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Nassim is a typeface with  
economic proportions, conceived 
for text-heavy environments.

Bold 236 pt

ُمَواِقٌع
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 at London Design Museum 
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2011 – ATypI Letter.2 award 
2012 – Typographica’s Favourite Typefaces

styles

5 weights

designed  by

Titus Nemeth

Nassim set a high standard for digital typesetting 
of Arabic and multilingual matter, in print and 
online. The Pro version adds a comprehensive palette 
of tools to refine your typography even further. 
Smart alternates improve legibility, swash variants 
offer authentic means of justification, and ranging 
numerals and fractions improve the representation  
of numerical data in the Arabic script.
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language  support

Latin (168+ languages)
Arabic (38+ languages)
Transliterations (7+ languages)
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تميزت العمارة اإلسالمية بغنى مفرداتها وعناصرها 
المعمارية، مثل القباب domes/cupolas والقبوات 

والعقود vaults بمختلف أشكالها (أنصاف الدائرية 
 ،pointed arches والمدببة ،penannulars

والحدوية horseshoe arches، والمفصصة 
multifoil …)، واألقواس arches والمآذن 

 ،porticos واألروقة niches والمحاريب minarets
والعناصر االنتقالية للقباب من مثلثات كروية 

pendentives ومقرنصات stalactites، والفراغات 
 fountains الداخلية المكشوفة، والعناصر المائية

فيها، والُسبل المائية الموزعة في أحياء المدن، 
 iwans والفسقيات (البحرات الداخلية)، واألواوين

۳
۲
۱

كلية الهندسة
 والتكنولوجيا

ازدهرت العمارة الحداثية في العشرينات ثم زاد 
انتشارها في الخمسينات، ومع نهاية الستينات، 

فقدت هذه الحركة كثيراً من قوتها األيديولوجية بوفاة 
لو كوربوزييه عام 1965م، كما فقدت في نفس الوقت 
الكثير من قيمتها الروحية والعاطفيه كمحاولة للتأثير 

لقد انفصلت الحداثة المعمارية 
نهائيا عن لغة العمارة، هذه اللغة 
التاريخية التي عبرت عن اإلنسان 

الذي أنشأ العمارة من أجله.

على المجتمع، وإن كان بعض من مدرسة الحداثة 
Modernism قد أحيوا وانعشوا بعض مبادئها مثل 

االتجاهات المستقبلية Futurism بواسطة مجموعة 
 Neo Constructivism األرشيجرام واالتجاه اإلنشائي
في إيطاليا، ولكن عموماً قد أصبح فكر العمارة الحديثة 

خاوياً ونستطيع بكثير من الثقة ان نقول أن عمارة 
الحداثة بمبادئها قد ماتت ولم يعد لها وجود سوى في 
بعض المدارس األكاديمية تحت ما يسمى بعمارة ميز 

المتأخرة، أو عمارة لويس كان، وهذه االتجاهات تجمع 
معاً فيما يسمى بالمرحلة األخيرة لعمارة الحداثة 
المتأخرة Modernism Post وهذان االتجاهان 

← محمد طاهر الكيالني
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لایر Discretionary ligatures Swash alternates Fractions

هللا هللا   لله الله  س ي  س ي ٤٥⁄٨  ٤٥/٨
Contextual alternates Alternate Gaf (ss02) Arabic, Persian, and Urdu inferior numerals

 مرجع١٣   مرجع١٣   گ  گ بصي  بص ي
Urdu contextual alternates Alternate Mim (ss03) Arabic, Persian, and Urdu superior numerals

پے برنگے رو م  ممم  م ممم  مرجع١٥  مرجع۱٥

Selected OpenType features: Nassim Arabic Selected OpenType features: Nassim Arabic pro

Harmonized Arabic and Latin

Accents

مجتمع  تعني  والتي   ،“societas” الالتينية  الكلمة  من   “society” المجتمع  مصطلح  أتى 
والتي اشتقت هي بدورها أيضاً من اسم ”socius“ الذي يعني (الرفيق، الصديق، الحليف، 
وصيغة صفته ”socialis“) وقد استخدم لوصف رباط أو تفاعل بين األطراف المؤتلفة أو 
البشري كافة  الجنس  إلى  يشير  قد  فالمصطلح  تعريف  أداة  ودون  المدنية.  األقل   على 
غير  أو  الوديين  غير  األعضاء  أن  من  بالرغم  عامة“، ”المجتمع ككل“)،  (أيضاً: ”المجتمع 

المدنيين لباقي المجتمع قد يعتبرون ”غير اجتماعيين“. 

