالیات المتحدة لیست واحدة من أكبر موردي الطاقة في العالم فحسب، بل ھي أیًضا واحدة من أكبر  

مي بالطاقة المتجددة وتولید الطاقة النظیفة وكفاءة الطاقة، تنمو فرص  مستھلكیھا. ومع زیادة االھتمام العام والحكو
وتحتاج الشركات العاملة في ھذا   العمل بسرعة، ال سیما مع توقع تقاعد القوى العاملة الحالیة في السنوات القادمة.

والمستشفیات ومراكز  القطاع إلى أشخاص یمكنھم العمل بكل ما أوتوا من قوة لتصمیم وتشیید بناء مباني المكاتب 
التسوق والمجتمعات السكنیة. وبمجرد أن یتوصل المھندسون المعماریون إلى تصمیم، یتطلب األمر فریقًا من  

األشخاص المھرة، مثل السباكین والكھربائیین والبنائین وصانعي األسقف وصانعي اإلطارات وغیرھم، لتحویل  
ھذا القطاع الصناعي إلى خلفیة ریاضیة قویة ومھارات تقنیة  التصمیم إلى ھیكل مكتمل. ویحتاج الحرفیون في 

 جیدة وخبرة عملیة قویة. 

 دلیل التعلیم المھني 

 حقائق سریعة*

3% (4,440) 
 5نمو وظائف متوقع لمدة 

 سنوات

10,603 
 شركة 

9% 
لقطاع في  من توظیف ا

 والیة كالیفورنیا 

 دوالًرا 89,316
 متوسط الدخل لكل وظیفة

10% 
من أعمال القطاع في  

 كالیفورنیا

135,477 
 تم توظیفھم 

، الموظفون غیر التابعین لبرنامج  QCEW؛ الموظفون التابعون لبرنامج EMSI 2021.03*بیانات سوق العمل المستمدة من 
QCEW 2025-2020 ، أصحاب األعمال الحرة؛ توقعات . 
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 R I A S E C أجر الساعة للمبتدئین (الراتب)  ال وثائق رسمیة تعلیمیة + تدریب إضافي 
       ألف دوالر)   33دوالًرا ( 16 عمال تركیب السجاد* 

       ألف دوالر)   50ا (دوالرً  24 عمال البناء اإلسمنتي والتشطیبات الخرسانیة*

       ألف دوالر)   31دوالًرا ( 15 عمال اإلنشاءات* 

       ألف دوالر)   44دوالًرا ( 21 عمال تركیب ألواح الجبس وبالط السقف* 

       ألف دوالر)   48دوالًرا ( 23 عمال تركیب طبقات األرضیة، باستثناء السجاد، والخشب، والبالط الصلب* 

       ألف دوالر)   33دوالًرا ( 16 لدھانات والبناء والصیانة*عمال ا

یة*         ألف دوالر)   44دوالًرا ( 21 عمال البس والزخارف الجّصِ

       ألف دوالر)   37دوالًرا ( 18 عمال تركیبات األسقف* 

       ألف دوالر)   35دوالًرا ( 17 عمال تركیب البالط والحجر* 

        الثانویة أو ما یعادلھا + تدریب إضافي شھادة المدرسة  

       ألف دوالر)   40دوالًرا ( 19 النجارون*

       ألف دوالر)   58دوالًرا ( 28 مفتشو التشیید والبناء* 

       ألف دوالر)   58دوالًرا ( 28 عمال تركیب وإصالح أجھزة التحكم والصمامات، باستثناء األبواب المیكانیكیة* 

       ألف دوالر)   46دوالًرا ( 22 الكھربائیون* 

       ألف دوالر)   60دوالًرا ( 29 المشرفون المباشرون على مھن البناء وعمال الحفر* 

       ألف دوالر)   58دوالًرا ( 28 عمال الزجاج* 

       ألف دوالر)   35دوالًرا ( 17 عمال إزالة المواد الخطرة* 

       ألف دوالر)   40دوالًرا ( 19 طرق السریعة* عمال صیانة ال

       ألف دوالر)   33دوالًرا ( 16 عمال التركیب والصیانة واإلصالح، كل المھن األخرى*+

       ألف دوالر)   35دوالًرا ( 17 عمال البناء المتنوعون والمرافقون لھم*+ 

       ألف دوالر)   54ا (دوالرً  26 مھندسو التشغیل ومشغلو معدات البناء اآلخرون* 

       ألف دوالر)   46دوالًرا ( 22 مشغلو معدات الرصف والتسطیح والدك* 

       ألف دوالر)   44دوالًرا ( 21 السباكین وعمال تركیب األنابیب العادیة وأنابیب البخار*

       ألف دوالر)   40دوالًرا ( 19 فر*+ مندوبي مبیعات الخدمات، باستثناء اإلعالن والتأمین والخدمات المالیة والس

       ألف دوالر)   40دوالًرا ( 19 عمال تركیب أنظمة األمن وإنذار الحریق* 

       ألف دوالر)   44دوالًرا ( 21 تركیب الخالیا الشمسیة الكھروضوئیة* 

        ِمنح بعض الكلیات أو المدارس الثانویة التي ال تمثل درجة علمیة 

       ألف دوالر)   50دوالًرا ( 24 كیو وعمال تركیب أنظمة التدفئة والتكییف والتبرید* میكانی

        الدرجة الجامعیة 

       ألف دوالر)   54دوالًرا ( 26 المصممون المعماریون والمدنیون*

       ألف دوالر)   58دوالًرا ( 28 تقنیو وفنیو الھندسة الكھربائیة واإللكترونیة*

        درجة البكالوریوس أو األعلى منھا 

       ألف دوالر)   60دوالًرا ( 29 المھندسون المعماریون، باستثناء المناظر الطبیعیة والبحریة 

       ألف دوالر)   137دوالًرا ( 66 المدیرون المعماریون والھندسیون

       ألف دوالر)   60دوالًرا ( 29 مدیرو اإلنشاءات* 
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لمدرجة لكل مھنة إلى أجور الشریحة المئویة الخامسة والعشرین، والتي تمثل  من التحصیل العلمي الذي یحتاجھ الشخص لیكون مؤھًال للمھنة. وتستند األجور ا الحد األدنى  یسرد الجدول التالي
فرصة عمل   50دوالًرا (أي أجر المعیشة) وطلب سوق العمل الذي ال یقل عن  37,440وال تتضمن ھذه القائمة سوى المھن ذات متوسط الراتب السنوي الذي ال یقل عن  أجور العمال المبتدئین.

 ف المھن الناشئة. كور معھا وصف "كل المھن األخرى" في العنوان تعتبر مھنة ذات مجموعات فرعیة عالیة التخصص؛ أي أّن العنوان مكتوب بشكل عام لیشمل مختلوأي مھنة مذ سنویة.

