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* RIASEC Code of Occupational Interests shows preferences for work 

environments and outcomes. 

عن تفضيالتِ األفراد لبيئاتِ العمِل المختلفة نسبة الى " كود االهتماماتِ المهنيةِ "ُيكّشُف *
 . همشخصياتاختالف 

 

 

1 = (very little interest) to 8 = ( highest level of interest) 

(أعلى مستويات اإلهتمام= ) 8إلى ( إهتمام َصغير جدا  = ) 1  

    Interest Code ISFP 

    SOCIAL                      7   اجتماعى 

    ARTISTIC                          6 فنى 

    CONVENTIONAL           5 تنظيمى 

    REALISTIC                      5 عملى 

    INVESTIGATIVE                 احثب  3 

    ENTERPRISING                 2 مقنع 
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Social —  الوظائف االجتماعية   Social occupations 

Involve working with, communicating with, and teaching people. These occupations often 

involve helping or providing service to others.  

متعاون ، أفضل تقديم المساعدات ، أنا . احب مساعدة االخريين بصورة مباشرة و ملموسة و فى الحال 
 الرعاية ، تقديم العالج للمشكالت فى الحال و بشكل ملموس 

Artistic —  الوظائف الفنية  Artistic occupations  

Involve working with forms, designs and patterns. They often require self-expression and the 

work can be done without following a clear set of rules.  

,  مبدع ، متميز ، مستقل أنا . احب ابتكار االشياء و توصيل المضمون لالخريين ضمنيا لهذا العمل الفنى 
 أفضل العمل فى بيئة ملهمة 

Conventional — الوظائف التنظيمية    Conventional occupations  

Involve following set procedures and routines. These occupations can include working with 

data and details more than with ideas. Usually there is a clear line of authority to follow.    

أنا أفضل . احب تنسيق االشياء و المعلومات حتى يسهل  لالخريين استخدامها بصورة اكثر فاعلية  
 التفاصيل والتعامل مع االوراق والكتابة والعمليات التنظيمية لتسيير عمل االخريين بصورة أكثر كفاءة

 

Realistic —  الوظائف العملية   Realistic occupations  

Involve work activities that include practical, hands-on problems and solutions. They often 

deal with plants, animals, and real-world materials like wood, tools, and machinery. Many of 

the occupations require working outside, and do not involve a lot of paperwork or working 

closely with others.    

أنا عملى ، أفضل العمل بيدي واستخدام . احب انجاز االعمال اليدوية التى لها نتائج ملموسة فى الحال
 و فى الحال, ملموسة, االدوات الشرعية و المجربة مسبقا للوصول الى نتائج عملية

 

Investigative — وظائف البحث     Investigative occupations 

Involve working with ideas, and require an extensive amount of thinking. These occupations 

can involve searching for facts and figuring out problems mentally.      

,  تحليلي ومفكر أنا . احب تحليل البينات و المعلومات ثم ايجاد عالقات بينها للتوصل الى حلول غير تقليدية 
 مستكشف و أفضل الحلول الغير تقليدية, عالم

 

Enterprising — وظائف االقناع    Enterprising occupations  

Involve starting up and carrying out projects. These occupations can involve leading people 

and making many decisions. Sometimes they require risk taking and often deal with business.  

أفضل البيئات أنا . احب اقناع االخريين بوجهة نظرى الخاصة و من ثم تحفيز االخريين للعمل بها و تنفيذها 
التنافسية ، القيادة ، ولدي قدرة على إقناع االخريين بتحقيق وجهة نظرى و تحمل المسئولية عن النتائج 

 2 المترتبة على ذلك 
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Social Careers (S) المهن اإلجتماعية 

 Social people prefer activities that involve interaction with other people.  

 ُِيفّضُل الناُس اإلجتماعيوُن النشاطاُت التي تَتضّمُن التفاعَل َمع الناسِ اآلخرين. 

 They are often found in careers that take advantage of their interpersonal skills, such as 

teaching, community awareness, and other helping vocations such as counseling or clergy. 

  هم يَجِدوَن في المهِن التي تَستغلُّ مهاراتِهم الشخصيِة، مثل تعليم األخريين، النصح و زيادة الوعي

 .المجتمِعى، االرشاد الدينى أو االستشارات الخدمية بصفة عامة

 They like to give information and discuss philosophical questions. 

