التصنيع المتقدم

القطاع ذو االولوية في مقاطعة سان دييكو
يجمع التصنيع المتقدم بين مجاالت الهندسة ،صياغة الكمبيوتر،
والتكنولوجيا الحيوية و المزيد لتصميم و بناء مستقبلنا.

تصفح ألجراء اختبار و تعلم كيف تتوافق اهتماماتك
مع الوظائف المهنية لمقاطعة سان دييكو!

نموذج من الوظائف المهنية
R
الواقعي

I

الفاعلون | األشخاص الذين يستمتعون بالعمل
في الهواء الطلق و لديهم قدرات رياضية أو
ميكانيكية

المفكرون | األشخاص الذين يستخدمون
مهارات التحقيق و التحليل لجمع الحقائق

ميكانيكي الطائرات و موظف الخدمة التقني يقوم بتشخيص و تعديل و إصالح أو
ترميم محرك وأجزاء الطائرات

مهندس صناعي يصمم ،يطور ،يختبر ،و يقيم طرق إدارة عمليات اإلنتاج الصناعي

#mynextmove

كم المبلغ الذي سأكسبه في الساعة؟
مبتدئ

متوسط الخبرة

ذو خبرة

الرتبة المئوية الـ 10الرتبة المئوية الـ 50الرتبة المئوية الـ90
من قيمة األجور
من قيمة األجور
من قيمة األجور

$25

$31

$31

$45

ما هو المستوى التعليمي الذي
يتوقعه أرباب العمل؟

$40

$66

االستقصائي

A

المبدعون | األشخاص الذين يفضلون العمل
في مجال إبداعي غير منظم و يستخدمون
مهاراتهم الفنية

S

المساعدين | األشخاص الذين يستمتعون
بالعمل مع اآلخرين

الفني

المصممين التجاريين والصناعيين يجمعون المواهب الفنية مع البحوث في استخدام
المنتج و التسويق و المواد إلنشاء التصميم األكثر عمليا ً وأنتاجا ً

ممثلي خدمة الزبائن يتفاعلون مع الزبائن لتقديم الحلول لألسئلة و المشاكل التي قد
يكون لديهم

$17

$12

$34

$17

$66

$28

االجتماعي

E
المغامر

C
التقليدي

المقنعون | األشخاص الذين يحبون القيادة
والتأثير على اآلخرين للعمل من أجل أهداف
المنظمة
المنظمين | األشخاص الذين يستمتعون بالعمل
مع البيانات و الحفاظ على التنظيم و استخدام
مهاراتهم العددية

شهادة الدكتوراه

مشرفي الخط األول لعمال اإلنتاج و التشغيل يشرفون و ينسقون انشطة عمال
اإلنتاج ،مثال على ذلك ،المفتشين و عمال مجال الدقة وأجهزة ضبط اآلالت

اإلحصائي (خبير اإلحصاء) يقوم بتطوير وتطبيق النظرية الرياضية أو اإلحصائية
لفهم األسئلة األكثر إثارة و تحديا ً في العالم

شهادة الماجستير أو شهادة احترافية

شهادة البكالوريوس

$19

$34

$32

$53

شهادة من كلية مجتمعية

$52

$73

شهادة الثانوية أو أقل

تعد المستويات التعليمية نموذجية و لكن ال تعتبر الحد االدنى من المتطلبات.

ألستكشاف المزيد قم بزيارة الموقع
workforce.org/mynextmove

التنمية البشرية و التعليم

القطاع ذو االولوية في مقاطعة سان دييكو

سواء كان التعليم في الحضانة أو العمل في المدرسة أو تثقيف المجتمع
حول الموارد الصحية ،فإن األشخاص في هذا القطاع يساعدون اآلخرين
للوصول إلى حريتهم الشخصية ألخذ القرار بشأن ماذا يريدون أن
يصبحوا و ماذا يفعلون وكيف يعيشون.

تصفح ألجراء اختبار و تعلم كيف تتوافق اهتماماتك
مع الوظائف المهنية لمقاطعة سان دييكو!

