فئات المهن الحرة:
المهن غير التجارية والمهن المماثلة ومهن األنشطة المتنوعة
تتضمن المهن غير التجارية المهن أو المجموعات المهنية التالية الواردة في القانون األلماني لضريبة الدخل .تم سرد المهن  /المجموعات المهنية المزودة بـ
* بشكل تكميلي في قانون الشراكات األلماني (المصدر معهد المهن الحرة في جامعة فريدريش ألكسندر في إرالنجن ونورنبيرج)
المهن االستشارية القانونية والضريبية والتجارية:

مهن الرعاية الصحية:

Rechts-, steuer- und wirtschaftsberatende Berufe

Heilberufe

أعضاء نقابات المحامين*

أخصائيين

*Mitglieder der Rechtsanwaltskammern

Fachärzte

المحامون

أخصائيو العالج الطبيعي

Rechtsanwälte

Krankengymnasten

المحاسبون القانونيون المحلفون

أطباء

vereidigte Bücherrevisoren

Ärzte
أطباء األسنان

خبراء االقتصاد واإلدارة االستشاريون

Dentisten

Beratende Volks- u. Betriebswirte

أطباء بيطريين

كاتبو العدل

Tierärzte

Notare

أطباء األسنان

مراجعي الحسابات

Dentisten

Wirtschaftsprüfer

األخصائيون النفسيون*

مستشاري الضرائب

*Diplom-Psychologen

Steuerbevollmächtigte

القابالت*

مستشاري الضرائب

Hebammen

Steuerberater

المدلكون المعالجون*

دققي الحسابات المحلفون

*Heilmasseure

vereidigte Buchprüfer

المعالجون

مستشاري الضرائب

Heilpraktiker

Steuerbevollmächtigte
مستشاري الضرائب
Steuerberater
وكالء براءات اختراع
Patenanwälte
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: التقنية/ المهن العلمية

Wissenschaftler

Naturwissenschaftliche / technische Berufe

*الفنانون
Künstler

*الخبراء المختصون العاملون بنظام الدوام الكامل

*الكتاب

*Hauptberufliche Sachverständige

Schriftsteller

الكيمائيون التجاريون

*المربون

Handelschemiker

*Erzieher

المرشدون

المترجمون الفوريين

Lotsen

Dolmetscher

المهندسون

)*المترجمون (والمهن المماثلة

Ingenieure

)*Übersetzer (und ähnliche Berufe

المهندسون المعماريون

المصورون الصحفيون

Architekten

Bildberichterstatter

مهندسو المساحة

*المعلمون

Vermessungsingenieure

*Lehrer

: المهن الثقافية/ مهن الوساطة اللغوية والمعلوماتية
Sprach- und Informationsvermittelnde Berufe /
Kulturberufe
الصحفيون
Journalisten
*العلماء
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المهن المماثلة ومهن األنشطة المتنوعة
Ähnliche Berufe und Tätigkeitsberufe
(المصدر :معهد المهن الحرة في جامعة فريدريش ألكسندر في إرالنجن ونورنبيرج)

خ
خبير/خبيرة فحص المعادن الثمينة

ف

Erzprobennehmer/in

فني/فنية كهرباء

خبير/خبيرة تحديد الفصائل الدموية

Elektrotechniker/in

Blutgruppengutachter/in

ق

خبيرة /خبير كوارث
Havariesachverständige/r
خبيرة /خبير مركبات
Kfz-Sachverständige/r
خبيرة/خبير فنون
Kunstsachverständige/r
خدمة المعلومات
Informationsdienst

ر
رسام/رسامة (فنان رسم/فنانة رسم)
)Maler/in (Kunstmaler/in
رسام/رسامة خرائط
Kartograf/in

س
ساحر/ساحرة (ممارس/ممارسة األلعاب السحرية)
)Magier/in (Zauberkünstler/in

قائد/قائدة الفرق الموسيقية
Dirigent/in
قابلة
Hebamme
قانوني
Juristischer

م
مقيم/مقيمة األبنية (مقيم/مقيمة األضرار)
)Bauschätzer/in (Schadenschätzer/in
مدير حفالت ،التشريفات ،ومقدم/مقدمة العروض والمسابقات
Conférencier, Show- und Quizmaster/in

أ
أخصائي/أخصائية تحليل الشبكات
Netzplantechniker/in
أخصائي/أخصائية نطق

ص

Logopäde/-in

صاحب/صاحبة مدرسة لتعليم القيادة

أخصائي/أخصائية العالج الطبيعي

Fahrschulinhaber/in

Physiotherapeut/in

ض
ضابط/ضابطة البوصلة على متن السفن

ب

Kompasskompensierer/in auf Seeschiffen

باحث سوق/باحثة سوق

ط

Marktforscher/in
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Hochbautechniker/in