  ِيَْحبّوَن إْعطاء المعلوماتِ وُمَناَقَشة األسئلِة الفلسفية. 

 They don’t gravitate toward highly ordered or routine activities or those involving 

machines, materials, tools, or lots of paperwork.  

   أو تلك التى تَتْضمن العمل مع المواد، األدوات، أَو . ال يَنجذبوَن نحو النشاطاتِ المنظّمِة أَو الروتينيِة جدا

 .الكثير ِمْن العمل الكتابي

 
Work Tasks for Social - "Helpers"  

  I am... 

 friendly   ودّود 

 helpful   متعاون 

 understanding   متفهم  

 cooperative    مدعم 

 Generous  كريم 

 responsible   مسئول 

 forgiving    منسامح  

 patient   صبور 

 empathetic   رحيم  

 kind   طيب و عطوف  

  I can... 

 teach/train others أعلم أو أوجهة األخريين 

 express myself clearly  أعبر عن نفسى بطالقة 

 lead a group discussion  أستطيع ادارة الحوار

 بكفاءة

 mediate disputes فض النزاع و الخالف   

 cooperate well with others بكفاؤة مع  أتعاون

  األخريين النجاز مهام محددة
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Work Tasks for Artistic - "Creators"  

  I am... 

 creative  مبتكر 

 intuitive  حدسى 

 imaginative  تخيلى 

 innovative   مخترع  

 unconventional  غير روتينى  

 emotional   حساس  

 expressive   معبر  

 original    خالق لألفكار  

 impulsive  حماسى 

 nonconforming روتينيا غير مَتَواُفق  

 

  I can... 

 sketch, draw, paint أطلى, أرسم, أصمم  

 play a musical instrument  أعزف مقطوعة

 موسيقية

 write stories, poetry, music أكتب , أؤلف قصص

, شعر   

 sing, act, dance أرقص , أمثل, أغنى  

 design fashions or interiors  أصمم أزياء أو

 ديكورات

Artistic Careers (A) المهن الفنية 

 Artistic people can be found in careers that relate to music, literature, dramatic arts, and 

other creative fields, in work environments ranging from arts organizations, film and 

television production, art galleries, museums, and theaters to publishing houses or 

advertising organizations.   

 ُيْمكُِن أَْن ُيتْوَجدوا في المهِن التي تَتعلُّق بالموسيقى، األدب، الفنون بما تشمل من   الناس الفنيون

التأليف و الكتابَة، معارض , تََراُوح بيئاتِ العمِل ِمْن منظماتِ الفنوِن، إنتاج التلفزيونَ . حقول ابداعية أخرى

 .دورِ النشر أَو منظماتِ الدعاية و االعالن, فنية، متاحف، مسارح

 They prefer unstructured, flexible environments that reward unconventional and aesthetic 

values, where their work can be done without having to follow set rules or procedures.    

 لكى يتم . الِقيََم الجماليَة والغير مألوفةَ    التى تقدر و تُكافُئ , الغير روتينية , ُيفّضلوَن البيئاَت المرنَة

 .  عملهم بصورة أفضل يفضل ُ عدم الحاجة إلتّباع القواعِد أَو إجراءاتِ المطبقة على غالبية المجموعةِ 

 Hence, they tend to be frustrated in conventionally bureaucratic organizations.       

 احساس باالُحباطَ في المنظماتِ البيروقراطيِة و التى تدار بشكل تقليدييصيبهم. 
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Conventional Careers (C)     المهن التنظيمية  

 Conventional people prefer structured, businesslike work environments.  

  ُِيفّضُل الناُس التنظيميوُن بيئاُت عمِل جّديِة و ُمَنظَّمة 

 They are found in occupations related to accounting or business and in computational, 

secretarial, or clerical positions.  

  ِهم يَتواِجدوَن في الوظائِف التى تَتعلّقْت بالمحاسبة أَو األعماِل الكتابيِة أو السكرتاريِة أو الحسابية 

 They like maintenance or administrative tasks where they can attend to details, day-to-day 

operations, and bottom-line results and where the focus is on the systematic manipulation 

of data, information, numbers, or money rather than ideas.   