 ر من العاملین حالیًا في ھذه المھنة حاصلین على درجة جامعیة أو أقل. أو أكث  33*على الصعید الوطني، %
 . RIASECتمثل ھذه المھن مجموعة كبیرة من الخصائص، وبالتالي ال تحتوي على تفاصیل  +

 17 لمعرفة برامج كلیات في الطاقة والبناء والمرافق  CareerEd.orgتفضَّل بزیارة موقع 



 الصحة  
إّن الطالب المھتمین بإحداث فرق في حیاة الناس والسعي لتأمین وظائف "مقاومة للركود" یجب علیھم التفكیر في  

استكشاف المھن ذات الصلة بالصحة. فمن المتوقع أن تستمر وظائف مجال الصحة في الزیادة بسبب الشیخوخة وتزاید  
الصحي واحًدا من أسرع القطاعات االقتصادیة نمًوا في والیة كالیفورنیا، حیث یعمل عدد السكان. ویعتبر القطاع الطبي و

والمثیر للدھشة أّن األطباء   ملیون محترف في مجموعة كبیرة من فرص العمل ذات األجر المجزیة. 1.7بھ ما یقرب من  
ة، في حین أّن المساعدین  من القوى العاملة الوطنیة في مجال الرعایة الصحی  40والممرضات یشكلون أقل من %
. ومع أّن العدید من المھن في ھذا القطاع تتطلب إعداًدا متقدًما، إال أّن ھناك الكثیر 60الطبیین یشكلون ما یقدر بنحو %

 من الخیارات المتاحة للطالب من مختلف المؤھالت واالھتمامات والقدرات ومستویات الشھادات. 

ال الرعایة الصحیة، مثل التمریض والبحث والخدمات التشخیصیة وخدمات  مھنة وتخصص في مج 30وھناك أكثر من 
الدعم والعالج الطبیعي والمعلوماتیة الصحیة (باستخدام أحدث التقنیات لتخزین واسترجاع البیانات الطبیة). ورغم  

اص إلى فرص نمو قویة  استمرار التوسع الكبیر في جمیع القطاعات المھنیة، تشیر مبادرة القوى العاملة الصحیة بشكل خ
 لمساعدي التمریض المعتمدین ومساعدي الصحة المنزلیة والممرضات المھنیات الُمَجاَزات، والممرضات المعتمدات. 

 علیم المھني دلیل الت

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

 حقائق سریعة*

12% (16,440) 
 نمو وظائف متوقع لمدة 

 سنوات  5

8,721 
 شركة 

8% 
من توظیف القطاع في  

 والیة كالیفورنیا 

 دوالًرا 84,335
 متوسط الدخل لكل وظیفة

9% 
من أعمال القطاع في  

 كالیفورنیا

139,195 
 تم توظیفھم 
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 R I A S E C أجر الساعة للمبتدئین (الراتب)  شھادة المدرسة الثانویة أو ما یعادلھا + تدریب إضافي 
       ألف دوالر)   37دوالًرا ( 18 العاملون في مجال الصحة المجتمعیة* 

       ألف دوالر)   42دوالًرا ( 20 عمال دعم الرعایة الصحیة، كل المھنیین اآلخرین*+

       ألف دوالر)   35دوالًرا ( 17 األمناء الطبیون والمساعدون اإلداریون* 

       ألف دوالر)   40دوالًرا ( 19 المشرفون المباشرون المتنوعون، عمال الخدمة الوقائیة*+

       ألف دوالر)   31دوالًرا ( 15 كتبة المكتب، عام*

       ألف دوالر)   35دوالًرا ( 17 لعیون*فنیو مختبرات طب وجراحة ا

        ِمنح بعض الكلیات أو المدارس الثانویة التي ال تمثل درجة علمیة 

       ألف دوالر)   35دوالًرا ( 17 مساعدو أطباء األسنان*

       ألف دوالر)   33دوالًرا ( 16 العاملون التقنیونتقنیو المعلومات الصحیة ومسؤولو السجالت الطبیة ومساعدو الجراحین وممارسو الرعایة الصحیة و

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

       ألف دوالر)   33دوالًرا ( 16 المساعدون الطبیون* 

       ألف دوالر)   37دوالًرا ( 18 بیة وتقنیو وفنیو الصحة، كل المھن األخرى*+أخصائیو قیاس الجرعات الطبیة واختصاصیو السجالت الط

       ألف دوالر)   44دوالًرا ( 21 فنیو سحب الدم* 

       ألف دوالر)   48دوالًرا ( 23 فنیو الطب النفسي* 

       ألف دوالر)   54دوالًرا ( 26 التقنیون الجراحیون* 

        الدرجة الجامعیة 

       ألف دوالر)   94دوالًرا ( 45 أخصائیو صحة األسنان*

       ألف دوالر)   62دوالًرا ( 30 مساعدو العالج الوظیفي* 

       ألف دوالر)   60دوالًرا ( 29 مساعدو العالج الطبیعي*

       ألف دوالر)   62دوالًرا ( 30 تقنیو وفنیو األشعة* 

       ألف دوالر)   69دوالًرا ( 33 معالجو الجھاز التنفسي* 

        درجة البكالوریوس أو األعلى منھا 

       ألف دوالر)   42دوالًرا ( 20 تقنیو وفنیو المختبرات الطبیة* 

       ألف دوالر)   77دوالًرا ( 37 أطباء األسنان، عام 

       ) ألف دوالر  69دوالًرا ( 33 أخصائیو الِحمیات وأخصائیو التغذیة 

       ألف دوالر)   50دوالًرا ( 24 العاملون االجتماعیون في مجال الرعایة الصحیة*

       ألف دوالر)   37دوالًرا ( 18 معالجو المسائل الزوجیة واألسریة

       ألف دوالر)   89دوالًرا ( 43 مدیرو الخدمات الطبیة والصحیة*

       ألف دوالر)   73دوالًرا ( 35 بئة علماء الطب، باستثناء علماء األو

       ألف دوالر)   37دوالًرا ( 18 األخصائیون االجتماعیون في مجال الصحة العقلیة وتعاطي المخدرات 

       ألف دوالر)   112دوالًرا ( 54 الممرضات المماِرسات 

       ألف دوالر)   73دوالًرا ( 35 أخصائیو الصحة والسالمة المھنیة*

       ألف دوالر)   48دوالًرا ( 23 المعالجون الوظیفیون 

       ألف دوالر)   133دوالًرا ( 64 الصیادلة 

       ألف دوالر)   77دوالًرا ( 37 أخصائیو العالج الطبیعي

       ألف دوالر)   96دوالًرا ( 46 مساعدو األطباء 

       والر) ألف د  89دوالًرا ( 43 الممرضات المعتمدات* 

       ألف دوالر)   42دوالًرا ( 20 األخصائیون االجتماعیون، كل المھن األخرى+ 

       ألف دوالر)   35دوالًرا ( 17 مستشارو تعاطي المخدرات واالضطراب السلوكي والصحة العقلیة 

 

 2022دلیل التعلیم المھني لعام 

 الوظائف واألجور  | الصحة
 

 للمھنة. وتستند األجور المدرجة لكل مھنة إلى أجور الشریحة المئویة الخامسة والعشرین، والتي تمثل  من التحصیل العلمي الذي یحتاجھ الشخص لیكون مؤھًال  الحد األدنى  یسرد الجدول التالي
عمل الذي  وطلب سوق ال  -مع بعض االستثناءات  –دوالًرا (أي أجر المعیشة)  37,440وال تتضمن ھذه القائمة سوى المھن ذات متوسط الراتب السنوي الذي ال یقل عن  أجور العمال المبتدئین.

لیشمل   وأي مھنة مذكور معھا وصف "كل المھن األخرى" في العنوان تعتبر مھنة ذات مجموعات فرعیة عالیة التخصص؛ أي أّن العنوان مكتوب بشكل عام  فرصة عمل سنویة. 50ال یقل عن 
 مختلف المھن الناشئة. 