18/22 pt



  .Nassim Arabic Pro enables better typographyابنتي
It features an extensive range of letterforms 
that automatically take on the preferred shape 
in different contexts. For example, it implements 
the concept of raised teeth, making the 
difference between structurally similar letters 
more apparent, as illustrated here. Furthermore, 
it contains swash variants that provide an 
authentic tool for Arabic justification.

Bold 480 pt



ابنتي
Nassim Arabic

Nassim Arabic pro



٥

١

١٢

٦
١٤

١٧

لزیتون
ارع ا

ش

طریق بیروت

شارع كنيعو

ينا
ن س

ق اب
طري

ف
شو

رع 
شا

متحف الطيران
بالنسبة للساحة المفتوحة فهي عبارة عن 

متحف تم تكوينه في الهواء الطلق يتم 
عرض أكثر من ١٩ طائرة نفاثة و ٧ طائرات 

مروحية وطائرات النقل البري و الجوي 
و الطائرات الحربية و بعض الخرائط الخاصة 

بالحروب ورادارت.

 ساعات العمل

االثنين - الخميس
١٢:٠٠–١٨:٠٠

الجمعة - األحد
٩:٠٠–٢١:٠٠

قاعدة عسكرية تحولت إلى متحف عسكري 
تديره القوات الجوية التركية، تقدر مساحته 

بنحو 65 ألف متر مربع. ويعرض المتحف 
للزوار طائرات حربية متنوعة ومروحيات 

و طائرات نفاثة و هوفر كرافت وأنظمة 
دفاعية كانت تستخدمها القوات الجوية 
التركية. كما يضم أيضاً أسلحة مستعملة 

و مقتنيات الجنود الطيارين وبعض صورهم 
باإلضافة إلى عربات النقل الجوي و المدني 

ومذكرات كثيرة تخص تاريخ الطيران في تركيا 

االثنين - الجمعة
١٠:٠٠–١٧:٠٠

السبت - األحد
١٠:٠٠–٢٠:٠٠

تذاكر

عادي ۱۸ ریال
الطالب ۱۲ ریال
األطفال مجانا ٣

موزه جواهرات ملی
تا قبل از دوره صفوی پادشاهان ایرانی نسبت به 
جمع آوری، حفظ و نگهداری جواهرات و سنگ

 های زینتی اقدام نکرده بودند. در دوران 
صفوی پادشاهان با ارسال سفرایی به کشورهای 

مجاور اقدام به خریداری و جمع آوری و حفظ 
جواهرات موجود و خریداری شده کردند.

ساعات کار

شنبه - چهارشنبه
۱۶:۰۰–۱۰:۰۰

پنج شنبه - جمعه
  ۲۱:۰۰–۱۱:۰۰ 

٩

مركز الفن المعاصر
وُعدَّ تصميم هذا المبنى من أول التصاميم 

التي اعتمدت الطريقة التفكيكية، حيث أن 
تصميم البناء بتلك الطريقة والنمط لم يكن 
معهوًدا في ذلك الزمان، والقى انتقاًدا واسع 

النطاق، إال أنه في نهاية األمر قد تم 
اعتماده، وقد اكتمل إنشاؤه عام 2003.

 ساعات العمل

الثالثاء - الجمعة
١٠:٠٠–١٧:٠٠

السبت - األحد
  ١٠:٠٠–٢٠:٠٠ 

منطقة
المتحف

English  | العربية

تذكرة موحدة 
لدخول المتحف 

وزيارة حجرتي 
المومياوات

خريطة  |  برامج  |  المعارض  |  المتاحف
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يعتبر متحف فيكتوريا وألبرت أحد أكبر متاحف العالم للفنون 
واألمير  فيكتوريا  الملكة  إلى  تسميته  تعود  الزخرفية.  والتصاميم 
ألبرت حين بني عام ۱۸٥۲. ويجاوره متحف العلوم ومتحف التاريخ 
الطبيعي، وجميعها تقع في منطقة كينسجتون في العاصمة البريطانية 
لندن. يقّدم المتحف حاليا معارض عديدة بدأت منذ نحو شهر 
للفنون العالم  متاحف  أكبر  أحد  وألبرت  فيكتوريا  متحف   يعتبر 
واألمير فيكتوريا  الملكة  إلى  تسميته  تعود  الزخرفية.   والتصاميم 
 ألبرت حين بني عام ۱۸٥۲. ويجاوره متحف العلوم ومتحف
 التاريخ الطبيعی، وجميعها تقع في منطقة كينسجتون في
عديدة معارض  المتحف حاليا  يقّدم  لندن.  البريطانية   العاصمة 