  يحبون أعمال الصيانة  أَو المهاَم اإلداريَة التى تمكنهم من التركيز على التفاصيل، أو العمليات التشغيلية

حيث التركيز على تنظّيِم البياناتِ، المعلومات، األرقام، أَو المال بدال  ِمْن التركيز . اليومية، أوالَنتائِج التفصيلية

 على األفكار

 They fit well into large organizations but don’t tend to seek leadership positions.   

  ِيتالئمون جيدا  مع المنظماتِ الكبيرِة لكن ليس لديهم رغبة جامحة إلى السعى نحو مواقعِ القيادة 

Work Tasks for Conventional - "Organizers"  

  I am... 

 well-organized  منظم جيد 

 accurate  دقيق 

 Methodical منهجى  

 conscientious  يعتمد علية 

 efficient  كفئ 

 Conforming  متوافق  

 practical   عملى  

 thrifty  حريص 

 Systematic منمق / متسلسل     

 obedient   مطيع 

  I can... 

 work well within a system أعمْل جيدا  ضمن

  نظام 

 do a lot of paper work in a short time  أنجز

ة قصيرة  الكثير ِمْن العمل الكتابي في مدَّ

 keep accurate records  أحتفْظ بالسجالتِ و

 التفاصيل بدقةِ 

 write effective business letters  أكتْب رسائَل

وافية و فّعالةِ , العمِل سريعة   
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Realistic Careers (R) المهن العملية 
• Realistic people value practical, concrete things they can see and touch.  

 .ُيقيُّم الناُس الواقعيوُن أشياُء ملموسة و عمليُة التي ُيْمكُِن أن يَروها ويَْمّسوها •

• They like to work with plants, animals, and real-world materials, tools, or machinery in 

scientific or mechanical areas rather than aesthetic or cultural ones.  

ِة يَْحبّوَن الَعَمل بالنباتاتِ، الحيوانات، والمواد الطبيعية ، األدوات، أَو المجاالتِ العلميِة أَو الميكانيكيِة بدال  ِمْن األوج•
 .الجماليِة أَو الثقافيةِ 

• They like structure, clear goals, well-defined lines of authority, and straightforward tasks with 

observable, immediate, and tangible results. 

يَْحبّوَن تركيبة من األهداف المحددة، خطوط واضحة المعالم ِمْن السلطِة، ومهام تؤدى الى نَتائِجِ ملموسِة  •
 .وفوريِة وجديرة بالمالحظةِ 

• They are often found in hands-on careers in such fields as agriculture, engineering, technology, 

or skilled trades.  

 .هم يَتواِجدوَن في أغلب األحيان في المهِن مثل المجاالت الزراعة، الهندسة، التقنية، أَو التجارة الماهرة •
 

• They prefer working outdoors to jobs that involve working closely with others or lots of 

paperwork.   

ُيفّضلوَن العمل فى الموقع أو استخدام األدوات و الماكينات فى الورشة عن الوظائِف التي تَتضّمُن الَعَمل  •
 .مباشرة  َمع اآلخرين أَو تحتوى على الكثير ِمْن العمل الكتابي

 

 

Work Tasks for Realistic - "Doers"  

 I am... 

• practical   عملى  

 

• athletic   بدنى  

 

• frank   عفوى  

 

• a nature lover محب للطبيعة 
 

• Prudent  رشيد 
 

• curious   فضولى  

 

• concrete   محدد و دقيق  

 

• Systematic  منظم 
  

• persistent   مصمم   /مثابر  

I can... 

• fix electrical things تصليح األشياء الكهربائية 
 

• solve electrical problems حل المشكالت
 الكهربائية أو الميكانيكية

  

• pitch a tent نصب خيمة    

  

• play a sport ممارسة األنشطة الرياضية 
   

• plant a garden زرع الحديقة 
  

• operate tools & machinery تشغيل األدوات و
  الماكينات 
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 Investigative Careers (I) المهن البحثية      

 Investigative people prefer unstructured environments that are academic and/or involve 

research. They are often found in careers relating to science, mathematics, medicine, and 

other technical fields.  