 حاصلین على درجة جامعیة أو أقل.  أو أكثر من العاملین حالیًا في ھذه المھنة  33*على الصعید الوطني، %
 . RIASECتمثل ھذه المھن مجموعة كبیرة من الخصائص، وبالتالي ال تحتوي على تفاصیل  +

 لمعرفة برامج كلیات في الصحة.  CareerEd.orgتفضَّل بزیارة موقع 
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تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت   
 والوسائط الرقمیة

من اقتصاد والیة كالیفورنیا وحدھا،    12.6إّن قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والوسائط الرقمیة یمثل %
جدیدة وناشئة،  ویوفر أكثر من ملیون وظیفة في جمیع أنحاء الوالیة. ومع استمرار استخدام الشركات لتقنیات  

سیستمر الطلب على المھنیین البارعین والمبدعین تكنولوجیًا في النمو. وتتمیز الوظائف المعنیة بقطاع تكنولوجیا  
المعلومات واالتصاالت والوسائط الرقمیة بالتغییر المستمر، وتتطلب مزیًجا من المھارات التخیلیة والعملیة. ویجب  

 ا القطاع قادرین على العمل بشكل مستقل وتعاوني. أن یكون المھنیون العاملون في ھذ

وإّن طالب قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والوسائط الرقمیة یتعلمون تصمیم وتطویر وصیانة وإدارة  
األجھزة والبرامج والوسائط المتعددة وخدمات تكامل األنظمة. وبسبب الدور المحوري الذي تؤدیھ التكنولوجیا في  

اعات، ھناك طلب كبیر على متخصصي تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، وسیظل ھؤالء األشخاص  جمیع الصن 
مطلوبین في كل قطاع من قطاعات االقتصاد. ومن المحتمل أن تظھر مجاالت محددة ذات نمو مستقبلي في الحوسبة  

 السحابیة، وجمع وتخزین البیانات الضخمة، وأمن المعلومات. 

 ي دلیل التعلیم المھن

 حقائق سریعة*

5% (2,880) 
 5نمو وظائف متوقع لمدة 

 سنوات

4,544 
 شركة 

6% 
من توظیف القطاع في  

 والیة كالیفورنیا 

 دوالًرا 137,846
 دخل لكل وظیفةمتوسط ال

7% 
من أعمال القطاع في  

 كالیفورنیا

60,885 
 تم توظیفھم 

، الموظفون غیر التابعین لبرنامج  QCEW؛ الموظفون التابعون لبرنامج EMSI 2021.03*بیانات سوق العمل المستمدة من 
QCEW 2025-2020، أصحاب األعمال الحرة؛ توقعات . 
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 R I A S E C أجر الساعة للمبتدئین (الراتب)  دریب إضافي شھادة المدرسة الثانویة أو ما یعادلھا + ت
       ألف دوالر)   83دوالًرا ( 40 عمال تركیب وإصالح خطوط الطاقة الكھربائیة* 

       ألف دوالر)   29دوالًرا ( 14 المصورون* 

       ألف دوالر)   52دوالًرا ( 25 فنیو المسح ورسم الخرائط* 

       ألف دوالر)   54دوالًرا ( 26 خطوط االتصاالت السلكیة والالسلكیة*عمال تركیب وإصالح 

       ألف دوالر)   40دوالًرا ( 19 معالجو الكلمات والكاتبون على الطابعات* 

        ِمنح بعض الكلیات أو المدارس الثانویة التي ال تمثل درجة علمیة 

       ر) ألف دوال  35دوالًرا ( 17 فنیو الصوت والفیدیو* 

       ألف دوالر)   46دوالًرا ( 22 متخصصو دعم مستخدمي الكمبیوتر*

       ألف دوالر)   58دوالًرا ( 28 عمال تركیب وإصالح معدات االتصاالت السلكیة والالسلكیة، باستثناء عمال تركیب الخطوط* 

        الدرجة الجامعیة 

       ألف دوالر)   50ًرا (دوال 24 متخصصو دعم شبكات الكمبیوتر* 

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

        درجة البكالوریوس أو األعلى منھا 

       ألف دوالر)   131دوالًرا ( 63 مدیرو أنظمة المعلومات والكمبیوتر

       ألف دوالر)   81ًرا (دوال 39 مھندسو شبكات الكمبیوتر*

       ألف دوالر)   71دوالًرا ( 34 مھن الكمبیوتر، كل المھن األخرى*+ 

       ألف دوالر)   73دوالًرا ( 35 مبرمجو الكمبیوتر

       ألف دوالر)   69دوالًرا ( 33 محللو أنظمة الكمبیوتر

       ألف دوالر)   81دوالًرا ( 39 رى+ علماء البیانات ومھن العلوم الریاضیة، كل المھن األخ 

       ألف دوالر)   75دوالًرا ( 36 مدیرو قواعد البیانات والمھندسون المعماریون

       ألف دوالر)   37دوالًرا ( 18 المحررون 

       ألف دوالر)   37دوالًرا ( 18 مصممو الجرافیك* 

       ر) ألف دوال  92دوالًرا ( 44 محللو أمن المعلومات 

       ألف دوالر)   75دوالًرا ( 36 مدیرو أنظمة الشبكات والكمبیوتر*

       ألف دوالر)   73دوالًرا ( 35 محللو أبحاث العملیات 

       ألف دوالر)   33دوالًرا ( 16 المنتجون والمخرجون

       ألف دوالر)   52دوالًرا ( 25 أخصائیو العالقات العامة

       ألف دوالر)   94دوالًرا ( 45 رو البرامج ومحللو ومختبرو ضمان جودة البرامجمطو

       ألف دوالر)   21دوالًرا ( 10 فنانو ورسامو الرسوم المتحركة للمؤثرات الخاصة*

       ألف دوالر)   60دوالًرا ( 29 الكتاب التقنیون 

       ألف دوالر)   27دوالًرا ( 13 الكتاب والمؤلفون 

 

 2022دلیل التعلیم المھني لعام 

 الوظائف واألجور | تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والوسائط الرقمیة
 

عشرین، والتي تمثل  من التحصیل العلمي الذي یحتاجھ الشخص لیكون مؤھًال للمھنة. وتستند األجور المدرجة لكل مھنة إلى أجور الشریحة المئویة الخامسة وال الحد األدنى  یسرد الجدول التالي
فرصة عمل   50دوالًرا (أي أجر المعیشة) وطلب سوق العمل الذي ال یقل عن  37,440وال تتضمن ھذه القائمة سوى المھن ذات متوسط الراتب السنوي الذي ال یقل عن  أجور العمال المبتدئین.

 ذات مجموعات فرعیة عالیة التخصص؛ أي أّن العنوان مكتوب بشكل عام لیشمل مختلف المھن الناشئة.  وأي مھنة مذكور معھا وصف "كل المھن األخرى" في العنوان تعتبر مھنة سنویة.

 المھنة حاصلین على درجة جامعیة أو أقل.   أو أكثر من العاملین حالیًا في ھذه  33*على الصعید الوطني، %
 . RIASECتمثل ھذه المھن مجموعة كبیرة من الخصائص، وبالتالي ال تحتوي على تفاصیل  +

 21 لمعرفة برامج كلیات في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت والوسائط الرقمیة.  CareerEd.orgتفضَّل بزیارة موقع 



 تكنولوجیا الحیویة علوم الحیاة وال 
یركز ھذا القطاع على إیجاد حلول للتحدیات الكبرى التي یواجھھا العالم في مجاالت الرعایة الصحیة  

والزراعة واالستدامة. وتشمل الشركات مختبرات بحثیة واختباریة وطبیة تعمل في مجال اكتشاف وتطویر  
ولوجیا الحیویة العدید من المجاالت، بما في ذلك  وتسویق المنتجات الجدیدة. ویشمل قطاع علوم الحیاة والتكن

المستحضرات الصیدالنیة واألجھزة الطبیة الحیویة والصحة المتنقلة أو الصحة الالسلكیة والتكنولوجیا الحیویة  
  الزراعیة والصناعیة (مثل الوقود الحیوي والمواد القابلة للتحلل) والتوزیع والتجارة المرتبطة بالعلوم الحیویة.

