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.

مین بیستخدمھا؟
Nikeآخرھاالحیاةوأسلوببالمالبسالمتعلقةبالذاتاإلعالنیةوالحمالتالبصریةالھویاتفي YogaوNew Balance

Los"زي والبوتیكاتPoolsuiteلالتابعVacationزيالتجمیلمنتجاتLarkزيالمشروباتGrazaزيالمأكوالت
Angelos Boutique "Dream.

.
لیھ المصممین بیحبوھا؟

الفترة دي مع الوباء العالمي وقعدة الناس في البیت وھم یحتسون الكابتشینو وعایشین حیاتھم بالطول وبالعرض ومقضینھا سوشیال میدیا
ویأكلون قرص الطعمیة السخن في الصباحیة وشوربة العدس في العصریة مش ھتالقي احسن ستایل یعبر عنھا غیر فترة الثمانینات وقت

Reaganomics(تسمىاقتصادیةوأزمةطاقةأزمةفيكدهالھامشوعلىاالستھالكیة،النزعةوتفشيبالحیاةالنابضةاللیلیةالحیاة
Recession(اإلیدز.وباءوتفشي

.
20yearsحركةمنحالةبیحصلحالیا back trendالوvintageثمومنالتسعیناتستایلعودةالثمانیناتعودةبعدوھنشھد
اليودهMaximalismلشویھللعودةاألوانوآنكتیروقتھاخدتMinimalismالحركةبعدیھا.2010الوممكناأللفیةبدایة

حاصل.
.

Stefanieالمصممةتفسر Brücklerأنخصوصاديالفترةعاشاليالجیلقبلمنالماضيإلىبالحنینشعوربإنھاديالحالة
الفترة الحالیة لیست بالعاطفیة وال بالجیدة. استرجاع فترة التسعینات والثمانینات بیفكر المصممین الي في الثالثینات واالربعینات دلوقتي

بالدفء األسري واألیام الجمیلة الي عاشوھا ساعتھا أما بالنسبة للجیل الجدید الي مكانش عایش وقتھا فحابب الفترة دي عشان حاسس
برومانسیة في فكرة عدم وجود موبایالت وتقدم تكنولوجي وحیاة بسیطة ساعتھا.

.

.

.The ’80s Are Back, Baby
https://eyeondesign.aiga.org/the-80s-are-back-baby

الوقتاستغلاكتر،أنجزأقل،اعمل

بعد ما المصممین حولوا للعمل من المنزل أكثر، أصبحت األنتخة شعار المرحلة في البیت والشغل ما التنین بقوا واحد وده ولد تحدي
جدید وھو ازاي توازن بین كون البیت مكان لألنتخة والمكتب بتاعك مكان ألھدافك الشخصیة وبین كونھم ھما االتنین اماكن للعمل الذي

ال مفر منھ عشان تعرف تعیش.
مابین التأجیل والتسویف والتأخیر واإلنتاج القلیل سنشارك معكم شویھ نصایح عن كیفیة التعامل مع بیئة العمل الجدیدة وازاي تخلص الي

متلتل علیك وبتتزنق فیھ ومبتخلصوش بردو:
.
تبتدي:انك-١

ال اتقل النصیحة مخلصتش على كده المشكلة تبدأ في ایھ وازاي، انت كمصمم وراك تصمیم ھویة كاملة مثال مش لما تبتدي ھتقعد تفتح
االیمیالت ترد وتخطط لمشاریع جایة، الخ... المقصود ھنا انك تبتدي بالحاجة الي وراك بجد، الھویة یعني طب ازاي؟

browserالكلاقفل tabsیتعملموبایلككلھم)،یعني(كلھمDo not disturbواكلوتكوناوضتكبابتقفلبعید،وراكویتحط
وشارب طبعا عشان الحجج وتفضي سطح المكتب من اي برنامج او لعبة كنت فاتحھا.

https://eyeondesign.aiga.org/the-80s-are-back-baby


لوحتىالخ...ستكشتات،تعمل،DirectionتختاروبعدینResearchالأولھاخطواتمنبتتكونمشديالھویةدلوقتيطیب
googleوزبطواحدةاولعلىعلموبعدینقسمتھمانتكدهواكتبھمورقةھاتحافظھم timerلماإلنھماستنىبساهقلیلیندقایق،٥
ابتدیتكدهانتعلیكومبروكنصایةمخلیھاتروحاصالملحقتشتالقیك١٠مزودھموھتروحاصالملحقتشنفسكھتالقيیخلصوا

