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3D
01األسلوب ثالثي األبعاد

الصفحة الرئيسة

األعمال الفنية ثالثية األبعاد تعطي انطباًعا تخيلًيا عكس  األعمال الفنية المسطحة, وتتميز هذه األعمال بإظهار حجم
وكتلة الشكل التخيلي, ولذلك تظهر التصاميم الثالثية األبعاد وكأنها تغطي المساحة المحيطة بها. يستخدم التصميم

الثالثي األبعاد بشكل شائع  إلنشاء تصاميم skeuomorphic وتعني تقليد أو صنع نسخة طبق األصل وهي فكرة إنشاء
شيء يشبه كائًنا واقعًيا.

Abstract
Fun and playful

Grunge
Illustrated
Masculine

ُيظهر العمق والحجم.
ُيظهر تأثيرات استخدام الضوء.

ُيظهر طيف وظالل األلوان.

Perspective
Skeuomorphism

Shadow
Video games

App design



3D
02األسلوب ثالثي األبعاد



03

Colorful
artistic

logo design
illustration

3D
clean and minimalist

fun and playful
geometric

organic and natural
professional / corporate

Abstract
األسلوب التجريدي

الصفحة الرئيسة

غامض ومثير.
يدعو الكل لمحاولة فهمه وتفسيره.



04 Abstract
األسلوب التجريدي



Clean and Minimalist
05األسلوب البسيط الواضح

هو أسلوب يتميز بالبساطة والوضوح بخطوط بسيطة وواضحة ال يوجد به تكلف أو تعقيد وهو عكس الزخرفة
الزائدة والمبالغة في التصميم، ويكون ظاهر وواضح في إيصال الرسالة.

الصفحة الرئيسة

يستخدم عدد قليل من األلوان.
يمكن إظهاره بشي بسيط وسلس

أو بفن الخط.
عكس التجريدي.

Abstract
Eminine

Flat
Geometric

Professional/ Corporate
Luxurious

Simple
Line art

Negative Space
Flat design



Clean and Minimalist
06األسلوب البسيط الواضح



Illustrated
07األسلوب التوضيحي

الصفحة الرئيسة

يشتق التوضيح من التفسير أو الشرح المرئي للنص أو المفهوم أو العملية. هناك الكثير من الفئات الفرعية
تحت التوضيح، من بينها األسلوب التخيلي واألسلوب الواقعي.

عموًما لديه نظرة "الخام"، مرسومة باليد.
يعتمد على أسلوب الرسم للمصممين.

3D
feminine

fun and playful
grunge

masculine
organic and natural

T-shirt design
Sketch

Drawing
Tattoo

Art



Illustrated
08األسلوب التوضيحي



Feminine
09األسلوب األنثوي

على العكس من التصميم الرجولي، يتميز النمط األنثوي عادة بتفاصيل تجذب انتباه المرأة بطريقة نمطية مثل
لوحات األلوان الناعمة واألزهار والكتابة المخططة المرنة والبسيطة.

الصفحة الرئيسة

يستخدام الخطوط المتداخلة والمرنه
يدمج ألوان الباستيل أو ظالل اللون األحمر

يستخدام وجه امرأة أو زهور أو مكونات أزياء

Simple
Line art

Negative Space
Flat design

Clean and minimalist
Flat

Illustrated
Luxurious

Organic and Natural
Typographic



Feminine
10األسلوب األنثوي



Conceptual Art
11األسلوب التخيلي

الصفحة الرئيسة

Feminine
Geometric
Luxurious

Typographic
Vintage / Retro

هــو فئــة فرعيــة مــن األســلوب التوضيحــي، وهــو تصوير مجازي لفكرة مرئية, وُيعتبر قســًما خيالًيا من األســلوب
التوضيحي؛ ألنه ال يشــبه الشــكل الحقيقي له.

قد يحتوي على عناصر من الحياة الواقعية.

ُيظهر مهارات المصممين أصحاب الخيال
الواسع في تكوين األشكال. 

Illustration
Drawing
Abstract



Conceptual Art
12األسلوب التخيلي



Flat
13األسلوب المسطح

يمكن اعتبار هذا األســلوب بمثابة فئة فرعية من األســلوب البســيط؛ فهو يســتخدم الحد األدنى من األلوان و
التظليــل للحصــول على جماليــة مبهجة بصرًيا.