عد قطاع علوم الحیاة والتكنولوجیا الحیویة محرًكا اقتصادیًا وعامًال من عوامل توفیر الوظائف؛ ولكل وظیفة  وی
 تم إنشاؤھا في ھذا القطاع، یتم إنشاء أربع وظائف أخرى في جمیع أنحاء مقاطعة سان دییجو. 

 دلیل التعلیم المھني 

 حقائق سریعة*

6% (4,054) 
 5نمو وظائف متوقع لمدة 

 سنوات

2,280 
 شركة 

16% 
من توظیف القطاع في  

 والیة كالیفورنیا 

 دوالًرا 190,668
 متوسط الدخل لكل وظیفة

11% 
من أعمال القطاع في  

 كالیفورنیا

68,890 
 تم توظیفھم 

، الموظفون غیر التابعین لبرنامج  QCEWون لبرنامج ؛ الموظفون التابعEMSI 2021.03*بیانات سوق العمل المستمدة من 
QCEW 2025-2020 ، أصحاب األعمال الحرة؛ توقعات . 
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 R I A S E C أجر الساعة للمبتدئین (الراتب)  شھادة المدرسة الثانویة أو ما یعادلھا + تدریب إضافي 
       ألف دوالر)   40دوالًرا ( 19 مشغلو ومراقبو المعدات الكیماویة*

       ألف دوالر)   42دوالًرا ( 20 مشغلو المصانع واألنظمة الكیمیائیة* 

       ألف دوالر)   37دوالًرا ( 18 عمال التفتیش والفحص والفرز وأخذ العینات والوزن* 

       ألف دوالر)   29دوالًرا ( 14 فنیو األجھزة الطبیة* 

        الدرجة الجامعیة 

       ألف دوالر)   37دوالًرا ( 18 الفنیون الكیمیائیون*

       ألف دوالر)   50دوالًرا ( 24 والھیدرولوجیا* فنیو الجیولوجیا

       ألف دوالر)   50دوالًرا ( 24 فنیو العلوم الحیاتیة والفیزیائیة واالجتماعیة، كل المھن األخرى*+ 

       ألف دوالر)   40دوالًرا ( 19 عمال إصالح المعدات الطبیة*

        درجة البكالوریوس أو األعلى منھا 

       ألف دوالر)   60دوالًرا ( 29 ألنثروبولوجیا وعلماء اآلثار علماء ا

       ألف دوالر)   79دوالًرا ( 38 علماء الغالف الجوي والفضاء 

       ألف دوالر)   60دوالًرا ( 29 علماء الكیمیاء الحیویة والفیزیاء الحیویة

       ألف دوالر)   67دوالًرا ( 32 المھندسون الحیویون والمھندسون الطبیون

       ألف دوالر)   69دوالًرا ( 33 علماء األحیاء، كل المھن األخرى+ 

       ألف دوالر)   37دوالًرا ( 18 التقنیون البیولوجیون* 

       ألف دوالر)   87دوالًرا ( 42 المھندسون الكیمیائیون 

       ألف دوالر)   52دوالًرا ( 25 الكیمیائیون

       ألف دوالر)   42دوالًرا ( 20 نیو المختبرات الطبیة* تقنیو وف

       ألف دوالر)   71دوالًرا ( 34 علماء المحافظة على الموارد الطبیعیة

       ألف دوالر)   89دوالًرا ( 43 علماء الحیاة، كل المھن األخرى+ 

       ألف دوالر)   62دوالًرا ( 30 علماء األحیاء الدقیقة 

       ألف دوالر)   139دوالًرا ( 67 العلوم الطبیعیة مدیرو

       ألف دوالر)   104دوالًرا ( 50 الفیزیائیون

       ألف دوالر)   46دوالًرا ( 22 مساعدو أبحاث العلوم االجتماعیة* 

       ألف دوالر)   71دوالًرا ( 34 علماء االجتماع والعاملون المساعدون لھم، كل المھن األخرى+

       ألف دوالر)   73دوالًرا ( 35 المخططون الحضریون واإلقلیمیون

 

 2022دلیل التعلیم المھني لعام 

 ائف واألجور الوظ | علوم الحیاة والتكنولوجیا الحیویة
 

شرین، والتي تمثل  من التحصیل العلمي الذي یحتاجھ الشخص لیكون مؤھًال للمھنة. وتستند األجور المدرجة لكل مھنة إلى أجور الشریحة المئویة الخامسة والع  الحد األدنى  یسرد الجدول التالي
فرصة عمل   10 دوالًرا (أي أجر المعیشة) وطلب سوق العمل الذي ال یقل عن 37,440ب السنوي الذي ال یقل عن وال تتضمن ھذه القائمة سوى المھن ذات متوسط الرات أجور العمال المبتدئین.

 . لیشمل مختلف المھن الناشئة  وأي مھنة مذكور معھا وصف "كل المھن األخرى" في العنوان تعتبر مھنة ذات مجموعات فرعیة عالیة التخصص؛ أي أّن العنوان مكتوب بشكل عام سنویة.

 أو أكثر من العاملین حالیًا في ھذه المھنة حاصلین على درجة جامعیة أو أقل.   33*على الصعید الوطني، %
 . RIASECتفاصیل تمثل ھذه المھن مجموعة كبیرة من الخصائص، وبالتالي ال تحتوي على  +

 23 لمعرفة برامج كلیات في علوم الحیاة والتكنولوجیا الحیویة.  CareerEd.orgتفضَّل بزیارة موقع 



 السالمة العامة والحكومة 
العمل  یحتاج قطاع السالمة العامة والحكومة دائًما إلى مرشحین مؤھلین. ویُرجى العلم بأّن العدید من أرباب 

العاملین في ھذا القطاع لدیھم قائمة بالمھارات المطلوبة، التي تشمل مھارات االتصال واإلبداع والتفكیر النقدي  
ھ نحو التفاصیل والقیادة وتعدد المھام والمھارات التنظیمیة والتخطیط والتصرف اإلیجابي وحل المشكالت   والتوجُّ

ل السالمة العامة أیًضا على أنھ مجال وظیفي مقاوم للركود،  كما یتم تصنیف مجا والعمل الجماعي/التعاون.
ویحتوي على فرص عمل سنویة مساویة للمتوسط اإلقلیمي أو أعلى منھ، ومتوسط أجر ساعة مساٍو ألجر 
  2007المعیشة في مقاطعة سان دییجو أو أعلى منھ، ولدیھ انخفاض في التوظیف أقل من ستة بالمائة بین عامي  

 . 2010و 

لك، ال یقتصر قطاع السالمة العامة والحكومة على المستجیبین األوائل فقط. فوظائف ھذا القطاع تتضمن ومع ذ
إمكانیات وظیفیة أخرى في مجاالت ذات صلة، مثل مجال األمن وإنفاذ القانون والحجز واإلصالحیة (المراقبة  

یدیة والتحقیق الخاص وبالغات السالمة  واإلفراج المشروط) وأنظمة المحاكم ومراقبة الحیوانات والخدمات البر 
 العامة، على سبیل المثال ال الحصر. 