طبيب نفسي/طبيبة نفسية ،وأيضًا

مستشار أمن/مستشارة أمن

Psychotherapeut/in, auch Kinder- und

Sicherheitsberater/in
مدرب اللياقة البدنية/مدربة اللياقة البدنية
Sportlehrer/in
ممثل صوتي/ممثلة صوتية
Synchronsprecher/in
محلل أنظمة/محللة أنظمة
Systemanalytiker/in
ممثل/ممثلة
Schauspieler/in
مدرب/مدربة
Trainer/in
مسئول/مسئولة حفل التأبين
Trauerredner/in
مقرر/مقررة براءات االختراع
Patentberichterstatter/in
منظم/منظمة في المطابخ الكبيرة
Planer/in von Großküchen
معلم/معلمة
Lehrer/in
مؤلف/مؤلفة معاجم
Lexikograf/in
مدلك/ملكة
Masseur/in
مساعد فني طبي/مساعد فنية طبية
)Medizinisch-technische/r Assistent/in (MTA
مصمم أزياء/مصممة أزياء (مستشارة/مستشار)
)Modeschöpfer/in (beratende/r
موسيقي/موسيقية
Musiker/in
مستشار اقتصادي/مستشارة اقتصادية
Wirtschaftsberater/in
مخترع/مخترعة

www.netzwerk-iq.de

ع
عالم/عالمة
Wissenschaftler/in
عامل /عاملة بدار رعاية األطفال
Kinderheimbetreiber/in
عالم نفسي/عالمة نفسية
Psychologe/-in und
ممرض إسعاف/ممرضة إسعاف
Ambulante/r Krankenpfleger/in
مصمم/مصممة جرافيك
Grafiker/in
مهندس إنشاءات/مهندسة إنشاءات
Bauleiter/in
مهندس/مهندسة إنشاءات
Hochbautechniker/in
مساح/مساحة مناجم (قياس في مجال التعدين)
)Markscheider/in (Vermessung im Bergbau
مهندس/مهندسة ميكانيكيا
Maschinenbautechniker/in
محلل نفسي/محللة نفسية
Psychoanalytiker/in
مصمم صناعي/مصممة صناعية
Industriedesigner/in
مرافق/مرافقة رحلة معلومات
Informationsfahrtbegleiter/in
منتج/منتجة أفالم
Filmhersteller/in
مسئول/مسئولة اإلنقاذ بحمامات السباحة (معالجة/معالج)
المدلك المعالجة/المدلكة المعالجة
Heilmasseur/in
مهندس/مهندسة إنشاءات

Raumgestalter/in

Erfinder/in

مستشار قانوني/مستشارة قانونية

مربي/مربية

Rechtsbeistand

Erzieher/in

معالجة االضطرابات العقلية لألطفال والشباب

مدقق/مدققة حمولة الشحن

Jugendlichenpsychotherapie

Frachtenprüfer/in

مصمم/مصممة تخطيط

مذيع تلفزيوني/مذيعة تلفزيونية

Layouter/in

Fernsehansager/in

مساح/مساحة قياس حمولة السفينة

مرشد/مرشدة بالمناطق الجبلية

Schiffseichaufnehmer/in

Bergführer/in

مستشار تسويق/مستشارة تسويق

معالج مهني وتعبيري /معالجة مهنية وتعبيرية

Marketingberater/in

Beschäftgungs- und Ausdruckstherapeut/in

مستشار اإلدارة/مستشارة اإلدارة

مصمم/مصممة صور

Unternehmensberater/in

Fotodesigner/in

مصمم/مصممة مباني

مصور فوتوغرافي/مصورة فوتوغرافية

Konstrukteur/in

Fotograf/in

ممرض/ممرضة

مفتش/مفتشة لحوم

Krankenpfleger/in

Fleischbeschauer/in

ممرضة

مصمم/مصممة

Krankenschwester

Designer/in

مختص/مختصة الحسابات االقتصادية والتأمين

مستشار/مستشارة معالجة البيانات إلكترونيًا

Versicherungs- und Wirtschaftsmathematiker/in

EDV-Berater/in

مصمم نسيج/مصممة نسيج

مفتش/مفتشة بضائع أو مراقب/مراقبة بضائع

Textilentwerfer/in

Güterbesichtiger/in oder Güterkontrolleur/in

مأمور/مأمورة التفليسة

محام متدرب/محامية متدرب

Insolvenzverwalter/in

Referendar/in

مؤلف إعالنات/مؤلفة إعالنات

مصور/مصورة
ّ

Werbeschriftsteller/in

Kameramann/-frau

معلم رقص/معلمة رقص

مصور/مصورة
ّ

Tanzlehrer/in

Kameramann/-frau

مرمم/مرممة

مدرب/مدربة فروسية

Restaurator/in

Reitlehrer/in

ّ
ّ
اإلسعاف/موظفة اإلسعاف ومصحح/مصححة عيوب اإلبصار
موظف

مستشار متقاعد/مستشارة متقاعدة

Rettungsassistent/in und Orthoptist/in

Rentenberater/in

مذيع راديو/مذيعة راديو

مهندس/مهندسة ديكور
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Rundfunksprecher/in

ك
كيميائية سريرية/كيميائي سريري
Klinische/r Chemiker/in

ن
نحاتة/نحات
Bildhauer/in

و
وكيلة عملية/وكيل
Prozessagent/in
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