الصفحة الرئيسة

يستخدم عدد قليل من األلوان.
ال يوجد تأثير الظل الواقعي.

Clean
Infographic
Minimalist

Line art
Illustration
App design

Clean and minimalist
Feminine

Geometric
Luxurious

Typographic
Vintage / Retro



14 Flat
األسلوب المسطح



Fun and Playful
15األسلوب المرح والهزلي

الصفحة الرئيسة

أســلوب يلهم بالمرح ويمنح عادًة انطباًعا غير رســمي، وليس جامًدا. يســتخدم عادة إلنشــاء الرســوم المتحركة
ويمكن أن يكون أســلوب فني غير واقعي أو شــبه واقعي.

ميزة رسم الكاريكاتير.
غني باأللوان.

قد تحتوي على عناصر من الخيال

3D
Abstract

Illustrated
Organic and Natural

Typographic
Vintage / Retro

Humor
Mascot Design

Character Design
Kids

Caricature
Cartoon
Animal



Fun and Playful
16األسلوب المرح والهزلي



Geometric
17األسلوب الهندسي

مســتمد من فكرة الهندســة ويتميز هذا النمط باالســتخدام المكثف للخطوط واألشــكال المســتقيمة, ويمكن
أن يتكــون التصميــم الهندســي النموذجــي من المســتطيالت والمربعــات والدوائر والمثلثات.

الصفحة الرئيسة

يضم خطوط مستقيمة.
يستخدم التماثل.

Minimal
Tech

Simple
Flat

Abstract
Clean and Minimalist

Flat
Professional / Corporate



Geometric
18األسلوب الهندسي



Grunge
19األسلوب الخشن

يعتبر األســلوب الخشــن في بعض األحيان بمثابة فئة فرعية من األســلوب العتيق والقديم ويســتحضر أســلوب
التســعينيات المظلمــة والجريئــة والرائعــة. عــادة مــا يتميــز بمظهــر ممــزق/ أو خشــن وممــزق كمــا يرتبــط عادًة

باألنماط الشريرة.

يستخدم بشكل عام األلوان الداكنة ونظام
األلوان أحادي اللون.

يستدعي عموًما الشعور بالظالم والغموض.

الصفحة الرئيسة

3D
Illustrated
Masculine

Typographic
Vintage / Retro

Cool
Street
Gothic
Black

Graffiti
T-shirt Design



Grunge
20األسلوب الخشن



Luxurious
21األسلوب الفخم

يستحضر نمط التصميم الفاخر فكرة االنغماس في وسائل الراحة اإلضافية أو الملذات اإلضافية إلى المستوى
الضــروري مــن الرفاهيــة. أيًضــا اســتخدام األلــوان الغنية والفخمة والغامقة يســاعد علــى تحقيق هذه الفكرة من

الترف.

الصفحة الرئيسة

غالًبا ما يستخدم األلوان السوداء والذهبية
والبرونزية.

يحقق فكرة بأن العالمة التجارية مؤثرة من تلقاء نفسها

يستخدم إما الخطوط القديمة أو الخطوط البسيطة
والحديثة.

Elegant
Sophisticated

Fashion
Understated

Clean and minimalist
Feminine

Flat
Masculine

Vintage / Retro



Geometric
22األسلوب الفخم



Masculine
23األسلوب الرجولي

الصفحة الرئيسة

قد تستخدم الخطوط ذات الحواف السميكة.
 

قد تشمل الصور ما يعبر عن الوعورة والشجاعة.
قد تتميز بألوان زرقاء أو داكنة.

أســلوب التصميــم الذكــوري جــذاب بصــورة نمطيــة للرجال. قد تتضمــن التفاصيل في التصميــم الرجولي خطوًطا
بسيطة وموضوًعا أحادي اللون (أسود وأبيض) وملمًسا "متيًنا".