 دلیل التعلیم المھني 

 حقائق سریعة*

1% (2,387) 
 5نمو وظائف متوقع لمدة 

 سنوات

1,969 
 شركة 

12% 
من توظیف القطاع في  

 والیة كالیفورنیا 

 دوالًرا 96,622
 متوسط الدخل لكل وظیفة

5% 
من أعمال القطاع في  

 كالیفورنیا

339,084 
 تم توظیفھم 

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

24 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 R I A S E C أجر الساعة للمبتدئین (الراتب)  ال وثائق رسمیة تعلیمیة + تدریب إضافي 
       ألف دوالر)   33دوالًرا ( 16 الحراس وحاملو اإلشارات أثناء العبور* 

        ھادة المدرسة الثانویة أو ما یعادلھا + تدریب إضافي ش

       ألف دوالر)   52دوالًرا ( 25 عمال مراقبة الحیوانات* 

       ألف دوالر)   64دوالًرا ( 31 ضباط اإلصالحیات والسجانون* 

       ألف دوالر)   37دوالًرا ( 18 كتبة المحاكم والبلدیات والتراخیص* 

       ألف دوالر)   98دوالًرا ( 47 لمباحث والمحققون الجنائیون* رجال ا

       ألف دوالر)   37دوالًرا ( 18 المرِسلون، باستثناء الشرطة واإلطفاء واإلسعاف*

       ألف دوالر)   44دوالًرا ( 21 مسؤولو إجراء المقابالت بشأن األھلیة، البرامج الحكومیة* 

       ألف دوالر)   94دوالًرا ( 45 على ضباط اإلصالحیات*المشرفون المباشرون 

       ألف دوالر)   121دوالًرا ( 58 المشرفون المباشرون على رجال الشرطة والمباحث*

       ألف دوالر)   33دوالًرا ( 16 مراقبو ألعاب القمار والمحققون في ألعاب القمار* 

       ألف دوالر)   71ًرا (دوال 34 ضباط دوریة الشرطة والعمداء* 

       ألف دوالر)   44دوالًرا ( 21 كتبة مصلحة البرید* 

       ألف دوالر)   42دوالًرا ( 20 سُعاة البرید بمصلحة البرید* 

       ألف دوالر)   37دوالًرا ( 18 عمال الفرز والمعالجة وتشغیل آالت المعالجة بمصلحة البرید* 

       ألف دوالر)   54دوالًرا ( 26 حققون الخاصون* رجال المباحث والم

       ألف دوالر)   52دوالًرا ( 25 مسؤولو اتصاالت السالمة العامة*

       ألف دوالر)   44دوالًرا ( 21 عمال فحص أمن النقل* 

        ِمنح بعض الكلیات أو المدارس الثانویة التي ال تمثل درجة علمیة 

       ألف دوالر)   58دوالًرا ( 28 رجال اإلطفاء* 

       ألف دوالر)   89دوالًرا ( 43 المشرفون المباشرون على عمال اإلطفاء والحمایة*

       ألف دوالر)   35دوالًرا ( 17 فنیو المكتبات*

        درجة البكالوریوس أو األعلى منھا 

       ألف دوالر)   60ا (دوالرً  29 رسامو الخرائط والمصورون الفوتوغرافیون 

       ألف دوالر)   96دوالًرا ( 46 االقتصادیون

       ألف دوالر)   48دوالًرا ( 23 المشرعون 

       ألف دوالر)   73دوالًرا ( 35 ضباط المراقبة وأخصائیو العالج اإلصالحي

       ألف دوالر)   79دوالًرا ( 38 المّساحون
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كل مھنة إلى أجور الشریحة المئویة الخامسة والعشرین، والتي تمثل  من التحصیل العلمي الذي یحتاجھ الشخص لیكون مؤھًال للمھنة. وتستند األجور المدرجة ل الحد األدنى  یسرد الجدول التالي
فرصة عمل   10 دوالًرا (أي أجر المعیشة) وطلب سوق العمل الذي ال یقل عن 37,440وال تتضمن ھذه القائمة سوى المھن ذات متوسط الراتب السنوي الذي ال یقل عن  أجور العمال المبتدئین.

 لناشئة. وصف "كل المھن األخرى" في العنوان تعتبر مھنة ذات مجموعات فرعیة عالیة التخصص؛ أي أّن العنوان مكتوب بشكل عام لیشمل مختلف المھن ا وأي مھنة مذكور معھا سنویة.

 عاملین حالیًا في ھذه المھنة حاصلین على درجة جامعیة أو أقل. أو أكثر من ال  33*على الصعید الوطني، %

 25 لمعرفة برامج كلیات في السالمة العامة والحكومة.  CareerEd.orgتفضَّل بزیارة موقع 



 البیع بالتجزئة والضیافة والسیاحة  
سؤولیة توفیر كل ما یمكن تقدیمھ في أماكن اإلقامة واالجتماعات  یتولى قطاع التجزئة والضیافة والسیاحة م

والمؤتمرات والمطاعم والتسوق والسفر واألنشطة الترفیھیة. ویمكن إیجاد المسارات المھنیة في العدید من ِمھن 
 مجال الضیافة، الذي ینصب التركیز فیھا على األشخاص والخدمات ورضا النزالء. 

 دلیل التعلیم المھني 

 حقائق سریعة*

-5% (-15,573) 
 نمو وظائف متوقع لمدة 

 سنوات  5

20,062 
 شركة 

9% 
من توظیف القطاع في  

 والیة كالیفورنیا 

 دوالًرا 43,438
 متوسط الدخل لكل وظیفة

8% 
من أعمال القطاع في  

 كالیفورنیا

312,652 
 تم توظیفھم 

، الموظفون غیر التابعین لبرنامج  QCEW؛ الموظفون التابعون لبرنامج EMSI 2021.03*بیانات سوق العمل المستمدة من 
QCEW 2025-2020، أصحاب األعمال الحرة؛ توقعات . 
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 R I A S E C أجر الساعة للمبتدئین (الراتب)  ال وثائق رسمیة تعلیمیة + تدریب إضافي 
       ألف دوالر)   29دوالًرا ( 14 الریاضیون والمنافسون الریاضیون* 

       ألف دوالر)   33دوالًرا ( 16 الطھاة، كل المھن األخرى*+ 

       ر) ألف دوال  31دوالًرا ( 15 الراقصات* 

       ألف دوالر)   31دوالًرا ( 15 الفنانون والمؤدون المتنوعون، والریاضیون، والعمال المرتبطون بھم*+ 

       ألف دوالر)   29دوالًرا ( 14 الموسیقیون والمغنون*

        شھادة المدرسة الثانویة أو ما یعادلھا + تدریب إضافي 

       ألف دوالر)   40ا (دوالرً  19 الطھاة وكبار الطھاة*

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

       ألف دوالر)   37دوالًرا ( 18 المشرفون المباشرون على عمال خدمات القمار* 

       ف دوالر) أل   42دوالًرا ( 20 المشرفون المباشرون على عمال البیع بغیر التجزئة * 

       ألف دوالر)   35دوالًرا ( 17 المشرفون المباشرون على عمال الخدمة الشخصیة والترفیھ واالستجمام، باستثناء خدمات القمار*+ 