والعجلة دارت.
.
العجلة:سرع-٢

خالص ابتدیت عایزین بقا العجلة تدور اسرع، ایھ الي بیشتتك؟ ایھ الي مش مریحك وانت شغال؟ بص كده على مكتبك، ھل كل الي انت
محتاجة موجود جنبك؟

في مرحلة العمل من المنزل الزم المكتب والمكان ككل یكون مریحك وحابب تقعد فیھ عشان كده رتب مكتبك ومكان شغلك حط كل حاجة
ھتحتاجھا أو احتمال تحتاجھا جنبك لو مش نضیف نضفھ زینھ لو عایز بس متضیعش فلوسك. ھتحب تبص علیھ قبل ما تبدأ وھتحس

بالرضا وده ھیشجعك في البدایة ومش ھیضایقك في نص الشغل.
.

desktopوبرنامجأيفيshortcutsالتستعملاتعود functionsعلیھتدوسعشانعاالوبشنتدورھتقعدومشھتجريالدنیا
والموضوع ساعات بیحلو لما تسخن في النص وتبقى مش عایز حاجة تفصلك.

.
في مھام بتبقى متعادة اوي وبتقعد تعملھا كتیر وده بیفصلك زي مثال الرد على عمیل جدید وتحدید میتنج الموضوع بیاخدلھ وقت ورسایل

المعادیختاروھوللعمیلدهبالجدوللینكوتبعتایھوأوقاتایھایامفاضيانتجدولفیھابتعملCalendlyزيتطبیقاتففي
والحاجاتاإلعالناتمنھوتشیلاالیمیلبتنضفلكSuperhumanزيمواقعفيلالیمیالتبالنسبةبالمقابلة.وإشعارلینكویتبعتلكو

+.99بتاعاالنبوكسمنظرمناحسنودهانھاردهبسمحتاجةانتاليفیھبتاعكاالنبوكسوتالقيمھمةمشالي
.
حدودحط-٣

لما تیجي تدخل حاجة جدیدة في الروتین أو تزود مھمة جدیدة اسأل نفسك شویھ أسئلة: أنا عایز اعمل ده؟ ھطلع ب ایھ من الي ھعملھ؟ لیھ
دلوقتي؟ أھم من الي ملتزم بیھ حالیا؟

مش عارف تاخد قرار عدیھا ولما تعرف بعدین ابقى خده.
الي ھیساعدك اكتر في ده انك الزم تكون عارف جسمك كویس، بتحب تشتغل امتى، ایھ األجواء الي بترتاح فیھا، اكتر وقت بتبقى رایق

ومنتج فیھ، بتتعب امتى وتبتدي تسقط، بتحب تنام امتى وایھ المفید لیك.
.
بنزینكرفاھیتك-٤

على اد رفاھیتك بتمد رجلیك، لو مش بتدي لنفسك المتعة الي نفسك فیھا والي ھتخلیك تستمد قوتك وتمال تانك الشغف وطاقتك من اول
وجدید یبقى مش ھتنتج. وبالش یبقى كلھ سوشیال میدیا حتى لو دي متعة ف دي بتجیب اكتئاب وملل عالمدى البعید اعمل أنشطة تانیة،

اكتشف ھوایاتك ودخلھا في وقت الرفاھیة بتاعك، العب ریاضة، ریح عقلك بالقراءة أو التأمل أو الفرجة على حاجة بتحبھا من غیر
تفكیر، انزل اخرج أو اقعد مع العیلة...

.

.
Productivity tips - Work less. Do more. Make time.

https://youtu.be/6uCxTvRdOzw

الكوكبھذاعلىوقتكمنممكنةاستفادةبأكترتطلععشانطرقعشر

الي جاي ده وھم
.
.
.

