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فألشكبل ْٔي ػُبصز رزؼهق ثبنزصًيى انفُي نهغالف، 

ركٌٕ يطهٕثخ في ثؼض انًٕاد ٔانصٕر ٔانزيٕس 

انغذائيخ، ٔانزي رذل ػهٗ انًحزٕٖ أٔ كيفيخ 

.  االسزخذاو، ْٔي رقٕو ثهفذ اَزجبِ انًسزٓهك ٔجذثّ

كًب أٌ اسزخذاو األنٕاٌ نّ أًْيزّ في رشجيغ ٔدفغ 

انًجيؼبد، فٕٓ ال يسبػذ ػهٗ رًييش انسهؼخ فحست 

ٔنكٍ يجذة أَظبر ٔاْزًبو انًسزٓهكيٍ إنٗ ْذِ 

انسهؼخ، ٔيؼطيٓب قيًخ كجيزح ػُذ ػزضٓب في 

انًزبجز، كًب أَّ يؼطي فكزح ػٍ يحزٕيبد انغالف 

 ٔػٍ طجيؼخ انسهؼخ انًغهفخ

 عناصر التصميم المرئي



 يبْي ػُبصز انزصًيى انًزئي

ػُٕاٌ َٕٔع : أٔال   غذائيخ                        يشزٔثبد

 انزؼجئخ 



 :ثبَيب  

 انشزكخرحذيذ أنٕاٌ  

األشكال ويشمم انمساحاث 

انهىويت وانزسىو وانصىر 

 وانمالمس



أ  رؼزف ػهٗ شؼبر انشزكخ : ثبنثب

انزجبريخ ٔاحصم ػهٗ َسخخ انؼاليخ 

 اصهيخ



 ػهيٓبيؼهٕيبد يًٓخ رحصم : راثؼ ب

اإلرشاديت انمكتىبت وانزمىس انمعهىماث وتشمم 

 وانمحتىياث وطزيقت االستخذاو وغيزها

 



 انزصًيى انخبصخ ثبنؼهتػُبصز 

 مثال 

 الخط ونوع الكتابات

 :خطوط اللغة العربية

 االتينيةخطوط اللغة 



 انزسٕو ٔ االشكبل ٔانصٕر انًؼجزح ػٍ انًُزج

 :أنواع الرسوم

 :الرسوم اليدوية

 :بالحاسوبالرسوم 
 :صور رقمية



انزمىس حسب طبيعت انمىتج ووىع انمىاد 
 انمصىعت

دليل على أن المنتج قد استوف شروط 

 .الصحة والسالمة العامة

 

 العناية الذديدةيدل هذا الرمز عمى 
 .عمى العبوات والتعامل معها بحذر

 يدتخدم هذه الرمز عمى عبوات
 المنتجات اإللكترونية التي يمكن

 .إعادة تدويرها 

 يوضع هذه الرمز عمى المنتجات
 عن الماءالتي يجب أن تبقى بعيدة 

 وتخزينها في أماكن جافة ليس، 
 .بها رطوبة



 رمىس انذواء او األغذيت انصحيت

كورن فليكس، هذا يشير الى أّن كل طبق من  كلوقزعندما يظهر هذا الرمز على علبة حبوب اإلفطار 

، حمض ٦، ب(٣ب)، نياسين (٢ب) رايبوفالفين، (١ب)ثيامين )هذه الحبوب هو مصدر للفيتامين ب 

 والحديد(( ١٢الفوليك، وب 

كورن فليكس، هذا يشير الى أّن هذه الحبوب  كلوقزعندما يظهر هذا الرمز على علبة حبوب اإلفطار 

 هي مصدر للكلسيوم

كورن فليكس، هذا يشير الى أّن كل طبق من  كلوقزعندما يظهر هذا الرمز على علبة حبوب اإلفطار 

 هذه الحبوب هو مصدر للفيتامين 



انزمىس حسب طبيعت انمىتج ووىع انمىاد 
 انمصىعت



 Barcode  عبارة عه خطىط هى
طىنيت مستقيمت تكىن تحتها أرقاو 

وهى نهتعزيف بانمىتج كما هى 
  معزوف

  QRرمش االستجابت  تعىي

وهي تقىيت نتحىيم انبياواث  انسزيعت
نتزميش خاص بطزيقت عشىائيت عهى 
 شكم مزبعاث صغيزة طىالً وعزض

 QR-Codeكود  والكيوار  Barcode الباركودالفرق بين 
كود فيستخدم األرقام والحروف بكافة  الكيواريستخدم فقط األرقام ، أما  الباركود
 .أنواعها 
كود فيمكن قراءته  الكيوارال يتم قراءة إال بأجهزة متخصصة ، بعكس  الباركود

 .وأجهزة أخرى ومتخصصة ( باستخدام تطبيقات)بواسطة كميرا الهاتف الجوال 