 يعتبر متحف فيكتوريا وألبرت أحد أكبر متاحف
 العالم للفنون والتصاميم الزخرفية. تعود تسميته إلی
.۱۸٥۲ عام  بني  حين  ألبرت  واألمير  فيكتوريا   الملكة 
 ويجاوره متحف العلوم ومتحف التاريخ الطبيعي،
 وجميعها تقع في منطقة كينسجتون في العاصمة
معارض المتحف حالياً  يقّدم  لندن.   البريطانية 
عديدة بدأت منذ نحو شهر وتنتهي مع حلول يوليو/
ألكسندر معرض  ومنها   ،۲۰۱٥ أغسطس/آب  أو   تموز 
واالستثنائية اإلبداعية  بالمواهب  لالحتفال   ماكوين 

 يعتبر متحف فيكتوريا وألبرت أحد أكبر متاحف العالم
 للفنون والتصاميم الزخرفية. تعود تسميته إلی الملكة
ويجاوره  .۱۸٥۲ عام  بني  حين  ألبرت  واألمير   فيكتوريا 
 متحف العلوم ومتحف التاريخ الطبيعي، وجميعها تقع في
يقّدم لندن.  البريطانية  العاصمة  في   منطقة كينسجتون 
 المتحف حاليا معارض عديدة بدأت منذ نحو شهر

متاحف أكبر  أحد  وألبرت  فيكتوريا  متحف   يعتبر 
تسميته تعود  الزخرفية.  والتصاميم  للفنون   العالم 
عام بني  حين  ألبرت  واألمير  فيكتوريا  الملكة   إلی 
التاريخ ومتحف  العلوم  متحف  ويجاوره   .۱۸٥۲ 
منطقة كينسجتون في  تقع  وجميعها   الطبيعي، 
 في العاصمة البريطانية لندن. يقّدم المتحف حاليا
 معارض عديدة بدأت منذ نحو شهر وتنتهي مع
ومنها  ،۲۰۱٥ أغسطس/آب  أو  يوليو/تموز   حلول 
 معرض ألكسندر ماكوين لالحتفال بالمواهب

 يعتبر متحف فيكتوريا وألبرت أحد أكبر متاحف العالم
 للفنون والتصاميم الزخرفية. تعود تسميته إلى الملكة
ويجاوره  .۱۸٥۲ عام  بني  حين  ألبرت  واألمير   فيكتوريا 
وجميعها الطبيعي،  التاريخ  ومتحف  العلوم   متحف 
 تقع في منطقة كينسجتون في العاصمة البريطانية لندن.
 يقّدم المتحف حاليا معارض عديدة بدأت منذ نحو شهر

متاحف أكبر  أحد  وألبرت  فيكتوريا  متحف   يعتبر 
تسميته تعود  الزخرفية.  والتصاميم  للفنون   العالم 
عام بني  ألبرت حين  واألمير  فيكتوريا  الملكة   إلی 
التاريخ ومتحف  العلوم  متحف  ويجاوره   .۱۸٥۲ 
في منطقة كينسجتون  في  تقع  وجميعها   الطبيعي، 
 العاصمة البريطانية لندن. يقّدم المتحف حاليا
مع وتنتهي  شهر  نحو  منذ  بدأت  عديدة   معارض 
ومنها  ،۲۰۱٥ أغسطس/آب  أو  يوليو/تموز   حلول 
 معرض ألكسندر ماكوين لالحتفال بالمواهب