بتحاول تبقى شخص منتج وعلى طول بتحقق تاسكات وتنجز حاجات في دماغك من ناحیة وبتحاول تنجح في مجالك وتعلى فیھ وتجیب
فلوس على اد ما تقدر من ناحیة وبتحاول تحافظ على عالقاتك مع صحابك وعیلتك وقرایبك وكل الي حوالیك من ناحیة وعالقتك بربك
من ناحیة تانیة وعلى ضفة أخرى بتحاول تسوق لنفسك وتفضل محافظ على مكانك في سوق مجالك الي انت فیھ وتعمل عالقات جدیدة

وكمان بتحاول تشوف حالك وانبساطك وتخرج وتسافر وتتعلم حاجات جدیدة وتحقق أمنیاتك وكل ده عایز تعملھ بتوازن ویبقى تمام التمام

https://youtu.be/6uCxTvRdOzw


طول عمرك وانت مشحون بالطاقة االیجابیة بتاعت االعالم الي بیشجع الناس على االنتاجیة واالتقان المطلق والحفاظ على كل جوانب
الحیاة مزبوطة وعدم الخسارة عشان توصل لمرحلة ما من المال والصحة والمكانة االجتماعیة والراحة النفسیة وده الصورة الحقیقیة

للكمال الحیاتي.
.

وھم كبیر....
أحیانا عندما تدرك أن الحیاة قصیرة بما یكفي ولن تستوعب كل ھذا الكم من األشیاء الي عاوز تنجزھا وان في حاجات كتیرة مش

ھتعملھا ومش ھتبدأ فیھا حتى ھترتاح اوي وھتركز عالمھم الي ھتنفذه.
منھم:10معكمنشاركوصلتلھم.لودهھتعیشھماليسنة80الفيوقتكمناستفادةبأكبرتطلعمنھاطرقفي

.
الثابتةالمساحةسیاسةتبنى-1

To-doتعملھقولكاكید listواحدةمشاتنینھتعمللكن
واحدة تمالھا فیھا كل وراك والي ھتعملھ والي نفسك تعملھ والي فات وعایز تعملھ

كنتمثالبحاجاتناقصاليامالأقلولودلوقتيبتوعھماحالیاعلیھمبتشتغلاليھمادولالعشرةبس،منھم١٠فیھاتكتبوواحدة
اليالبحثھتكتبوقت،حطوھكذا.األوالنیةlistالمنواحدةمكانھاانقلیخلصوادول١٠المنواحدةمامجردقدام.تعملھامرتب
browserبالالووردبملفكلھالبحثیبقى١١ل٩الساعةمنعلیك tabsتاخدالانھاردهخلصوقتھاديدقیقةتزودال١١تتقفل

بریك یا تبتدي في الي بعده.
.
التسلسل-٢

بالشمبینفعشاألوقاتأغلبوفيصحومشفعالمشدهالكالمMultitaskingمفیشبسواحدةحاجةھیھواحدة،حاجةفيركز
صورة مزیفة عن المثالیة، التسلسل ھو الوحید الي ھیخلصلك الدنیا.

.
ایھفيھتفشلانتقرر-٣

بص، مفیش حاجة اسمھا ھتنجح في كلھ وھتنفذ كل حاجة بإتقان وھتخلص كل الي علیك، انت مش روبوت وال الف روتین صباحي
وسترونج مینتالیتي ھیخلصولك كمیة التاسكات الي وراك. اعرف ان في حاجة ھتسقطھا أو ھتقع منك او مش ھتخلصھا مھما حططتلھا

وقت زي البحث الي الوقت ھیخلص وانت مخلصتش نصھ. ولذلك قرر انت ھتفشل في ایھ، بناءا على معرفتك أن الحتة دي او الحاجات
دي مانتاش بتعملھا بسھولة وال انت كویس فیھا وال بتحب تعملھا. قلل الطاقة الي ھتحطھا في التاسك دي عشان وراك خروجة عیلة
بعدیھا فالزم تشیل شویھ تركیز واھتمام لیھا كده انت بتشیل الضغط من علیك وبتقلل سقف توقعاتك الي ممكن یجیب توتر وضغط.

.
متعملشاليمشعملتھعالليركز-٤

عاللیستتینتبصلماضاعوالیومحاجةمعملتشانكتحساآلخرفيمتجیشعشانخلصتھباليالیوممدارعلىتمالھاتالتةlistاعمل
الي فوق أل انت عملت كذا وكذا حتى شوف. الخطوة دي بتدیك حقك وتشجیع انت حارمھ على نفسك.

