
تحدي أقواس لتصميم الخط العربي

معلومات مساعدة



الفهرس

أكيف أبدالموضوع األول

أمثلة لخطوط متميزةالموضوع الثاني

أدوات تصميم الخطوطالموضوع الثالث

مراجع ومصادر الستلهام األفكارالموضوع الرابع

رقميةال تناسب المنتجات ال/ أمثلة لخطوط تناسب الموضوع الخامس



تحدي أقواس

لتصميم خط عربي رقمي

فاق آوفتح رقميا  العربي الخط حضور لتعزيز نسعى العربي الخط عام فعاليات من كجزء 

ارتبط وتاريخ به خاص شكل العربية الخطوط من خط فلكل .معهالتعامل في جديدة 

مال جمن تملكه وما الخطوط في التنوع وهذا وثقافة، وإرث حضارة قصة يحكي بنشأته 

.العربيةالثقافة ثراء مدى يعكس هندسي وإبداع 

ومثاليا  حديثا  ا  وخيارموردا  ليمثل وعصري، بسيط الرقمي، لالستخدام مالئما  عربيا  خطا  صمم 

جميع ي فوالمطورين المصممين قبل من استخدامه يمكن بحيث المتطور التقني للعصر 

.المختلفةومستنداتهم وتطبيقاتهم مواقعهم عل العالم أنحاء 



روابط مساعدة 



كيف أبدأ؟

عرض

شرح تصميم الخط العربي 

Glyphsموقع 

عرض

ط مقطع تعليمي لصناعة الخ

Glyphsبرنامج 

عرض

ك اصنع خطوطك العربية بنفس

Hacenموقع 

عرض

بودكاست كالم

عبدالله عارف وتصميم خط كوكب 

مونو

عرض 

ة  سلسلة صناعة الخطوط العربي

خالد عبدالله

https://glyphsapp.com/tutorials/arabic
https://www.youtube.com/watch?v=i6lQ32r_Yx4&ab_channel=DaveCrossland
http://www.hacen.net/%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://soundcloud.com/thamood/talk29
https://arabictype.wordpress.com/2018/12/07/makingarabicfonts/


أمثلة لخطوط متميزة

عرض 

غرناطيةخط 

الفريخفهد 

عرض

كوربوريتفخط 

زكريا صالح

عرض

مونوخط كوكب 

عبدالله عارف

عرض

 Google Notoخط 

عرض

IBM Plexخط 

عرض

خط قاموس

https://www.behance.net/gallery/84907613/Granadia-Typeface?tracking_source=project_owner_other_projects
https://www.behance.net/gallery/92079787/RTL-Corporative-
https://makkuk.com/kawkab-mono/
https://www.google.com/get/noto/#sans-arab
https://fonts.adobe.com/fonts/ibm-plex-arabic#fonts-section
https://www.behance.net/gallery/98890755/Qamus-Arabic-LatinTypeface-2020?tracking_source=search_projects_recommended%7Carabic%20typeface


أدوات تصميم الخطوط

برنامج

FontLab

برنامح

FontForge
برنامج

Glyphs 

للماك فقط

برنامج

FontCreator

ويندوز فقط

TypoGridبرنامج 

عرض عرضعرض عرض عرض

http://typogridapp.com/
https://glyphsapp.com/tutorials/arabic
https://www.high-logic.com/products
https://fontforge.org/en-US/
https://www.fontlab.com/


مصطلحات مواصفات 

الخط العربي

صفات الحرف والخط 

الطباعي العربي

مراجع ومصادر الستلهام األفكار

عرض عرض عرض عرض عرض عرض عرض عرض عرض عرض

ي تصاميم الخط العرب

بيهانسموقع - 

مراحل تصميم الخط دليلك لتصميم خط 

ةالتيني خطوة بخطو

تجربة عصام محمود 

في دورة تصميم 

الخط العربي

دروس في الخط 

العربي

نصائح لتصميم ٧

الخط

م نصائح عامة لتصمي

خط التيني

مقالة حول تصميم 

Gretaخط 

عرض

تنوين

بيهانسموقع - 

https://medium.com/@tapiwanashegarikayi/getting-started-in-typeface-design-86a2b6076bb2
https://learn.g2.com/make-your-own-font
https://www.designhill.com/design-blog/step-by-step-typography-guide-how-to-create-your-own-font/
https://www.creativebloq.com/typography/design-your-own-typeface-8133919
https://aissamhamoud.com/introduction-to-arabic-type-design-nadine-chahine
https://tptq-arabic.com/articles/new_lands_in_arabic_type
https://design.tutsplus.com/categories/arabic-calligraphy
https://www.behance.net/search?search=arabic%20Typography&tracking_source=nav20
https://blog.29lt.com/2015/07/30/arabic-type-anatomy-typographic-terms/
https://www.type-together.com/arabic-type-anatomy
https://www.behance.net/gallery/33010985/Best-Arabic-Typeface-Ever?tracking_source=search_projects_recommended%7Carabic%20typeface


ال تناسب المنتجات الرقمية/ أمثلة لخطوط تناسب 



شكرا  


