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مقدمة:

نالحظ خالل الفترة األخیرة انتشار مصطلح 
"اإلنفوجرافیك" عبر الشبكات االجتماعیة أو عبر المواقع 

والمدونات المختلفة بصورة واسعة، ویوًما بعد یوم 
یكتسب فن اإلنفوجرافیك شعبیة متزایدة بین مستخدمي 

الشبكة العنكبوتیة، كما استطاع خالل فترة وجیزة أن 
یصبح أداة تعلیمیة وترفیھیة قویة من خالل تقدیم 

المعلومات على ھیئة رسومات بیانیة محببة لدى القراء.



مفھوم اإلنفوجرافیك
اإلنفوجرافیك ھو فن تحویل البیانات 

والمعلومات والمفاھیم المعقدة الى 
صور ورسوم، یمكن 

فھمھا واستیعابھا بوضوح وتشویق، 
وھذا األسلوب یتمیز بعرض 

المعلومات المعقدة
 والصعبة بطریقة سھلة وسلسلة 

وواضحة.



مفھوم اإلنفوجرافیك

فن تحويل المعلومات والبیانات المعقدة 

ھو

يسھل فھمھا واستیعابھاالى صور ورسومات



تاریخ الصورة

البدایات كانت مع 
الرسومات على 

الكھوف.



تاریخ الصورة



تاریخ الصورة

 عام 1000 میالدي 
اختراع الكامیرا 
على ید العالم 
المسلم الحسن 

البصري 



تاریخ الصورة

 1826 أول صورة فوتوغرافیة حقیقیة على ید العالم الفرنسي جوزیف•
 نیبس عندما استخدم الدوار الخشب لیحفظ الفیلم(اعتمد على الفكرة السابقة )

1724 قام العالم األلماني جوھان بابتكار فكرة لتثبیت الصورة عن طریق •
  تعریض الفضة مع الطباشیر الى الظالم ومن ثم الضوء المفاجئ.

1850 اخترع العالم األلماني فریدریك سكوت •
فكرة ظھور الصورة على الزجاج(كولودیون).

 تطورت آلة التصویر في منتصف القرن 19 على ید علماء كثیرین منھم •
العالم الفرنسي أندریا أدولف الذي اخترع طریقة السي دي.

 1861أول صورة ملونة على ید العالم الفیزیائي جیمس ماكسویل بمساعدة•
    المصور توماس سوتون وكانت تعتبر مجرد تجربة للصورة الملونة.
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المحتوىفي إیصال أھمیة الصورة 



أھمیة الصورة في إیصال المحتوى
- صورة واحدة تغني عن ألف كلمة. (مثل صیني قدیم)

- التفاعل أكبر على مواقع التواصل االجتماعي مع المحتوى الصوري

مثل مواقع (فیسبوك وتویتر)

 - ظھور مواقع وتطبیقات متخصصة في الصور مثل (انستقرام وسناب شات ) 



أھمیة الصورة في إیصال المحتوى



أھمیة الصورة في إیصال المحتوى



أھمیة الصورة في إیصال المحتوى



أھمیة الصورة في إیصال المحتوى



أھمیة الصورة في إیصال المحتوى

الصورة تغني عن 1000 كلمة

%90  من المعلومات المنقولة الى الدماغ ھي معلومات مرئیة. 



ماذا يلزم للنجاح في 
تصمیم االنفوجرافیك؟
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تحدید الھدف بشكل دقیق وواضح

تحدید الشریحة المستھدفة

اختیار موضوع واحد والتركیز علیھ

اختیار معلومات یمكن تحویلھا الى 
انفوجرافیك

اختیار مصدر للمعلومات ذا مصداقیة

خذ وقتك في اختیار العنوان المناسب

ماذا يلزم للنجاح في 
تصمیم االنفوجرافیك؟



05

اختر األلوان المناسبة للموضوع

احرص على تكبیر الخط لتسھل قراءتھ

راجع النصوص لتجنب وجود أخطاء

أضف معلومات عنك في حال رغب الجمھور

احرص على وضوح المعلومات

ماذا يلزم للنجاح في 
تصمیم االنفوجرافیك؟
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- مصادر موثوقة 
تساعدك على توفیر 

معلومات صحیحة عن 
الموضوع التي ترغب 

بعرضھ

• موقع Gapminder  وھو موقع مخصص
 لإلحصائیات العالمیة في جمیع المجاالت

 worldometers موقع العداد العالمي •
الذي يوفر معلومات محدثة بشكل متواصل 

لبعض
 االحصائیات عالمیاً

• مركز جوجل 
العالمي

Public للبیانات  
Data



تطبیقات واستخدام االنفوجرافیك
1انفوجرافیك تعریفي



تطبیقات واستخدام االنفوجرافیك

2انفوجرافیك تاریخي



تطبیقات واستخدام االنفوجرافیك

3انفوجرافیك دیني



تطبیقات واستخدام االنفوجرافیك

4انفوجرافیك تثقیفي



تصمیم انفوجرافیك 
باستخدام البوربوینت



الجزء الثاني:

1- انواع االنفوجرافیك
من حیث التخطیط (8 انواع)1.
 من حیث العرض (3 انواع)2.

2- مواقع ویب لتصمیم االنفوجرافیك
3- تطبیق: استخدام موقع easel.ly  لتصمیم 

انفوجرافیك احترافي.
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أنواع االنفوجرافیك

االنفوجرافیك التفاعلياالنفوجرافیك المتحركاالنفوجرافیك الثابت



1- الشعاعي

أنواع االنفوجرافیك (من حیث الخطیط)



2- تدرج عملیات

عملیة 3 عملیة 2 عملیة 1



3- انفوجرافیك  الجداول

نص

معلومات•

نص

معلومات•

نص

معلومات•



4- انفوجرافیك الرسوم البیانیة



5- انفوجرافیك الخرائط



6- انفوجرافیك العالقات

•text•text

•text•text
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7- انفوجرافیك المقارنة



7- انفوجرافیك الرسوم التوضیحیة



موشن جرافیك تفاعلي



موشن جرافیك متحرك



          الوان 
                    

Retro

تناسق األلوان طریقك الى تصمیم ناجح

 الریترو 



Analogous

المماثلة

تناسق األلوان طریقك الى تصمیم ناجح

األل
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co
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rs



أللوان
ا

األحا
دیة

Monochromatic Colors



Summer color palette      الوان الصیف



 Complementary            أللوان        المتممة
ا

Colors



االنفوجرافیك لیس
 علم بقدر ما ھو فن

@ALmalki923



تطبیقات ومواقع ویب
تساعد في التصمیم