.
باھتماماتكاھتم-٥

مواقع التواصل االجتماعي مستنفذة وبتشوف منھا الوحش والظلم والحكم المتھور على الناس بمنتھى السھولة لذلك ضیق اھتماماتك علیھا
وقلل اوي الي مھتم انك تشوفھ وتتفاعل معاه ال تدخل بنقاشات أو تتفاعل في حاجات انت مھتم بیھا لمجرد استنزاف طاقتك ووقتك كلھ

بینعكس سلبا على حالتك النفسیھ من غیر شعور وال تحكم منك. وانت الخسران.
.
الواحدالھدفذاتوالتكنولوجیابالمللاھتم-٦

المشتتات الدیجیتال بتخلیك تھرب لعالم مفھوش ملل وبتحس انك حر نفسك ومفتوح مفھوش قیود أو حدود والكالم ده مقبول في العادي
مش لما یكون وراك شغل الزم یخلص. الحل انك تخلي اجھزتك الي بتھرب لیھا مملة جدا، فضال ولیس أمرا امسح تطبیقات التواصل

االجتماعي أو نزل تطبیق بیقفلھا لمدة من الزمن وخلي الي موجود جنبك مش موبایلك ذا اإلستخدامات العدیدة ال حط جھاز أحادي
بس.القرایةبتاعھواليKindleأوالنوكیاموبایلزياالستخدام

.
الدنیافيالطرائفعنابحث-٧

االطفال بیعدي علیھم مواقف طریفة وتجارب تافھة كتیر عشان كده بیحسوا بالوقت أبطأ وكل ما العمر یزید كل ما تجاربك التافھة الي
بتخلیك تعیش اللحظة وتحس بالوقت تقل وتبقى أنشطتك كلھا حاجات مبتحسش بالوقت فیھا.

الحل انك تحشر تجارب تافھة كتیر في حیاتك وده مش عملي
الحل البدیل بقا انك تركز في اللحظة الي انت فیھا ركز في الحاضر في كل لحظة وأمسك في الحاضر اوي واعمل حاجات تمسكك في



الحاضر زي انك تتمشى وانت مش عارف ھتوصل فین، راقب الطیور، العب العاب حركیة مع طفل. ھتحس أن الوقت بیتحس بیھ مش
بیجري.

.
العالقاتفيباحثخلیك-٨

متحاولش تبقى "متحكم" في عالقاتك، حاول تبقى "فضولي" لو استنیت نتیجة معینة ھتحبط كتیر. عكس كده بیخلیك تحس بأزمة التزام
الفضولsoftwareونزلالتحكمsoftwareشیلمثالبابنكعالقتكفيمللأوتحديبلحظةتمرلمابیضغطك.ودهعالقاتكفي

ھیریحك جامد.
.
الفوريالكرمازرع-٩

ساعات بیجیلك لحظات بتحس فیھا بكرم شدید اتجاه شخص معین أو اتجاه نفسك... متفكرش قوم اعمل الي بتفكر فیھ ومتفكرش اصال ھو
الشخص ده یستاھل وال أل وال انت تستاھل وال أل.      المكافأة مضمونة ألن فعلك ده ھیخلیك سعید جدا وقتھا

.
حاجةمتعملش-١٠

شوف بعد كل ده بردو ھقولك اقعد اوقات متعملش فیھا حاجة
ال مش تكافئ نفسك أو تاخد بریك أو تعمل أنشطة تؤ.....

دقائق.١٠عنتطولالزمنمنلمدةحاجةمتعملشاقعد
Doingتسمیھممكنده Nothing Meditation

في جو المثالیة ده تقریبا بتلوم نفسك على كل دقیقة وساعة ویوم انت قاعد مبتعملش فیھ حاجة مع أن ده عادي اصال انت مش مكنة ده
حتى المكنة بیسیبوھا بالساعات متعملش حاجة وبتكون بردت و"البریك" بتاعھا خلص من كذا ساعة.

فوائد ده جبارة النك تدریجیا ھتبطل یجیلك الحماس الي بیخلیك "تتجنب" ازاي الواقع وانت مبتعملش حاجة مؤلم وازاي الزم اعیش
اللحظة وابتدي ادور العجلة وھیھ دي اللحظة الي الزم اعیشھا. ال اللحظات بردو الي المفروض تعیشھا وتستمتع بھا بكامل قوتك ھیھ
لحظات الصمت والفصالن المطلق الي انت فیھا مش منتج وال بتقدم حاجة للعالم وده ھیعود علیك وعلى شخصیتك بالھدوء والرزانة

وھتعرف تاخد قرارات أفضل الدراكك الحقیقي للحیاة.
.
.