       ألف دوالر)   33دوالًرا ( 16 المشرفون المباشرون على عمال مبیعات التجزئة*

       لف دوالر) أ  37دوالًرا ( 18 مدیرو خدمات الطعام* 

       ألف دوالر)   31دوالًرا ( 15 وكالء الحجز وتذاكر المواصالت وموظفو السفر*

       ألف دوالر)   35دوالًرا ( 17 وكالء السفر* 

        ِمنح بعض الكلیات أو المدارس الثانویة التي ال تمثل درجة علمیة 

       ألف دوالر)   44دوالًرا ( 21 الممثلون*

        درجة البكالوریوس أو األعلى منھا 

       ألف دوالر)   25دوالًرا ( 12 المخرجون الفنیون* 

       ألف دوالر)   35دوالًرا ( 17 المدربون والكشافة* 

       ألف دوالر)   31دوالًرا ( 15 المصممون، كل المھن األخرى*+ 

       ألف دوالر)   79ا (دوالرً  38 المدیرون العامون ومدیرو العملیات* 

       ألف دوالر)   46دوالًرا ( 22 مصممو الدیكور الداخلي* 

       ألف دوالر)   37دوالًرا ( 18 مخططو االجتماعات والمؤتمرات والمناسبات* 

       ألف دوالر)   31دوالًرا ( 15 المخرجون والملحنون الموسیقیون 

       ألف دوالر)   60دوالًرا ( 29 مھن األخرى؛ ومدیرو الترفیھ واالستجمام، باستثناء المقامرة؛ والمدیرون، كل المھن األخرى*+ مدیرو الخدمات الشخصیة، كل ال

       ألف دوالر)   69دوالًرا ( 33 مندوبو المبیعات، البیع بالجملة والتصنیع، والمنتجات التقنیة والعلمیة* 

 

 2022عام دلیل التعلیم المھني ل

 الوظائف واألجور  | البیع بالتجزئة والضیافة والسیاحة
 

شرین، والتي تمثل  من التحصیل العلمي الذي یحتاجھ الشخص لیكون مؤھًال للمھنة. وتستند األجور المدرجة لكل مھنة إلى أجور الشریحة المئویة الخامسة والع  الحد األدنى یسرد الجدول التالي 
فرصة عمل   50دوالًرا (أي أجر المعیشة) وطلب سوق العمل الذي ال یقل عن  37,440وال تتضمن ھذه القائمة سوى المھن ذات متوسط الراتب السنوي الذي ال یقل عن  .أجور العمال المبتدئین

 العنوان مكتوب بشكل عام لیشمل مختلف المھن الناشئة.   وأي مھنة مذكور معھا وصف "كل المھن األخرى" في العنوان تعتبر مھنة ذات مجموعات فرعیة عالیة التخصص؛ أي أنّ  سنویة.

 أو أكثر من العاملین حالیًا في ھذه المھنة حاصلین على درجة جامعیة أو أقل.   33*على الصعید الوطني، %
 . RIASECن مجموعة كبیرة من الخصائص، وبالتالي ال تحتوي على تفاصیل تمثل ھذه المھ +

 27 لمعرفة برامج كلیات في البیع بالتجزئة والضیافة والسیاحة.  CareerEd.orgتفضَّل بزیارة موقع 



  مخطط مرحلة الروضة و  
 حتى الصف الثاني عشر 

  San Diego and Imperial Counties Community Collegeیُظھر المخطط التالي التوافق بین قطاعات 
لصف الثاني عشر المقابلة. لالطالع على مزید من التفاصیل حول التوافق بین المطلوبة وقطاعات مرحلة الروضة حتى ا 

 https://myworkforceconnection.org القطاعات والمسارات، تفضل بزیارة

 القطاعات المطلوبة

 التصنیع المتقدم 

رحلة الروضة  المسارات المھنیة من م
 حتى الصف الثاني عشر

 وسائل النقل والخدمات  
 اللوجستیة المتقدمة 

 الزراعة والمیاه و
 التقنیات البیئیة 

 مال والریادة األع

 التعلیم والتنمیة البشریة 

 الطاقة والبناء والمرافق 

 التجارة العالمیة 

 الصحة 

 تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 
 والوسائط الرقمیة 

 علوم الحیاة والتكنولوجیا الحیویة 

 السالمة العامة والحكومة 

 البیع بالتجزئة والضیافة والسیاحة

 التصنیع وتصمیم المنتجات 

 وسائل النقل 

 الزراعة والموارد الطبیعیة 

 تمویل األعمال التجاریة 

 التسویق والمبیعات والخدمات 

 تجارة البناء والتشیید

 الطاقة والبیئة والمرافق 

 الھندسة والعمارة 

 العلوم الصحیة والتكنولوجیا الطبیة

 ومات واالتصاالت تكنولوجیا المعل

 الفنون واإلعالم والترفیھ 

 الخدمات العامة 

 الضیافة والسیاحة والترفیھ 

 الموضة والتصمیم الداخلي 

 التعلیم، وتنمیة الطفل، والخدمات األسریة 
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  كلیةMiraCosta College 
 أوشنساید 

  كلیةSan Diego Mesa College 
 كلیرمونت میسا 

  كلیةSouthwestern College 
 شوال فیستا 

  كلیةPalomar College 
 سان ماركوس 

  كلیةCuyamaca College 
 الكاھون 

  كلیةImperial Valley College 
 إمبلایر

  كلیةSan Diego Miramar College 
 میرا میسا 

  كلیةSan Diego City College 
 وسط مدینة سان دییجو 

  

  كلیةGrossmont College 
 الكاھون 

  كلیةSan Diego College of 
Continuing Education 

 سان دییجو 

  

 

 خریطة الكلیات

29 29 



 نظرة عامة على الكلیات 

 Cuyamaca College  كلیة 
 الكاھون 

، وتخدم  1978سان دییجو ذات المناظر الخالبة، وقد تم افتتاحھا في عام  رانجوفدانًا في منطقة   165على مساحة  كویاماكاتقع كلیة  
برنامج درجة علمیة و   91ھذه الكلیة الواقعة في شرق مقاطعة سان دییجو طالب في كل فصل دراسي. وتقدم   10,000ما یقرب من 

ببرامج التعلیم المھني في مجال تكنولوجیا السیارات، وزراعة نباتات الزینة، وعلوم الكمبیوتر   كویاماكاشھادة. وتشتھر   74
 والمعلومات، والھندسة. 

 Grossmont College  كلیة 
 الكاھون 

.  1961فدانًا في شمال غرب مدینة الكاھون، وقد كانت جزًءا حیویًا من المجتمع منذ عام   135على مساحة  ونت كروسمتقع كلیة  
برنامج درجة علمیة و   95طالب بدوام كامل وجزئي في كل فصل دراسي، وتقدم    19,000ما یقرب من   كروسمونتوتخدم كلیة  

 مھني مرموقة في فنون الطھي والتمریض والصحة وإنفاذ القانون.  برامج تعلیم كروسمونتبرنامج شھادة. كما تقدم كلیة   73

 Imperial Valley College  كلیة 
 إمبلایر
فدانًا في مدینة إمبلایر بوالیة كالیفورنیا. وكان ھذا ھو   160، تجمَّع عدد من األشخاص على قطعة أرض مساحتھا 1962في عام  

طالب في عشرات من    9,000. وتضم الكلیة الیوم  Imperial Valley Collegeالیوم الدراسي األول لما سیصبح فیما بعد كلیة  
 Imperialت العلمیة والشھادات والتعلیم المھني في كل فصل دراسي. وعلى مدار العقد الماضي، واصلت كلیة برامج الدرجا

Valley College   تقدیم برامج تحدیث رئیسیة تشمل إنشاء مباني ومختبرات للتعلیم المھني على أحدث طراز وإنشاء شراكات
 تعلیمیة مبتكرة. 