Regular 9.5/11 pt

Medium 13.5/16 pt

Semibold  9.5/11 pt

Extrabold 13.5/16 pt

Bold  9.5/11 pt

Regular & Extrabold 23/25 pt 



Regular 100 pt



  لتخطيط العمرانيـالناحية      
  بجامعة أوكسفورد الجنوبية    

 الشرقية وهو المسـتخدم اآلن.   
    واجهة في قاموس اکمطله 

شارع بورسعيد بزخارفها  
    إلسالمية العالمية

The Museum of Islamic Art in Cairo, Egypt, is 
considered one of the greatest in the world, with 
its exceptional collection of rare woodwork and 
plaster artefacts, as well as metal, ceramic, glass, 
crystal, and textile objects of all periods, from 
all over the Islamic world. In recent years, the 

 متحف الفن اإلسالمي القاهرة يعد أكبر متحف إسالمي
 بالعالم حيث يضم مجموعات متنوعة من الفنون اإلسالمية
 من الهند والصين وإيران مرورا بفنون الجزيرة العربية والشام

 ومصر وشمال أفريقيا واألندلس. بدأت فكرة إنشاء متحف
 للفنون واآلثار اإلسالمية في عصر الخديوي إسماعيل سنة

 ۱۸٦۹، وتم تنفيذ الفكرة في عصر الخديوي توفيق سنة ۱۸۸۰،

Regular 12.5/14 pt Regular 12.5/14 pt

The Museum of Islamic Art in Cairo, Egypt, 
is considered one of the greatest in the world, 
with its exceptional collection of rare wood-
work and plaster artefacts, as well as metal, 
ceramic, glass, crystal, and textile objects of  
all periods, from all over the Islamic world.  

 يعد متحف الفن اإلسالمي في القاهرة يعد أكبر متحف
 إسالمي بالعالم حيث يضم مجموعات متنوعة من الفنون
 اإلسالمية من الهند والصين وإيران مرورا بفنون الجزيرة
 العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا واألندلس. بدأت

 فكرة إنشاء متحف للفنون واآلثار اإلسالمية في عصر
 الخديوي إسماعيل سنة ۱۸٦۹، ونُفذت الفكرة في عصر

Medium 12.5/14 pt Medium 12.5/14 pt

The Museum of Islamic Art in Cairo, Egypt, 
is considered one of the greatest in the world, 
with its exceptional collection of rare wood-
work and plaster artefacts, as well as metal, 
ceramic, glass, crystal, and textile objects of  
all periods, from all over the Islamic world.  

 يعد متحف الفن اإلسالمي في القاهرة يعد أكبر متحف
 إسالمي بالعالم حيث يضم مجموعات متنوعة من الفنون
 اإلسالمية من الهند والصين وإيران مرورا بفنون الجزيرة
 العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا واألندلس. بدأت

 فكرة إنشاء متحف للفنون واآلثار اإلسالمية في عصر
 الخديوي إسماعيل سنة ۱۸٦۹، وُنفذت الفكرة في عصر

Semibold 12.5/14 pt Semibold 12.5/14 pt

The Museum of Islamic Art in Cairo, Egypt, 
is considered one of the greatest in the world, 
with its exceptional collection of rare wood-
work and plaster artefacts, as well as metal, 
ceramic, glass, crystal, and textile objects of 
all periods, from all over the Islamic world.  

 يعد متحف الفن اإلسالمي في القاهرة يعد أكبر متحف
 إسالمي بالعالم حيث يضم مجموعات متنوعة من الفنون
 اإلسالمية من الهند والصين وإيران مرورا بفنون الجزيرة
 العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا واألندلس. بدأت

 فكرة إنشاء متحف للفنون واآلثار اإلسالمية في عصر
 الخديوي إسماعيل سنة ۱۸٦۹، وُنفذت الفكرة في عصر

Bold 12.5/14 pt Bold 12.5/14 pt

The Museum of Islamic Art, in Cairo, Egypt, 
is considered one of the greatest in the world, 
with its exceptional collection of rare wood-
work and plaster artefacts, as well as metal, 
ceramic, glass, crystal, and textile objects of 
all periods, from all over the Islamic world. 

 يعد متحف الفن اإلسالمي في القاهرة يعد أكبر متحف
 إسالمي بالعالم حيث يضم مجموعات متنوعة من

 الفنون اإلسالمية من الهند والصين وإيران مرورا بفنون
 الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا واألندلس.