10ways to get the most out of your time on this planet
https://ideas.ted.com/10-ways-to-get-the-most-out-of-your-time-on-this-planet/

القمامةفن

ھو فن مستوحى من إعادة استخدام المواد القابلة للتدویر.
ممكن ییجي في دماغك زمان لما كنت بتعمل أنشطة في المدرسة وتجیب ورق مقطع وازایز وتعملوا بیھ بیوت ومشاریع صغیرة كده.

ده الحقیقي انما في العالم الرقمي والعمالت االفتراضیة ده حركة جدیدة ظھرت ومبنیة على استخدام صور موجودة بالفعل وشویھ
مزاد؟فيھعرضھاأنایشتريعایزحد،EthereumبكامNFTتتباعفنیةلوحةعندكوخدتعدیالت

.
حركة زي دي تحسھا تمرد على فكرة الفن ككل، الي ھو مین الي بیحدد ھو ده فن وال أل، مش عارف یبقى یاال نجرب نعمل فن على

زيعاديببرنامجglitchلوحولھافالترشویھعلیھاحطمثالصورةخدمجردحاجةايوالفیھنتعبماغیرمنموجودفنأنقاض
PhotoMoshایھ.ھتقولالناسونشوف

الحركة "الفنیة" دي عجبت ناس كتیر شایفین أن الفن مش الزم یمشي بدماغ العتاولة الي دارسین وتاعبین نفسھم عشان یرسموا أو یعملوا
حاجة من الصفر ال احنا ھنعمل فن مفھوش تعب.

.

.
اليGIFعمللماNFTاللبیعSuperRareمنصةعلىمناتشالRobnessرقميالفنانلماابتدىالحوارللبدایة،بالزمننرجع
64Gallonسماھا Toter.فاتشال.سیاساتھمعاتعارضدهوالعملالصفرمنمعمولةاليالفنیةاألعمالبسبیخليبالذاتدهالموقع
یعنيالھاممشدهاشمعنىااللھامیجیلكلمادقائق٥فيتتعملاالغنیةعاديماویقولكیعیطوقعدعالقنواتطلعRobnessعمك
بردو.دقائق٥فيعملتھمانافنبتعتبروهومش
ھیھواليRobnessبتاعتاللوحةأنلدرجةعاديدهالقمامةفنعلىموافقیناليالفنانینمابینكدهمصغرةثورةعملدهالخبر

https://ideas.ted.com/10-ways-to-get-the-most-out-of-your-time-on-this-planet/


بالمناسبة عبارة عن صندوق زبالة بقت رمز للتمرد والصمود والشعارات إیاھا...
.

جامعي اللوحات الفنیة على مواقع التداول الرقمیة طبعا كانوا مش قابلین الفن ده وشایفین أنھ بیشوه أعمالھم وانھ طریقة سریعة لكسب
المال من غیر مجھود.

مشكلة فن القمامة مش أنھ بس عبارة عن میكس بین حاجات اصال موجودة ال ده ساعات بیدخل في مشاكل حقوق نشر إلنھ بیعتبر تقلید
Missاسمھافنانةمعحصلمازيأصلیةفنیةلحاجات Al SimpsonاسمھاواحدةقبلمنعملھااتاخدلماTonyaفنبیھواتعمل

یشیلھا.Raribleموقعوخلتاشتكتھاقامتلألصلیةجدامشابھقمامة
.

وكمانبیعملھواليالقمامةفنمنتقللعشانالنشرحقوقموضوعفيصرامةأكثرسیاساتتحطبقتNFTالمنصاتأخیرا،
اسمھفنانخلىKnownOriginموقععلىكبیرNFTsجامعمازيديعالمنصاتیأثروابیعرفوابیستخدموھااليالكبارالجامعین

Max OsirisالانبینودهالموقعمعیتعاملھیبطلأنھوھدداشتكاهلماعالموقعمنیتشالNFTبتوعھالكبارالمستخدمینمحتاج
ومش قادر یفرط بیھم واتھمت المنصات دي أنھا بتساند الكبیر وخائفة على مصالحھا بدل ما تكون منصة لكل محبي الفن.