3D
Grunge

Illustrated
Luxurious

Professional / Corporate
Vintage / Retro

Rugged
Outdoor
Classic
Modern



Masculine
24األسلوب الرجولي



Natural
25األسلوب الطبيعي

هو أسلوب يأخذ األشكال الطبيعية المتدفقة للواقع ويمتاز بالخطوط الطويلة والمنحنيات الديناميكية. يمكن
أن ُيشعر هذا  األسلوب أيًضا بالرفاهية من خالل إضافة تأثيرات مفعمة باألنسجة.

يحتوي على عناصر طبيعية مثل األوراق
والزهور والمنتجات الطازجة.

ر للنظرة يمكن دمجه مع مظهر مصوَّ
الطبيعية الخام.

Nature
Rustic

Handmade
Illustration

Abstract
Feminine

Fun and Playful
Illustrated

Typographic
Vintage / Retro

الصفحة الرئيسة



26األسلوب الطبيعي Natural



Photo Realism
27األسلوب الواقعي

الصفحة الرئيسة

من أشكال األسلوب التوضيحي حيث يطابق المصمم بدقة الصورة األصلية قدر اإلمكان.

يتميز بتفاصيل دقيقة لمحاكاة الصورة 
األصلية قدر اإلمكان.

عادة ما يتحقق عن طريق (ولكن ليس
على سبيل الحصر) اسكتشات قلم الرصاص.

3D
Feminine

Grunge
Masculine

Organic
Vintage

Drawing
Illustration

Sketch
Tattoo

Art



28 Photo Realism
األسلوب الواقعي



Professional Corporate
29األسلوب الرسمي

عادة ما يتميز األسلوب الرسمي بألواٍن خافتة وتفاصيٍل أقل لتمثيل األفكار المحافظة. يتم عادًة  استخدام هذا
النمط  من ِقبل المؤسسات  التي تريد الظهور بشكل رسمي أمام الجمهور المستهدف.

يعمل بشكل مباشر ويستخدم الخطوط
الكالسيكية.

يتضمن عموًما أشكاًال وعناصًرا بسيطة.
قد يستدعي انطباًعا رسمًيا بسبب استخدام

المساحة السلبية وفن الخط.

Business
Formal

Minimal
Classic
Simple

Abstract
Clean and Minimalist

Geometric
Masculine

الصفحة الرئيسة



Professional Corporate
30األسلوب الرسمي



Typographic
31أسلوب التايبوجراف

الصفحة الرئيسة

يستخدم نمط التايبوجراف في تعديل الخطوط, وهو تصميم الكلمات المكتوبة إلثارة استجابة الجمهور المستهدف
أمــا بالنســبة إلــى الشــعار فيجــب تعديل الخطوط بشــكل فريد.

نمط ونوع الخط بشكل عام هو محور التصميم.

قد يتضمن التايبوجراف عناصر أخرى, ولكن النص
عادة ما ينقل الرسالة الرئيسة.

Feminine
Flat

Fun and Playful
Grunge

Illustrated
Organic and Natural

Vintage / Retro

Font
Illustration

Artistic



Typographic
32أسلوب التايبوجراف



Vintage & Retro
33األسلوب العتيق والقديم

Rustic
T-shirt design

Drawing
Illustration

Logo Designont
Illustration

Artistic

Flat
Fun & Playful

Grunge
Illustrated
Luxurious
Masculine

قد يضم عناصر الحنين الريفي الستحضار
الماضي.

قد يستخدم شرائط مزخرفة وأكاليل الزهور
التي تذكرنا بالقرن التاسع عشر.

قد يتضمن أدلة مرئية مثل الحروف القديمة
الخطوط اليدوية المرسومة والفنون الزخرفية.

الصفحة الرئيسة

Organic & Natural
Typographic

هو أســلوب مشــتق من االتجاهات الســائدة في الماضي القريب. بعض األســاليب التقليدية الشــهيرة تشــمل
Victoriana (مستوحاة من األنماط الزخرفية في العصر الفيكتوري), steam punk (قصيدة في الثورة الصناعية

في أواخر القرن التاســع عشــر) و Bauhaus (حركة بين عشــرينيات وثالثينيات القرن العشــرين).



Vintage & Retro
34األسلوب العتيق والقديم



إنـتـاج 

@bushra_alrefaei بشرى الرفاعي

المحتوى مترجم بتصرف من قبل
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