  أو تلك التى تَتْضمن العمل مع المواد، األدوات، أَو الكثير . ال يَنجذبوَن نحو النشاطاتِ المنظّمِة أَو الروتينيِة جدا

هم يَجِيدوَن في المهِن . ُيفّضُل الناُس المحققيُن البيئاُت األكاديمية التى تَتضّمُن األبحاث   .ِمْن العمل الكتابي

 .الَمتعلّقُة بالِعْلِم، الرياضيات، الطّب، والمجاالت التقنية األخرى

 Their work often involves ideas and thinking rather than people, things, or physical activity. 

  يَتضّمُن عملُهم ايجاد الحلول و األفكار المبتكرة بدال  ِمْن التعامل المباشر مع الناسِ، األشياء، أَو النشاط

 .الطبيعي

 They like tasks that entail discovering, collecting, and analyzing data or ideas. 

 الجمع والَتحليل أو البياناتِ و األفكارِ , يَْحبّوَن المهاَم التي تَستلزُم اإلكتِشاف.  

 They are happiest with minimal supervision and structure and often like to work alone.  

هم أكثر سعادة باإلشراِف والتركيبِ األقل ما يمكِن ويَْحبّوِن في أغلب األحيان الْعمل االستقاللى .  

 

Work Tasks for Investigative - "Thinkers"  

  I am... 

 inquisitive   مفكر 

 analytical   محلل 

 scientific    علمى  

 observant    متأمل  

 precise  دقيق     

 self-confident  واثق بنفسى  

 introspective  متعّمق 

 broad-minded   واسع األفق 

 independent    مستقل  

 logical   منطقى  

  I can... 

 think abstractly   أفكر بشكل تجريدي 

 solve math problems  ِأحّلْ مسائَل الرياضيات 

 understand scientific theories  أفهْم النظرياَت

 العلمية

 do complex calculations حساباُت معّقدةُ انجاز    

  use a microscope or computer  إستعمال مجهر

 أَو حاسوب

 interpret formulas  ايجاد معامالت و ترجْمة

 الصيَغ 
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Enterprising Careers (E)      المهن االقناعية  

 These people can be found in careers relating to sales, supervision of others, politics, and 

other leadership and managerial positions in organizations or entrepreneurial situations of all 

sizes.  

 هؤالء الناسِ ُيْمكُِن أَْن ُيتْوَجدوا في المهِن المتعلّقَة بالمبيعاتِ، اإلشراف على اآلخرين، السياسة، القيادة

 .والمواقع اإلدارية في المنظماتِ 

 They like competition and making things happen.  

 ُيَْحبّوَن المنافسة  َوْجعل األشياَء تَْحدث. 

 They avoid tasks that require attending to details, recordkeeping, careful observation or 

scientific, analytical thinking, and grow impatient with routine or systematic tasks.  

 ويَزدادوَن نفاذ للصبر بالمهاِم المنظّمِة أو الروتينيةِ , يَتجنّبوَن الَتكليف بالمهام التي تتطلُّب تُحُضير للتفاصيِل. 

 They like to be rewarded with money, power, or influence.  

يَْحبّوَن أَْن ُيكافئوا بالماِل، القوَّة، و السلطة .  

 

Work Tasks for Enterprising - "Persuaders"  

  I am... 

 self-confident  واثق بنفسى  

 assertive    حازم  

 persuasive   مقنع  

 enthusiastic   طموح  

 energetic    حيوى  

 adventurous   مغامر 

 popular مشهور  /  محبوب  

 impulsive   مندفع 

 talkative   متحدث بطالقة  

 extroverted   اجتماعى   / منفتح  

 optimistic   متفائل  

  I can... 

 initiate projects  التقدم بمشاريع للتطوير  

 convince people to do things my way أقنع  

  األخريين النجاز المهمة بطريقتى

 sell things or promote ideas بيع  أستطيع

أو اقتراح األفكار و الحلول, االشياء   

 give talks or speeches أستطيع القاء الخطب و

   التحدث لمجموعة

 lead a group  أستطيع قيادة مجموعة النجاز هدف

 محدد

 persuade others لدى القدرة على االقناع  

8 

OCCUPATIOANL INTEREST  

REPORT 

ISFP - PROFILE 