نموذج من الوظائف المهنية
R
الواقعي

I

الفاعلون | األشخاص الذين يستمتعون بالعمل
في الهواء الطلق و لديهم قدرات رياضية أو
ميكانيكية

المفكرون | األشخاص الذين يستخدمون
مهارات التحقيق و التحليل لجمع الحقائق

المدربون الرياضيون يقوموا بتقييم و تقديم المشورة لألشخاص للمساعدة في التعافي
من أو تجنب إصابات متعلقة بالرياضة أو إصابة أو الحفاظ على اللياقة البدنية القصوى

مختصي دعم مستخدم الكمبيوتر يقوموا باإلجابة على األسئلة أو حل مشاكل
الكمبيوتر للزبائن شخصيا ً أو عبر التلفون أو إلكترونيا ً

#mynextmove

كم المبلغ الذي سأكسبه في الساعة؟
مبتدئ

متوسط الخبرة

ذو خبرة

الرتبة المئوية الـ 10الرتبة المئوية الـ 50الرتبة المئوية الـ90
من قيمة األجور
من قيمة األجور
من قيمة األجور

$18

$18

$28

$28

ما هو المستوى التعليمي الذي
يتوقعه أرباب العمل؟

$39

$43

االستقصائي

A

المبدعون | األشخاص الذين يفضلون العمل
في مجال إبداعي غير منظم و يستخدمون
مهاراتهم الفنية

S

المساعدين | األشخاص الذين يستمتعون
بالعمل مع اآلخرين

الفني

موظفي رعاية األطفال يحضرون لمراقبة األطفال في المدرسة ،الشركات ،األسر
الخاصة و مؤسسات رعاية األطفال

معالج الجهاز التنفسي يُقيم و يعالج و يرعى المرضى الذين يعانون من اضطرابات
التنفس

$4

$28

$12

$38

$19

$49

االجتماعي

E
المغامر

C
التقليدي

المقنعون | األشخاص الذين يحبون القيادة
والتأثير على اآلخرين للعمل من أجل أهداف
المنظمة
المنظمين | األشخاص الذين يستمتعون بالعمل
مع البيانات و الحفاظ على التنظيم و استخدام
مهاراتهم العددية

شهادة الدكتوراه

عامل جمع التبرعات ينظم االنشطة لجمع التمويل أو يلتمس و يجمع تبرعات نقدية أو
هدايا اخرى للمنظمة

مدراء التعليم -ما بعد الثانوية يخططون أو يوجهون أو ينسقون البحوث ،الخدمات
التعليمية ،خدمات إدارة الطالب و األنشطة التعليمية االخرى في المؤسسات ما بعد
الثانوية

شهادة الماجستير أو شهادة احترافية

شهادة البكالوريوس

$13

$30

$24

$53

شهادة من كلية مجتمعية

$46

$94

شهادة الثانوية أو أقل

تعد المستويات التعليمية نموذجية و لكن ال تعتبر الحد االدنى من المتطلبات.

ألستكشاف المزيد قم بزيارة الموقع
workforce.org/mynextmove

بناء الطاقة والخدمات

القطاع ذو االولوية في مقاطعة سان دييكو
ينشأ هذا القطاع األماكن التي يعيش و يعمل و يستمتع فيها الناس
 من الجدران األربعة للبناية إلى األسالك و الطاقة التي تجعل منالممكن توفير خدمة  Wifiمجانية

تصفح ألجراء اختبار و تعلم كيف تتوافق اهتماماتك
مع الوظائف المهنية لمقاطعة سان دييكو!

نموذج من الوظائف المهنية
R
الواقعي

I

الفاعلون | األشخاص الذين يستمتعون بالعمل
في الهواء الطلق و لديهم قدرات رياضية أو
ميكانيكية

المفكرون | األشخاص الذين يستخدمون
مهارات التحقيق و التحليل لجمع الحقائق

اخصائي تركيب و إصالح خطوط الكهرباء يقوم بتركيب أو تصليح الكابالت أو
األسالك المستخدمة في الطاقة الكهربائية أو أنظمة التوزيع

عمال الحديد و الفوالذ اإلنشائي يعملون بالحديد و الفوالذ لتشكيل الهياكل أو
الهياكل األنشائية

#mynextmove

كم المبلغ الذي سأكسبه في الساعة؟
مبتدئ

متوسط الخبرة

ذو خبرة

الرتبة المئوية الـ 10الرتبة المئوية الـ 50الرتبة المئوية الـ90
من قيمة األجور
من قيمة األجور
من قيمة األجور