 بدأت فكرة إنشاء متحف للفنون واآلثار اإلسالمية في
 عصر الخديوي إسماعيل سنة ۱۸٦۹، وُنفذت الفكرة في

Extrabold 12.5/14 pt Extrabold 12.5/14 pt



  لتخطيط العمرانيـالناحية      
  بجامعة أوكسفورد الجنوبية    

 الشرقية وهو المسـتخدم اآلن.   
    واجهة في قاموس اکمطله 

شارع بورسعيد بزخارفها  
    إلسالمية العالمية

Bold 100 pt



ابن سینا ٩٨٠ء چ بخارا دے نیڑے افشانہ چ 
ئے ۔ اسدا والد  اک ایرانی خاندان چ پیدا ہو
بلخ دا اک معزز دانشور سی ۔ اسدی والدہ 

دا ناں ستارہ سی ۔ اسدی پیدائش دے وقت 
اسدا والد سامانی سلطنت دے عالقیاں چوں 

نے بخارا چ  اک دا گورنر سی ۔ اسدے باپ 
اپنے بیٹے دی تعلیم وتربیت دا بہت عمدہ 

بندوبست کیتا ۔ ابن سینا دی غیر معمولی 

ابن سينا جو اصل نالو ابوعلي حسين بن عبدالله ابن سينا هو، 
کيس ُبوعلي سينا به چوندا هئا. تمام وڏو طبيب، فلسفي، 
سائنسدان ۽ رياضيَء جو ماهر ٿي گذريو آهي. پاڻ وچ ايشيا 

بخارا جي هڪ ڳوٺ ‘افشنه’ ۾ پيدا ٿيو. سندس ڄم جي تاريخ 
بابت اختالف آهن. هڪ اندازي موجب آگسٽ يا سيپٽمبر 
٩٨٠ع ۾ ڄائو ۽ ٢١ جون ١٠٣٧ع ۾ همدان (ايران) ۾ وفات 

ڪيائين. هڪ ٻئي اندازي موجب ابن سينا، منصور اول بن 
نوح اول جي عهد (٩٦١_ ٩٧٦ع) ۾ ڄائو. ارڙهن سالن جي عمر 

تائين قرآن، شاعري، فلسفي، منطق ۽ طب جهڙن علمن ۾ 

ابو علي سينا چې له آره د اوسني افغانستان 
د بلخ واليت دى، اصلي نوم يې حسين، پالر 

يې عبدالله او د نيکه نوم يې سينا ؤ. دې 
په درې سوه اويا هجري سپوږميز کال، 

چې د ۹۸۰زېږيز کال سره سمون خوري، د 
سامانيانو د واکمنۍ په دوره کې د بخارا د 

افشنې په کلي کې وزېږېد. سينا څه کم و 
زيات ۱۱۵- ټوکه کتابونه ليکلي چې په بېالبېلو 

علومو کې دي، زياتره کتابونه يې د فلسفې او 
رنځپوهنې امورو کې دي. ابن سينا د اسالمي 

نړۍ نوموتې فلسفي دى چې اسالمي فلسفې 
ته يې نه هېرېدونکي خدمتونه کړي. د ابن 

هزارمین سالگرد زادروز ابن سینا 
ابوعلی حسین بن عبدالله بن حسن بن علی بن سینا، 

مشهور به ابوعلِی سینا، همه چیزدان، پزشک، ریاضی دان، 
منجم، فیزیک دان، شیمی دان، روان شناس، جغرافی دان، 

زمین  شناس، شاعر، منطق دان و فیلسوف ایرانی و از 
مشهورترین و تأثیرگذارتریِن فیلسوفان و دانشمندان 

ایران زمین است که به ویژه به دلیل آثارش در زمینه فلسفه 
ارسطویی و پزشکی اهمیت دارد. وی نویسنده کتاب شفا 

ابوعلی سینا کو مغرب میں Avicenna کے نام سے جانا 
جاتا ہے۔ ان کا لقب ’’الشیخ الرئیس‘‘ ہے۔ اسالم کے 
عظیم تر مفکرین میں سے تھے اور مشرق کے مشہور 
ترین فلسفیوں اور اطباء میں سے تھے۔ ان کے بارے 

نے ۴۵٠  کتابیں  لکھیں  میں خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں 

Semibold 11/13.5 pt • Pashto

Bold 16/17 pt • Punjabi

Bold 26 pt & Regular 17/18.5 pt • Persian

Medium 12/15 pt • Sindhi

Extrabold 26/30 pt • Urdu
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