.
Trash Art: An Animated Gif Movement Within the Crypto Art Space

https://nftevening.com/trash-art-an-animated-gif-movement-within-the-crypto-art-space/

٢٠٢٢سنةالعالمھتجتاحفیھامبالغتریندات٧

موسمإلىNFTالثورةإلىالمیتافرسفمنالعالم.حولالتصمیمومستوىالتقنيالمستوىعلىعدیدةأحداثشھدت٢٠٢١سنة
الریبراند الممیز عناوین كثیرة شھدتھا مجتمع الفن والتصمیم سنة ھذه السنة والیوم نسلط الضوء على أھم التریندات والتي یتوقع أن

:٢٠٢٢فيجامدمنھموتوسع"مبالغة"وتصبحتستمر
المیتافرس-١

VRالطریقعناالفتراضیةحیاتھبتنفیذوالبدءالعادیةالحیاةعناستغناءهوأعلنزوكربیرغماركفجرھا & AR.ثوریةلفكرةسعى
شغلكفيیساعدكعشانبتجیبھكنتبلللكمبیوتربتھربمكنتشكدهقبلجدید.توجھعنمعلناMETAلاألمشركتھاسموغیر

وحیاتك والموبایالت الذكیة كانت وظیفتھا تحاول تجمعلك ده كلھ في ایدك انما مارك عایزك تخش جوه الكمبیوتر وتنفصل عن العالم وده
طرح سیناریوھات كتیر عن مدى تأثیر ده على سلوك الناس لما یدخل حیز اإلنتاج ویصبح حقیقة.

.
Zالجیلإلىوالذھابلأللفیاتالرجوع-٢

«اللونمنكبیرةمسطحةبمستویاتیتمیز)١٩٩٦-١٩٨١(األلفیاتجیلمنالمستوحىالتصمیموھوأالجداممیزتریند٢٠٢١شھد
الوردي األلفي» وغیرھا من درجات الپاستیل والمحایدة، والرسوم التوضیحیة ذات الشخصیات الملتویة، والخطوط الریترو. وطبعا بما

یتمیزالذيZالجیلیسمىماأو-)١٩٩٦(األلفیةبعدمابفترةالخاصالتصمیمظھور٢٠٢٢عامیشھدأنمتوقعفسیمرشيءكلأن
یكونأنكبیرفالتحديلذلكاونالینحیاتھمعظمیقضيجیلأولوھذاالمثالسبیلعلىNeonالوتأثیراتوالواضحالقويبالطابع

ھناك تنوع ومرونة في التسویق وعرض ذلك األسلوب بما یتناسب مع التریندات المحلیة وتنوع األجناس واألفكار.
.
٣-NFT

تنتشرNFTالخلىمما.NFTھیئةعلىفنيعالميمزادفيدوالرملیون69الیقارببمالوحتھBeepleالفنانبیعكانخبراول
٪٤٥أنبتقولواألرقامبتقتنیھاوالتعرفھاالناسكلمشلسھلكنالسنة.منالثالثالربعفيارباحدوالرملیار١٠وتحققواكتراكتر
NFTتنزلتبتديالبرانداتأنمطالباتوفيشغلفيلسھماھیتھا.فاھمینمش٪٢٨وعنھاسمعواماعمرھمأمریكافيالبالغینمن

وكنا قولنا في بوست سابق عن تأثیر المیتافرس على البراندات وازاي ھیحبوا یستغلوا فرصة سوق العالم االفتراضي أنھم یحطوا منتجات
ھتولعتوریناأنھاالشركاتوعلىالمرمقنةالمنتجاتوشراءبیعسكةفيكتیرالجایةالخطواتوللتسویق.للبیعNFTھیئةعلىرقمیة

السوق ده ازاي السنة الجایة.
.
الكفاءةعبادة-٤

توقع المستقبل دائما مكانش صعب خصوصا في الشغالنات الي بتعتمد على توقع الي ھیحصل عشان تبني قراراتھا زي البورصة، سوق
العمالت، اإلقتصاد، العرض والطلب على السلع كل ده كان ملحوق بشویھ دراسات في الماضى والحاضر تعرف تحجم المستقبل ألنھ
مش ھیخرج عنھم. حتى لو في زیادة وتطور سریع بردو ھیفضل في حدود منطقیة. المشكلة بقا ان دلوقتي ده اكتر وقت فیھ المستقبل