 MiraCosta College  كلیة 
 أوشنساید 

المجتمعیة تضم مناطق أوشنساید، وكارلسباد، والكوستا، وإنسینیتاس، وأولیفینھاین، ورانشو سانتا في،   MiraCostaّن منطقة كلیة  إ
وكاردیف باي ذا سي، وسوالنا بیتش، ودیل مار، وكارمل فالي. وبفضل موقعھا الساحلي وحرمھا الجامعي الجمیل وبرامجھا  

الطالب من جمیع أنحاء مقاطعة سان دییجو والوالیة والدولة وكذلك من   MiraCosta Collegeاألكادیمیة القویة، تجذب كلیة  
، وتُعتبر الیوم واحدة من كلیات المجتمع القالئل في كالیفورنیا التي تقدم درجة  1934الخارج. وقد تأسست الكلیة في عام 

 سي، بما في ذلك العسكریین وقدامى المحاربین. طالب في كل فصل درا  15,000البكالوریوس. ویدرس بالكلیة ما یقرب من 

 Palomar College  كلیة 
 سان ماركوس 

میًال   30ھي كلیة مجتمع عامة، تبلغ مدة الدراسة بھا عامین، ویقع حرمھا الرئیسي على بُعد حوالي   Palomar Collegeإّن كلیة 
طالب بدوام   30,000ما یقرب من  Palomarس في كلیة شمال وسط مدینة سان دییجو، في سان ماركوس، بوالیة كالیفورنیا. ویدر 

درجة جامعیة، وبرنامج تدریب على الشھادات،   200كامل وبدوام جزئي، وتتیح الكلیة لطالبھا الفرصة لالختیار من بین أكثر من  
 والتمتع بدروس التعلیم المھني للتعلم مدى الحیاة. 
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 San Diego City College  كلیة 
 وسط مدینة سان دییجو 

كلیة مجتمع عامة تبلغ مدة الدراسة بھا عامین، وتُعتبر حجر الزاویة التعلیمي لوسط   City Collegeعام، تُعتبر كلیة   100ألكثر من  
  250من مساحة وسط المدینة. وباألرقام، تقدم الكلیة  20فدانًا، وتشغل % 60ة قدرھا مدینة سان دییجو. وتقع الكلیة على مساح

 Cityطالب. اكتشف التعلیم المھني في    17,000محاضرة في كل فصل دراسي ألكثر من  1,500تخصًصا وبرنامج شھادة، وتقدم  
College . 

  San Diego College of  كلیة
Continuing Education 

 عبر سان دییجو 
  San Diego Community College District، وتُعتبر بمثابة قسم تعلیم الكبار في  1914في عام   SDCEتأسست كلیة  

  70تعلیًما عالي الجودة وسھل المنال ومنصفًا ومبتكًرا من خالل أكثر من  SDCEطقة كلیات مجتمع سان دییجو). وتقدم كلیة (من
برنامًجا وآالف الدروس المجانیة. ویتم تقدیم البرامج في سبعة فروع جامعیة في سان دییجو من مجتمع باریو لوجان في الجنوب، إلى  

 موقع مجتمعي.  200الطالب أیًضا دروًسا في أكثر من  میرامار في الشمال. ویحضر

 San Diego Mesa College  كلیة 
 كلیرمونت میسا 

واحدة من أكبر كلیات المجتمع في كالیفورنیا، وقد ُصنفت كأفضل مؤسسة انتقال تعلیمي في سان   Mesa Collegeتُعتبر كلیة  
دییجو، وتضم فصوًال دراسیة صغیرة وأعضاء ھیئة تدریس حائزین على جوائز، وتتمتع بسمعة طیبة باعتبارھا الكلیة الرائدة في  

في مكان مناسب في وسط مدینة سان دییجو، وتقدم برامج تعلیم مھني في قطاعات مثل    Mesaجال اإلنصاف والتمیز. تقع كلیة  م
)، واألعمال التجاریة، والوسائط المتعددة، والضیافة، وفنون الطھي،  GISالمھن الصحیة المساعدة، وأنظمة المعلومات الجغرافیة ( 

 ، والتصمیم الداخلي، إلى جانب شھادة البكالوریا لمدة أربع سنوات في إدارة المعلومات الصحیة. واألزیاء، والھندسة المعماریة

 San Diego Miramar College  كلیة 
 میرا میسا 
طالب سنویًا، عبر اإلنترنت    15,000، وتقع في منطقة میرا میسا، ویدرس بھا 1969في عام  Miramar Collegeتأسست كلیة  

میًا مھنیًا. وتساعد الشراكات مع القطاعات المحلیة  برنامًجا تعلی 16درجة وشھادة من خالل   117وفي الحرم الجامعي. وتقدم الكلیة 
في إعداد الطالب للوظائف المطلوبة وذات األجور المجزیة في سوق العمل الشدید التنافس، بما في ذلك التكنولوجیا الحیویة والمجال  

 شبھ القانونیة والطیران والسیارات والدیزل ووسائل النقل والطاقات المتقدمة. 

 Southwestern Collegeكلیة  
 شوال فیستا 

حیاة مئات اآلالف من طالب المقاطعة الجنوبیة من خالل   Southwestern College، شكَّلت كلیة 1961في عام منذ إنشائھا 
  320فدانًا في قلب شوال فیستا، وتوفر بیئة داعمة، تقدم أكثر من  156التعلیم العالي. تقع الكلیة في حرم جامعي تبلغ مساحتھ 

لغایة من الطالب التقلیدیین وغیر التقلیدیین. وسواء كان ھدفك ھو الحصول على  برنامج درجة جامعیة وشھادة لمجموعة متنوعة ل
تقدم فرًصا كثیرة   SWCشھادة، أو درجة علمیة، أو االنتقال إلى كلیة مدتھا أربع سنوات، أو متابعة التعلیم المھني، فإن كلیة  

 جمیع أنحاء منطقة الخلیج الجنوبي. لتحقیق أھداف التحسین التعلیمیة والوظیفیة والشخصیة في خمسة مواقع في 
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California Career Center 

مركًزا افتراضیًا   California Career Centerیُعتبر 
لالستشارات واستكشاف الوظائف والكلیات وموارد التخطیط  

ومساعدة الطالب على رسم خریطة لمستقبلھم. یركز المركز على  
الطالب ویحتوي أیًضا على موارد للمستشارین والمعلمین 

  واآلباء/األوصیاء.
https://www.calcareercenter.org/ 

 
California Career Center- 

My Stuff Resume 
إلى تمكین الطالب من إنشاء   My Stuff Resumeتھدف 

ومراجعة السیر الذاتیة التي یمكن أیًضا إنشاؤھا ومراجعتھا في 
 California Career Center “Myحسابات الطالب على 

Stuff یمكنك التنزیل من .”Apple App Store  أوGoogle 
Play Store . 