$25

$18

$46

$34

ما هو المستوى التعليمي الذي
يتوقعه أرباب العمل؟

$62

$49

االستقصائي

A

المبدعون | األشخاص الذين يفضلون العمل
في مجال إبداعي غير منظم و يستخدمون
مهاراتهم الفنية

S

المساعدين | األشخاص الذين يستمتعون
بالعمل مع اآلخرين

الفني

مصممي الديكور الداخلي يقوموا بتخطيط و تصميم و تأثيث الديكور الداخلي
للمباني السكنية ،التجارية أو الصناعية

متخصصي التدريب و التطوير يقوموا بتصميم وتنفيذ برامج التدريب والتطور
لتحسين األداء الفردي و التنظيمي

$10

$19

$27

$33

$57

$49

االجتماعي

E
المغامر

C
التقليدي

المقنعون | األشخاص الذين يحبون القيادة
والتأثير على اآلخرين للعمل من أجل أهداف
المنظمة
المنظمين | األشخاص الذين يستمتعون بالعمل
مع البيانات و الحفاظ على التنظيم و استخدام
مهاراتهم العددية

شهادة الدكتوراه

مسؤولي اإلنتاج الطاقة الكهرومائية يقوموا بإدارة عمليات التشغيل في مرافق
توليد الطاقة الكهرومائية

مساعدي التخطيط للمدينة و المنطقة يقوموا بجمع البيانات من مصادر مختلفة،
مثال على ذلك ،الخرائط ،التقارير و التحقيقات الميدانية و الملفات الستخدامها من قبل
مخططي المدينة إلجراء دراسات التخطيط

شهادة الماجستير أو شهادة احترافية

شهادة البكالوريوس

$32

$28

$49

$42

شهادة من كلية مجتمعية

$95

$60

شهادة الثانوية أو أقل

تعد المستويات التعليمية نموذجية و لكن ال تعتبر الحد االدنى من المتطلبات.

ألستكشاف المزيد قم بزيارة الموقع
workforce.org/mynextmove

الرعاية الصحية

القطاع ذو االولوية في مقاطعة سان دييكو
تقع الرعاية الصحية في نقطة تقاطع التكنولوجيا و العلوم و
التعاطف و يعمل األشخاص في هذه المجال على الحفاظ على صحة
الناس و اإلسراع في حل المشاكل عند حدوث خطأ ً ما.

تصفح ألجراء اختبار و تعلم كيف تتوافق اهتماماتك
مع الوظائف المهنية لمقاطعة سان دييكو!

نموذج من الوظائف المهنية
R
الواقعي

I

الفاعلون | األشخاص الذين يستمتعون بالعمل
في الهواء الطلق و لديهم قدرات رياضية أو
ميكانيكية

المفكرون | األشخاص الذين يستخدمون
مهارات التحقيق و التحليل لجمع الحقائق

موظف تكنولوجيا األشعة يقوم بأخذ األشعة السينية و االشعة المقطعية و كذلك
طرق الفحص االخرى

أطباء العائلة و الطب العام يشخصون و يعالجون و يساعدون على منع انتشار
األمراض واإلصابات التي تحدث عاد ًة في عامة السكان

#mynextmove

كم المبلغ الذي سأكسبه في الساعة؟
مبتدئ

متوسط الخبرة

ذو خبرة

الرتبة المئوية الـ 10الرتبة المئوية الـ 50الرتبة المئوية الـ90
من قيمة األجور
من قيمة األجور
من قيمة األجور

$24

$30

$41

$87

ما هو المستوى التعليمي الذي
يتوقعه أرباب العمل؟

$57

$157

االستقصائي

A

المبدعون | األشخاص الذين يفضلون العمل
في مجال إبداعي غير منظم و يستخدمون
مهاراتهم الفنية

S

المساعدين | األشخاص الذين يستمتعون
بالعمل مع اآلخرين

الفني

مستشاري تعاطي المخدرات ،االضطراب السلوكي ،و الصحة العقلية

يعملون مع االشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية او عاطفية او الذين يتعاطون
المخدرات .يقومون بإجراء العالج الفردي و الجماعي ،التدخل في حالة األزمات،
إدارة الحالة ،تقديم الدعم للمرضى ،الوقاية و التعليم
استشاري الصحة النفسية يقيم مشاكل الشخص من خالل استخدام تاريخ الحالة و
المقابالت و المالحظات و تقديم خدمات استشارية فردية أو جماعية