غامض ومش باینلھ مالمح. في شركات وكیانات كتیر مؤمنین بفلسفة أنھم كل ما قدروا یقدروا المستقبل كل ما بقوا أكتر كفاءة ونجحوا

https://nftevening.com/trash-art-an-animated-gif-movement-within-the-crypto-art-space/


Supplyالتوقعاتفيحصلمازيبیبوظالنصعنخروجأوانحیازأقلمعدهالتوقعاتنظامألنجامدھیعانواودلوقتياكتر
Chainsاليھیھالطوارئوحاالتوالمرونةالثباتعلىقائمةسیاستھااليالشركاتلذلكسلعتوفیرأزمةفيوبقافاتوااليالسنتین

ھتعیش.
.
٥-VR & AR

لسھ مش مشھورین اال اسما فقط وبیصارعوا عشان الناس تھتم بیھم ویبقى لیھم حیز في اھتمامات الناس المادیة حتى وفي وقت الحجر
Nintendoاشترتراحتالناسالكوروناوباءبسببالعالميالصحي SwitchسماعاتاشتروامااكترVR.

ف ھما لسھ جایین في الطریق ولیھم مكان في المستقبل بس لسھ شویھ.
.
٦-DTCالمستدامةوالتنمیة

Direct-to-customerأوDTCبسعشانكتیرةعشانفلوسوبیكلفللبیئةجداجدامضرألنھالمستدامةللتنمیةمشكلةبیشكل
تحقق للعمیل الحلم بتاع أنھا ھتجیبلك طلبك اینما كنت لكن مش مراعیة أن في اكیاس بالستیك وورق ونباتات ومواد طبیعیة ھتستھلك

وھیعود علیھا بالضرر اد كده عشان طلب ھیروح من امریكا للصین ف ھیحتاج الكیس البالستیك شویھ ثواني لحد وقت ما یتفتح وبعدین
یترمي ویضر البیئة. الزم یبقى فیھ تعلیم ویتكتب دورة حیاة الشيء والعلبة والمنتج والتغلیف عشان المستخدم یعرف ویبتدي یقلل طلباتھ

الكتیر لمجرد انھ متعلق ببراند ومش عارف یجیب حاجتھ لوكال.
.

بعدعنالعملأوالھجینالعمل-٧وأخیرا،
على العكس مما یظنھ البعد المستقبل مش العمل عن بعد بل ھو بیئة عمل مخربة وكارثیة والشركات مبتتحركش عشان تھتم بموظفیھا

ومعدالت االستقالة في الطالع.
أفضل.عملبیئةمحتاجینأنھمتأكدواوالموظفین٢٠٢٠من

المستقبل مش العمل عن بعد ده مجرد وسیلة ھرب المستقبل ھو بیئة العمل الي ھتودي الموظفین إلنھم یمشوا ویقعدوا في بیتھم عشان
یشتغلوا منھا الفریالنس مش ھیقفل الشركات، الشركات ھیھ الي بتزود الفریالنس.

الوعي مھم وضروري.
.

The 7 Most Overhyped Trends of 2022
https://www.fastcompany.com/90707314/the-7-most-overhyped-trends-of-2022?itm_source=par

sely-api

تقفلودماغكخالصتنشفلمااإلبداع:احتراق

اإلبداع شيء ضعیف ولیس بالسھل، ال یأتي بسھولة لكنھ یرحل بسھولة، یحتاج إلى العنایة والصبر ویحتاج أن تغذیھ باالستلھام والنظر
حولك لكن ال تكثر فقد تخل بتوازنھ أیضا یحتاج المساحة لكي ینمو ویحتاج الصبر كي یفتعل ال تستطیع أن تدفعھ للقدوم أو تأتي بھ في

لحظة.
مع كل ده بیحصل ألي شخص مبدع أنھ یجیلھ أوقات مما یسمى باالحتراق اإلبداعي، أنھ مھما صبر واتفرج فھو حالیا في لحظة من

اإلرھاق الذھني والفكري ویمكن الجسدي أنھ زرار اإلبداع مش شغال، ایھ الحل؟
.

