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 Personality Type Report 

INTJ - Strategists اإلستراتيجيون 

 Likes looking at information from a global viewpoint, spotting patterns and 

relationships, that lead to an understanding of the key issues  

 يميل للْنظُر إلى المعلوماِت ِمْن وجهة نظر أكثر شموال، َيكتشُف األنماَط والِعالقاَت، التي ُتؤّدياِن إلى َفْهم

 القضايا الرئيسيةِ 
 Focuses more on possibilities for the future than the here-and-now  

يركز أكثر على اإلمكانياِت للمستقبِل أكثر من ما يحدث اآلن أو فى الوقت الحالى 
 Enjoys change, challenge, and variety  

 َيتمّتُع بالتغييِر، التحدي، والتنوع 
 Seek to develop an understanding of how the world can be  

 يريْد َتطوير َفْهم كيف ُيمكُن أَْن َيُكوَن العالم من حولة 
 Seek to understand the patterns underlying his/her observations  

يريْد َفْهم األنماِط و العالقات المستخرجة من المعلومات التى قام بمالحظاتها و االستقصاء عنها 

 Be strategic in nature, wanting to establish a clear vision towards which the 

INTJ is working  

يُكوُن إستراتيجي بطبيعتِة، ُيريُد وضع أسس منطقية لتوّضيُح رؤيًة نحو أسلوِب الَعَمل 

 Not involve others in the development of that vision  

 ِال َيتضّمَن اآلخرين في تطويِر تلك الرؤية 

 focus on ideas and possibilities that relate to systems and concepts  

 والمفاهيمِ , المبادئ , يركز على األفكاِر واإلمكانياِت التي َتتعلّقاِن باألنظمِة 

 Inwardly maintain a long term vision. Rather than communicating this 

vision directly, it may tend to surface in the form of criticism of ideas and 

situations that do not conform.  

و بدالً ِمْن إْبالغ هذه الرؤيِة مباشرة الى األخريين، هو َقْد َيِميُل إلى . َيبقي داخلياً رؤية بعيدة المدى

 .ُظُهورها على السطح على شكل نقِد األفكاِر والحاالِت التي ال َتتوافق مع رؤيتة
 apply logical analysis to perceived patterns and possibilities, enabling to 

quickly see the underlying principles in a situation 

 يطّبْق تحليَل منطقيَّ إلى األنماِط واإلمكانياِت المحسوسِة، حيث ُيمّكُن لة ُرؤية المبادِئ و المؤشرات

 بسرعة و في الحال, الغير مرئية للعامة 
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 INTJs have creative minds and an independent spirit.  

 ُلَُهم عقوُل مبدعُة و لديهم  روُح االستقالل 

 Logical and ingenious, they are confident in their ideas and their ability to meet 

or exceed their goals. 
منطقّيين و مبدعيين، هم واثقون في أفكاِرهم وقدراِتهم لتحقيق أَو َتَجاُوز أهداِفهم .  

 They tend to aim high with everything they attempt and are driven to be 

competent and original in all they do.  

 ومبتكرييَن في ُكّل , أكفاء, ُيحاولوَن وَيقُودوَن أنفسهم لِكي َيُكونوا مؤّهليَن , يمِيْلوا إلى الُطُموح لألعلى بُكّل شيِء
 .ما َيفعلوَنة

 They have a keen sense of what is possible and have a global perspective. 

 و لَدية منظور شامل يستند الى معايير عالمية أو دولية, لَديُه إحساس حاد بما هو محتمُل و يمكن تحقيقة 

 INTJs are good strategic thinkers, looking beyond what is known and seeing 

the inter-relatedness of elements. 

 مفّكرين إستراتيجييَن جيديَن، يَنْظرون أبعد من ما يْعَرفُونة بالفعل ويمكنهم رؤية العالقات المتداخلة بين العناصِر

 .المكونة لألوضاع أو المواقف

 Critical and demanding of themselves, with incredibly high standards, INTJs 

are not deterred or intimidated by opposition.  

 مغامريين ويتحدوا أنفسهم، للوصول الى المستويات العالية جداً، هم اَل ُيْرَدعوا أَو ُيخافوا من المعارضِة الموجهة

 .اليهم

 They have great powers of concentration, and are so determined to see their 

vision become a reality, they will work with tireless energy to turn out a flawless 

idea or product. 

 لَديُه قوى عظمى ِمْن التركيِز، وُيصّمُم على مشاهدة رؤيِتهم و هى تصبُح حقيقة، هم َسَيْعملوَن بطاقِة شديدة من
 .الصعب نفاذها   و يأخذ على عاتقة عِبئ ُظُهور فكرتة فى صورة ُمنَتج العيب فيه
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 being task-oriented and getting things done 