$12

$21

$21

$44

$39

$90

االجتماعي

E
المغامر

C
التقليدي

المقنعون | األشخاص الذين يحبون القيادة
والتأثير على اآلخرين للعمل من أجل أهداف
المنظمة

أخصائي التمريض السريري يخطط ،يوجه أو ينسق الخدمات الطبية و الصحية في
المستشفيات ،العيادات الطبية ،مؤسسات الرعاية ،وكاالت الصحة العامة أو مؤسسات
مماثلة

المنظمين | األشخاص الذين يستمتعون بالعمل
مع البيانات و الحفاظ على التنظيم و استخدام
مهاراتهم العددية

موظفي بوليصة التأمين و إجراءاتها يحصلون على المعلومات من األشخاص
لغرض تسوية المطالبات مع شركات التأمين

شهادة الماجستير أو شهادة احترافية

شهادة الدكتوراه

شهادة البكالوريوس

$30

$11

$48

$19

شهادة من كلية مجتمعية

$64

$27

شهادة الثانوية أو أقل

تعد المستويات التعليمية نموذجية و لكن ال تعتبر الحد االدنى من المتطلبات.

ألستكشاف المزيد قم بزيارة الموقع
workforce.org/mynextmove

تقنيات المعلومات واالتصاالت ووسائل اإلعالم الرقمية

القطاع ذو االولوية في مقاطعة سان دييكو

يدعو هذا القطاع األشخاص إلى استخدام إبداعاتهم في ترميز
أحدث برامج الكمبيوتر المتطورة و إطالق احدث تطبيق او
تصميم الشعار األيقوني التالي.

تصفح ألجراء اختبار و تعلم كيف تتوافق اهتماماتك
مع الوظائف المهنية لمقاطعة سان دييكو!

نموذج من الوظائف المهنية
R
الواقعي

الفاعلون | األشخاص الذين يستمتعون بالعمل
في الهواء الطلق و لديهم قدرات رياضية أو
ميكانيكية

مطوري البرامج اإللكترونية و التطبيقات أنشاء تطبيقات أو برمجيات أو برامج
الكومبيوتر .يقومون بتحليل احتياجات المستخدم و تطوير الحلول البرمجية

المفكرون | األشخاص الذين يستخدمون
مهارات التحقيق و التحليل لجمع الحقائق

مهندسي شبكة الكومبيوتر يصممون و ينفذون شبكات الكومبيوتر و المعلومات
مثل شبكات المنطقة المحلية ( ،)LANشبكات المنطقة الواسعة ( ،)WANو الشبكات
الداخلية و الخارجية و شبكات بيانات االتصال االخرى

A

المبدعون | األشخاص الذين يفضلون العمل
في مجال إبداعي غير منظم و يستخدمون
مهاراتهم الفنية

ال ُكتاب التقنيون يكتبون مواد تقنية مثال كتيبات المعدات ،المالحق أو تعليمات
التشغيل و الصيانة

S

المساعدين | األشخاص الذين يستمتعون
بالعمل مع اآلخرين

I
االستقصائي

الفني

المنسقين التعليمين يقومون بتطوير المواد والمحتويات التعليمية للمجاالت
المتخصصة التي توفر إرشادات للمعلمين من أجل تطوير المواد الدراسية

#mynextmove

كم المبلغ الذي سأكسبه في الساعة؟
مبتدئ

متوسط الخبرة

ذو خبرة

الرتبة المئوية الـ 10الرتبة المئوية الـ 50الرتبة المئوية الـ90
من قيمة األجور
من قيمة األجور
من قيمة األجور

$34

$33

$25

$20

$53

$60

$33

$32

ما هو المستوى التعليمي الذي
يتوقعه أرباب العمل؟

$77

$101

$50

$58

االجتماعي

E
المغامر

C
التقليدي

المقنعون | األشخاص الذين يحبون القيادة
والتأثير على اآلخرين للعمل من أجل أهداف
المنظمة
المنظمين | األشخاص الذين يستمتعون بالعمل
مع البيانات و الحفاظ على التنظيم و استخدام
مهاراتهم العددية

