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RAKEZ FREELANCER PERMIT - PROFESSIONS LIST تصريح العمل االستقالي في راكز - قائمة الِمَهن

     MEDIA PROFESSIONS   الِمَهن اإلعالمية
ACTOR  |  ممثل
ADVERTISING EDITOR  |  محرر دعاية ونشر
ANIMATOR  |  فني تحريك
ANNOUNCER  |  مذيع
ART CRITIC  |  ناقد فني
ARTIST  |  فنان
AUDIOLOGY TECHNICIAN  |  فني سمعيات
CHIEF EDITOR  |  رئيس تحرير
CHOREOGRAPHER  |  مصمم رقصات
COMPOSER  |  مؤلف موسيقي 

CORRESPONDENT  |  مراسل صحفي
DIRECTOR  |  مخرج
DIRECTOR - CINEMA AND TV  |  مخرج سينمائي وتلفزيوني
DIRECTOR - THEATRE  |  مخرج مسرحي
EVENTS COORDINATOR  |  منسق فعاليات
EVENTS MANAGER  |  مدير فعاليات
FILM DEVELOPER  |  محمض أفالم فوتوغرافية
FILM PRODUCER   |  اختصاصي إنتاج أفالم

INFORMATION PROGRAMMES ORGANISER  |  منظم برامج إعالمية
INSTRUMENTALIST  |  عازف موسيقي
JOURNALIST  |  صحفي
LIGHT TECHNICIAN  |  فني إضاءة
LITERARY WRITER  |  كاتب أدبي
LITERATURE CRITIC  |  ناقد أدبي
MAKE UP TECHNICIAN  |  فني تجميل
MARKET RESEARCH ANALYST  |  محلل بحوث تسويق
MARKETING COORDINATOR  |  منسق تسويق
MARKETING SPECIALIST  |  اختصاصي تسويق
MOTION PICTURE PHOTOGRAPHER  |  مصور سينمائي
MUSIC CRITIC  |  ناقد موسيقي
MUSICIAN  |  ملحن
NEWS EDITOR  |  محرر أخبار
NEWS LISTENER  |  )مراقب أخبار )منصت  

NEWS PRODUCER  |  منتج أخبار
ORCHESTRATOR  |  موزع موسيقي
PHOTOGRAPHER  |  مصور فوتوغرافي

PLASTIC ARTS CRITIC  |  ناقد فنون تشكيلية
PRESS EDITOR  |  محرر صحفي
PRESS PHOTOGRAPHER  |  مصور صحفي
PRESS PRODUCER  |  مخرج صحفي
PRESS WRITER  |  كاتب صحفي
PUBLIC RELATIONS COORDINATOR  |  منسق عالقات عامة
PUBLIC RELATIONS LEGAL ADVISOR  |  مستشار عالقات عامة
PUBLICATION DESIGNER  |  مصمم نشر
RADIO AND TELEVISION ENGINEER  |  مهندس إذاعة وتلفزيون
RECORDING SOUND TECHNICIAN  |  فني تسجيالت صوتية
SCENARIO AND DIALOGUE WRITER  |  كاتب سيناريو وحوار
SOUND TECHNICIAN  |  فني صوت
SPORTS COMMENTATOR  |  معلق رياضي
STAGE AND PUPPET ARTIST  |  فنان مسرح وعرائس
TELEVISION PHOTOGRAPHER  |  مصور تلفزيوني
TELEVISION PHOTOGRAPHER ASSISTANT  |  مساعد مصور تلفزيوني
TRANSLATOR  |  مترجم
SOCIAL MEDIA INFLUENCER  |  مؤثر على وسائل التواصل اإلجتماعي

     EDUCATION PROFESSIONS   الِمَهن التعليمية
COMPUTER INSTRUCTOR  |  مدرب حاسب آلي
COMPUTER SCIENCES TRAINER  |  مدرب علوم حاسب آلي
EDUCATIONAL MEANS SPECIALIST  |  اختصاصي وسائل تعليمية
MANAGEMENT SCIENCES TRAINER  |  مدرب علوم إدارية
MARKETING STUDIES RESEARCHER  |  باحث دراسات تسويقية 
RESEARCHER  |  باحث
LANGUAGE TRAINER  |  مدرب لغات

E-COACH: PERSONAL DEVELOPMENT  |  )مدرب التطوير الشخصي )االفتراضي
E-SPECIALIST: CAREER DEVELOPMENT  |  )أخصائي التطوير الوظيفي )االفتراضي
E-TRAINER: ICT  |  )مدرب تكتولوجيا المعلومات واالتصاالت )االفتراضي
E-ADVISOR: ORGANISATIONAL DEVELOPMENT  |  )مستشار التطوير المؤسسي )االفتراضي
E-ADVISOR: CAREER LADDER  |  )مستشار السلم الوظيفي )االفتراضي
E-SUPERVISOR: PROGRAMMES DEVELOPMENT  |  )مشرف تطوير برامج )االفتراضي
E-COUNSELLOR: CAREER COUNSELLOR  |  )مرشد تطوير وظيفي )االفتراضي

CAREER COUNSELLOR  |  مرشد تطوير الوظيفي
CAREER DEVELOPMENT SPECIALIST  |  أخصائي التطوير الوظيفي
CAREER LADDER ADVISOR  |  مستشار السلم الوظيفي
ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT ADVISOR  |  مستشار التطوير المؤسسي
PERSONAL DEVELOPMENT COACH  |  مدرب التطوير الشخصي



RAKEZ FREELANCER PERMIT 
PROFESSIONS LIST - ADDITIONAL

قائمة بالمهن المدرجة تحت تصريح العمل 
االستقاللي في راكز - مهن إضافية

     IT PROFESSIONS   ِمهن تقنية المعلومات
COMPUTER SYSTEMS ANALYST  |  محلل أنظمة كمبيوتر
INFORMATION SYSTEMS ANALYST  |  محلل نظم المعلومات
IT EXPERT  |  خبير نظم المعلومات
WEB DEVELOPER  |  مطور شبكات

WEB DESIGNER  |  مصمم مواقع 
WEB PROGRAMMER  |  مبرمج مواقع
WEB EDITOR  |  محرر انترنت
WEB ANALYST  |  محلل ويب

WEB TECHNICIAN  |  فني شبكة االنترنت
ICT TRAINER  |  مدرب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
PROGRAMMES DEVELOPMENT SUPERVISOR  |  مشرف تطوير برامج

     OTHER PROFESSION   ِمهن أخرى

PERSONAL TRAINER  |  مدرب شخصي 

     ANALYST PROFESSIONS   ِمهن المحللين
DATABASE ANALYST  |  محلل قاعدة البيانات
DATA ANALYST  |  محلل بيانات
BUSINESS ANALYST  |  محلل أعمال
BUSINESS ASSURANCE ANALYST  |  محلل مطابقة األعمال

PROJECT ANALYST  |  محلل مشاريع
ANALYST- STRATEGY & POLICY PLANNING  |  محلل تطوير اإلستراتيجيات والسياسات 
ECONOMICS ANALYST  |  محلل اقتصادي
FINANCIAL ANALYST  |  محلل مالي

INVESTMENT ANALYST  |  محلل استثمارات
SALES ANALYST  |  محلل مبيعات
SERVICE DELIVERY ANALYST  |  محلل إمداد الخدمات
PLANNING EXPERT  |  خبير تخطيط
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