 أْن َيُكوَن موجه التمام مهّمَة محددة وأن َيْعمُل على انجاز األشياء 

 brainstorming and strategizing new ways of doing things  

 ِالَتفكير بابداع وايجاد استراتيجيات جديدة لَعَمل األشياء 

 working alone for extended periods of time with great depth of focus  

الَعَمل لوحده لفتراِت ممتدِة ِمْن الوقِت بعمِق شديد ِمْن التركيز 

 analyzing technical problems and using logic to understand them  

 لَفْهمهاَتحليل المشاكِل التقنيِة وإستعمال المنطِق 

 looking into the future, seeing trends, and engaging in long-range planning 

الَنْظر الى المستقبِل، َيرى اإلّتجاهاَت، وينجّذب في التخطيط البعيد المدى  

 understanding complex issues and difficult problems  

سهولة االستيعاب للقضايا المعّقدة والمشاكل الصعبة 

 taking on intellectual challenges and using creativity to develop ingenious 

and original systems 

 وأصليةِ وإستعمال اإلبداِع لَتطوير أنظمِة مبدعِة ( الذهنية)ُمَواَجَهة التحديات الفكرية 

 being intuitive and knowing what will work 

 َيُكوَن حدسي ويعرف ماذا يمكن أن ينجح 

 troubleshooting projects and finding solutions 
 لهاثم إيجاد حلوِل ممكنة , تحليل مشاكل المشاريع 

 Personality Type Report 

INTJ - Strategists اإلستراتيجيون 

INTJ  good at ما يجيد فعلة         



4 

 

 Because of their sometimes impossibly high standards, INTJs tend to be 

perfectionists.  

بسبب سعيهم الوصول مستوياتهم العالية جداً أحياناً، َيِميلوَن إلى أن يكونوا منشدي الكمال. 

 They are such complex people that their ideas are sometimes too complicated 

for others to understand.  

فأن أفكاِرهم أيضاً  تتسم بالصعوبة أحياناً لآلخرين لكى يتمكنوا من َفْهمها, مثل هؤالء الناِس المتعمقييِن فكريا. 

 They have trouble communicating in more simple terms and can grow 

impatient with people who don't catch on quickly enough.  

وُيْمِكُن أَْن َيزداَد نفاذا للصبر َمع الناِس , لَديُه  مشكلِة في توصيل أفكارة بشكل أكثر بساطة لألطراف األخرى

 .الذين ال َيْلحقوَن بسرعة بما فيه الكفاية

 They may not take the time to communicate appreciation or encouragement 

to those around them and can be harsh in their criticism.  

 َقْد ال َيستغرُق الوقَت إلْبالغ التقديِر أَو التشجيِع إلى أولئك الذين حولهم وُيمكُن أَْن َيُكونوا قاسَيين في توجية
 . نقِدهم الى األخريين

 They need to learn to accept the feelings of those around them as valid and 

important, even if they don't "make sense". 

  غير "يحتاْج لَتَعلّم قُُبول مشاعِر الذين من حولهم و االعتراف بصحتها وأهميتها، حتى إذا كانت أراء األخريين

 .أو تفتقر الى أى منطق " مفهومةً 

 Most interested in their ideas and plans for the future, INTJs can miss some 

of the important practical concerns or realities that need to be considered to 

make their plans really workable.  

 ام بأفكاِرهم وخطِطهم للمستقبِل، اال أنة ُيْمِكُن أَْن َيتغّيَب عنة بعض االعتبارات أَو الحقائِق العمليِة هم أكثر إهتمَّ

ُروري أَْن تؤخذ فى االعَتباَر  حتى يتمكنوا من َوْضع خطِطهم بشكل عمليِ جداً و على , المهمِة التي َمْن الضَّ

 .أرض الواقع

 Their unwillingness to share their thoughts with others before they are fully 

formed places them at risk for completing a project before they have noticed 

an essential error in fact. 

 ذلك قد يعرضهم الى خطِر , إحجامهم عن الَتَشاُرك بأفكارهم مع اآلخرين قبل االنتهاء من مشروعهم بالكامل
 .إْكمال المشروع دون أَْن يالحظوا أخطاء ضرورية يجب تالفيها على أرض الواقع 
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INTJ Weaknesses        الضعفنقاط                                     



 being single-minded or stubborn  

أْن َيُكوَن صلب الرأى أَو عنيد 
 not taking sufficient account of current realities  

 ِال َيأْخُذ حساَب كافَي لما هو كائن ِمْن الحقائِق و الوقائع الحالية 
 not expressing appreciation for the contributions of others, particularly 

where it hasn't been fully competent  

 ال ُيظهُر تقديَر لمساهماِت اآلخرين، خصوصاً عندما تكون دون مستوى التوقعات المطلوبة 

 not delegating  

عدم الميل الى التفويض الكامل لألخر و بكافة الصالحيات 
make errors of fact, and appear to make decisions irrespective of the 

facts  

 نتيجة  اصرارة لتحدى الحقيقِة، وإتِّخاذ القراراِت بصرف الّنظر عن ما يحدث على , إرتكاب أخطاء

 أرض الواقع

 They have a particular skill at grasping difficult, complex concepts and 

building strategies. 

 ِلَديُهْم مهارة ممّيزة في إْدراك المفاهيِم المعّقدِة الصعبِة و بناء اإلستراتيجيات. 
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Distress Others By    ما يِضيق بة اآلخريين                   

Career Suggestion       التوصية المهنية  