شهادة الدكتوراه

المحللون اإلداريون إجراء الدراسات و التقييمات و تصميم النظام واإلجراءات
وإعداد كتيبات العمل لمساعدة أعضاء اإلدارة في العمل بكفاءة و فعالية أكثر

مسؤول قواعد البيانات إدارة و اختبار و تنسيق التغييرات في قواعد بيانات
الكومبيوتر .يقومون بتخطيط و تنسيق و تنفيذ التدابير األمنية لحماية بيانات الكومبيوتر

شهادة الماجستير أو شهادة احترافية

شهادة البكالوريوس

$22

$27

$39

$48

شهادة من كلية مجتمعية

$73

$71

شهادة الثانوية أو أقل

تعد المستويات التعليمية نموذجية و لكن ال تعتبر الحد االدنى من المتطلبات.

ألستكشاف المزيد قم بزيارة الموقع
workforce.org/mynextmove

علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية

القطاع ذو االولوية في مقاطعة سان دييكو

هل حلمت من قبل أن تكون بطالً خارقاً؟ يعمل األشخاص في هذا
القطاع يوميا ً لدمج قوة علوم الحياة والتكنولوجيا المتطورة معا ً
إلنقاذ األرواح و تعزيز جودة الحياة.

تصفح ألجراء اختبار و تعلم كيف تتوافق اهتماماتك
مع الوظائف المهنية لمقاطعة سان دييكو!

نموذج من الوظائف المهنية
R
الواقعي

I

الفاعلون | األشخاص الذين يستمتعون بالعمل
في الهواء الطلق و لديهم قدرات رياضية أو
ميكانيكية

المفكرون | األشخاص الذين يستخدمون
مهارات التحقيق و التحليل لجمع الحقائق

علماء األحياء الجزيئية و الخلوية يقومون ببحث ودراسة الجزيئات الخلوية
والعضيات لفهم وظيفة و تركيبة الخلية

الكيميائيين يقومون بإجراء التحليالت الكيميائية أو التجارب في المختبرات
لمراقبة الجودة أو العملية أو تطوير منتجات أو معلومات جديدة

#mynextmove

كم المبلغ الذي سأكسبه في الساعة؟
مبتدئ

متوسط الخبرة

ذو خبرة

الرتبة المئوية الـ 10الرتبة المئوية الـ 50الرتبة المئوية الـ90
من قيمة األجور
من قيمة األجور
من قيمة األجور

$24

$21

$39

$34

ما هو المستوى التعليمي الذي
يتوقعه أرباب العمل؟

$60

$76

االستقصائي

A

المبدعون | األشخاص الذين يفضلون العمل
في مجال إبداعي غير منظم و يستخدمون
مهاراتهم الفنية

علماء الكيمياء و الفيزياء الحيوية يقومون بدراسة التركيب الكيميائي أو
المبادئ الفيزيائية للخاليا و الكائنات الحية و طاقتهم الكهربائية و الميكانيكية و
الظواهر ذات صلة

S

المساعدين | األشخاص الذين يستمتعون
بالعمل مع اآلخرين

المساعدين الطبيين يقومون بأداء الواجبات اإلدارية و األحتفاظ بالسجالت
الطبية للمرضى .فهم يأخذون و يسجلون العالمات الحيوية و التاريخ الطبي و
يجهزون المرضى للفحص و سحب الدم و إدارة األدوية الطبية

المقنعون | األشخاص الذين يحبون القيادة
والتأثير على اآلخرين للعمل من أجل أهداف
المنظمة

المدراء الماليين يخططون و يوجهون و ينسقون أنشطة المحاسبة و االستثمار
و التأمين و االنشطة المالية االخرى لفرع أو مكتب أو قسم في شركة أبحاث

الفني

االجتماعي

E
المغامر

C
التقليدي

المنظمين | األشخاص الذين يستمتعون بالعمل
مع البيانات و الحفاظ على التنظيم و استخدام
مهاراتهم العددية

شهادة الدكتوراه

موظف تقني في مختبر طبي يقومون بإجراء تحاليل المختبرات الطبية
الروتينية لتشخيص المرض والعالج والوقاية منه.وقد يعملون تحت إشراف
موظف التكنولوجيا الطبية

شهادة الماجستير أو شهادة احترافية

شهادة البكالوريوس

$25

$14

$33

$13

$35

$18

$60

$26

شهادة من كلية مجتمعية

$60

$25

$133

$47

شهادة الثانوية أو أقل

تعد المستويات التعليمية نموذجية و لكن ال تعتبر الحد االدنى من المتطلبات.