 
California Career Center- 

My Stuff Career Action Plan 
إلى تمكین الطالب من إنشاء   Career Action Planتھدف 

ومراجعة خطط العمل المھني التي یمكن أیًضا إنشاؤھا ومراجعتھا 
 California Career Center “Myاتھم على في حساب

Stuff" ابحث عن .”Career Action  في "Apple App 
Store  أوGoogle Play Store . 

 
 

California Career Zone 

نظام استكشاف وتخطیط مھني مصمم خصیًصا للطالب. سیستفید  
الباحثون عن عمل والمعلمون والمستشارون من غزارة المعلومات  

مھنة من قاعدة بیانات شبكة المعلومات المھنیة  900ل المقدمة حو
)O*Net .( 

www.cacareerzone.org/ 
 
 

California Community Colleges Career 
Coach 

اكتشف التخصصات والمھن المطلوبة والتعلیم بناًء على اھتماماتك. 
تصفح المھن أو تصفح البرامج. یتیح إمكانیة أكمل تقییًما وظیفیًا أو 

  .EMSIالبحث العسكري، وھو مدعوم من 
https://ccc.emsicc.com/ 

 
 

California Community Colleges Career 
Education 

برنامج یتیح للطالب التعلم من خالل   200استكشف أكثر من 
 لتعاون والتنفیذ.االستكشاف وا

https://careered.cccco.edu/ 
 

  
 
 
 

California Community Colleges My Path 

ھي عبارة عن منصة تھیئة موجھة للمسارات   CCC MyPathإّن 
المھنیة توفر المعلومات والموارد للطالب الجدد، وتعمل على سد  

  ة بین التقدیم عبر اإلنترنت واألنظمة المحلیة بالكلیة.الفجو
https://www.cccmypath.org 

 
 

Career Surfer 

Career Surfer  ھو تطبیق ھاتف محمول منCalCRN  یمكن
. ویقدم معلومات  Google Playأو  AppStoreتنزیلھ مجانًا من 

 California Careerمھنة مفصلة في  900أساسیة حول 
Zone.  

https://www.calcareercenter.org/Home/Cont
ent?contentID=404 

 
 

Career Technical Education 

Career Technical Education (التعلیم التقني المھني)   ھو
برنامج دراسي یتضمن سلسلة من الدورات المتعددة السنوات التي  

تدمج المعرفة األكادیمیة األساسیة مع المعرفة التقنیة والمھنیة لتزوید  
  الطالب بمسار إلى التعلیم والعمل بعد المرحلة الثانویة.

www.cde.ca.gov/ci/ct/ 
 
 

CTE Model Curriculum Standards 

 Career Technical Education Modelلقد تم وضع 
Curriculum Standards   معاییر المناھج النموذجیة للتعلیم)

التقني المھني) لمساعدة المناطق التعلیمیة والمدارس بوالیة  
كالیفورنیا على تقدیم مناھج وخدمات تعلیم عالیة الجودة للمساعدة  

د الطالب للعمل والكلیة وإعدادھم للمھن  على ضمان استعدا
  المستقبلیة. 

https://www.cde.ca.gov/ci/ct/sf/ctemcstandar
ds.asp 

 
 

Here to Career 

نك من إیجاد  Here to Careerیُعتبر تطبیق  طریقة سھلة تُمّكِ
مع اھتماماتك واالتصال باألدوات الالزمة لتحقیق   وظائف تتناسب

، یمكنك عرض  Here to Careerالنجاح. وباستخدامك لتطبیق 
معلومات الراتب والفرص الوظیفیة العالیة الطلب في منطقتك وإیجاد  

  كلیة مجتمع محلي بھا برنامج لمساعدتك على تحقیق أھدافك.
-We-https://foundationccc.org/What
-Career-to-Development/Here-Do/Workforce

App-Mobile 
 

 

 موارد إضافیة 
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 MyWorkforce Connection –   سالسل 
 التطویر المھني 

 التطویر المھني بالمدارس اإلعدادیة  

 
 دارس الثانویة التطویر المھني بالم 

 
تصف ھاتان الوثیقتان الممارسات المتخذة على طول سالسل  

الدعم المقدم للطالب، من "الوعي الذاتي"، و"الوعي المھني"، 
و"االستكشاف المھني"، إلى "اإلعداد المھني" و"التدریب  

 المھني". وتصف كل سلسلة ما یمكنك القیام بھ. 

 
 

My Workforce Connection -  ر االستشاري المؤتم 

روابط إلى نشرات الجلسات الفرعیة، وعروض  
PowerPoint .والمزید ، 

 
 

My Workforce Connection - الموارد 

موارد مثل الدراسات البحثیة والندوات المؤرشفة عبر اإلنترنت  
وأفضل الممارسات لدعم األنشطة المتعلقة بـ: مھارات التوظیف  

یر المھني، واالستكشاف  في القرن الحادي والعشرین، والتطو
المھني، والمسارات المھنیة، ومشاركة اآلباء، واالنتقاالت، 

والتعلم القائم على العمل. یتم تنظیم الموارد حسب الموضوع  
  ویمكن البحث فیھا حسب النوع والتنسیق والكلمات الرئیسیة.

://myworkforceconnection.org/resohttps
urces/ 

  O*NET 

O*NET   .ھي أداة لالستكشاف المھني والتحلیل الوظیفي
تحتوي على أوصاف مفصلة لعالم العمل لیستخدمھا الباحثون 
عن عمل والمتخصصون في تطویر القوى العاملة والموارد  

  البشریة والطالب والباحثون وغیرھم! 
https://www.onetonline.org/ 

 
 

O*NET My Next Move 

My Next Move   ھي أداة تفاعلیة للباحثین عن عمل
والطالب لمعرفة المزید عن خیاراتھم المھنیة. ویمكن 

لمستخدمي ھذه األداة إیجاد وظائف من خالل البحث عن  
لمجاالت التي توظف  الكلمات الرئیسیة؛ أو من خالل تصفح ا

 O*NETأنواًعا مختلفة من العمال؛ أو من خالل أداة 
Interest Profiler    التي تقدم اقتراحات مھنیة مخصصة

  بناًء على اھتمامات الشخص ومستوى خبرتھ في العمل.
https://www.mynextmove.org/ 

 
 

Program Finderالصف الثاني عشر  -ن الروضة، م
 وحتى كلیة  

أداة تحدید مسارات تعمل على مواءمة برامج وعروض  
التعلیم المھني في المدارس الثانویة اإلقلیمیة وبرامج الدراسة  

المقابلة لھا في كلیات المجتمع العشر في مقاطعتي سان دییجو 
  وإمبلایر

s://programfinder.com/http 
 
 

San Diego & Imperial Counties 
Community Colleges 

 San Diego and Imperial Countiesموقع 
Community Colleges   اإللكتروني للتعلیم المھني

اإلقلیمي. یتضمن استكشاف المھن والكلیات، باإلضافة إلى  
  معلومات حول الرسوم وكیفیة التقدیم. 

https://careered.org/ 
 
 

Salary Surfer 

لمساعدة الطالب وأسرھم على اتخاذ قرارات مھمة بشأن  
 Californiaاستثمار الوقت والمال في التعلیم الجامعي، یقدم  

Community Colleges Chancellor’s Office  
خالل (مكتب مستشار كلیات المجتمع بكالیفورنیا)، من 

Salary Surfer معلومات مقارنة حول أرباح خریجي ،
كلیات كالیفورنیا الجدد الذین حصلوا على منحة في برنامج 

  دراسي محدد.
https://salarysurfer.cccco.edu/SalarySu

rfer.aspx 
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