ألستكشاف المزيد قم بزيارة الموقع
workforce.org/mynextmove

اإلدارة العامة

القطاع ذو االولوية في مقاطعة سان دييكو
يقوم األشخاص في هذا القطاع بحل المشاكل من خالل أبحاثهم ،تحليالتهم،
قيادتهم و الخدمة العامة .فهم يستمعون إلى مخاوف األخرين و يتعاونون
معهم و يستجيبون للمجتمع بهدف تحسين حياة الناس.

تصفح ألجراء اختبار و تعلم كيف تتوافق اهتماماتك
مع الوظائف المهنية لمقاطعة سان دييكو!

نموذج من الوظائف المهنية
R
الواقعي

I

الفاعلون | األشخاص الذين يستمتعون بالعمل
في الهواء الطلق و لديهم قدرات رياضية أو
ميكانيكية

المفكرون | األشخاص الذين يستخدمون
مهارات التحقيق و التحليل لجمع الحقائق

رجال اإلطفاء مسؤولين في المقام األول عن االستجابة للحرائق و الحوادث و
حوادث أخرى التي تشكل مخاطر على الحياة والممتلكات

المحققين والمفتشين الجنائيين يجمعون األدلة ،يقابلون مع الشهود ،و يدلون
بشهادتهم في المحكمة لحل الجرائم

#mynextmove

كم المبلغ الذي سأكسبه في الساعة؟
مبتدئ

متوسط الخبرة

ذو خبرة

الرتبة المئوية الـ 10الرتبة المئوية الـ 50الرتبة المئوية الـ90
من قيمة األجور
من قيمة األجور
من قيمة األجور

$20

$41

$33

$46

ما هو المستوى التعليمي الذي
يتوقعه أرباب العمل؟

$48

$68

االستقصائي

A

المبدعون | األشخاص الذين يفضلون العمل
في مجال إبداعي غير منظم و يستخدمون
مهاراتهم الفنية

S

المساعدين | األشخاص الذين يستمتعون
بالعمل مع اآلخرين

الفني

االجتماعي

E
المغامر

C
التقليدي

المقنعون | األشخاص الذين يحبون القيادة
والتأثير على اآلخرين للعمل من أجل أهداف
المنظمة
المنظمين | األشخاص الذين يستمتعون بالعمل
مع البيانات و الحفاظ على التنظيم و استخدام
مهاراتهم العددية

شهادة الدكتوراه

مصممي الرسم التصويري أو البياني إنشاء اتصاالت مرئية لنقل الرسائل
بطريقة فعالة و مرضية جماليا ً

الموظفين االجتماعيين المتخصصين بالمدرسة و العائلة و األطفال

مسؤولين عن مساعدة و تنوير األفراد و العوائل و الجماعات لمساعدتهم على
التعامل مع المشاكل

المحامين يمثلون اآلخرين في اإلجراءات القانونية إو يقومون بإعداد الوثائق
القانونية أو إدارة أو تقديم المشورة للزبائن بشأن المعامالت القانونية

موظفي المحكمة ،البلدية و إجازات الترخيص يقدمون الدعم للقاضي،
المحامين ،و غيرهم من ضباط المحكم من خالل االحتفاظ بسجالت المحكمة
وتوزيع أوامر المحكمة و إعداد جدول أعمال االجتماعات

شهادة الماجستير أو شهادة احترافية

شهادة البكالوريوس

$11

$17

$28

$15

$25

$27

$63

$23

شهادة من كلية مجتمعية

$45

$40

$155

$31

شهادة الثانوية أو أقل

تعد المستويات التعليمية نموذجية و لكن ال تعتبر الحد االدنى من المتطلبات.

ألستكشاف المزيد قم بزيارة الموقع
workforce.org/mynextmove