Creativeالزيزیھمشاإلبداعياالحتراقأنتفھمالزمأوال Blockبینشویھتقفلدماغكانبینكبیرفرقشویھ.كلبیجيالي
الحین واآلخر ومش عارف تجیب افكار وبین األعراض القادمة الي لو لقیت اكتر من اتنین منھم عندك الزم تراجع حساباتك.

لكن
لو في عرض واحد على األقل من دول بیجیبلك لفترة طویلة فالموضوع ممكن یبقى خارج اإلحتراق اإلبداعي وینصح بزیارة األطباء

المختصین لتشابھ ده مع أعراض االكتئاب والتوتر الحاد.
طویلةلفتراتالتسویف-١
األساسیاتفعلفيالمعاناة-٢
الزمنمنلفترةالزائدالتعب-٣
دیدالینغیرمنحتىالمبررالغیربالضغطالشعور-٤
اكترشغلبینزلواأنھملمجردناسمععادلةالغیرالمقارنات-٥
ومبتنتجشبیخرجاليمناكتربیدخلاليلمالكنشغلھیئةفيوتطلعھابداعبتدخلانكالعاديعادل،غیربشكلالمحتوىاستخدام-٦

https://www.fastcompany.com/90707314/the-7-most-overhyped-trends-of-2022?itm_source=parsely-api
https://www.fastcompany.com/90707314/the-7-most-overhyped-trends-of-2022?itm_source=parsely-api


یبقى في مشكلة
بصراحةكتیریبقىیومكلدهلوانماعاديكلھا،والبلدوحیاتكواسمكنفسككارهالصبحتصحيلما-٧
صحیةالغیرالعادات-٨
طویلةلفترةمشلكنالحیاةمشاكلبسببطبیعيالغضب،سرعة-٩

واخیرا- الشك في قدراتك وموھبتك حتى لما بتطلع شغل حلو وبیعجب.
.

ازاي تطلع من الحالة دي؟ عن طریق شویھ خطوات بسیطة -مش سھلة.
أولالمشروع،فيیساعدكأویسمعكأنھسواءیساعدمستعدحدكذاھتالقيمشكلتكعنحوالیكاليبتكلملمادعم،محتاجانت-١

خطوة ھیھ انك متخبیش قول وعادي ده بیساعد.
.
مختلفةأنشطةواعملاساسھمنشغلوراكانفكرةوشیلمكتبكوسیبالجھازواقفلطویلةفترةالیوموالساعتینمشالراحة،-٢

تانیة عشان ترجع تبتدي على نضیف.
.
انتنفسكتسألوانكلجدولكبتقییمنفسكعلىونقمغضبأوسلبیةمشاعرمنحاسھاليكلتبدلانكبمعنىلك،یحدثمااعكس-٣

Feedbackیسمىمصطلحعنبالبحث(ینصحمضایقكاليایھانتمستریح،مشلیھانتبالتوتر،لیھحاسس Loop From
Hell(ناقصك.اليوایھمالكواسألھاكلمھانفسكمعاقعدولیھ،منینجايدهاإلحتراقحدد

.
لنفسكوبرھناتفرجروحالسابقةانجازاتكتنسىمامجردوشكبالنفسثقةقلةبیصاحبھدهاالحتراقألنالقدیمشغلكعلىاتفرج-٤

انك عملت حاجات تفخر بھا.
.
بأولابتديpresentationھتعملصفحة،بأولابتديیبقىكتابھتعملانتخالص...عالھاديباألساسیات،ابداتانيترجعلما-٥

سالید.....
ختاما، حب نفسك واتعاطف معاھا ومتجلدھاش عشان سي االبداع ھیزعل وھیمشي وھیاخد كل طاقتك وثقتك وجھدك معاه. أھم شيء

اعرف أنھ االحتراق اإلبداعي مش معناه انك مقصر وال انك كسالن أو بتدلع وال معناه أن ناقصك حاجة وال معناه انك مش موھوب ھو
مجرد حالة مؤقتة بتیجي بسبب وھتروح ف متقلقش.

Creative burnout: when the creativity tap runs dry
https://nesslabs.com/creative-burnout

القادمةالعبقریةالفكرة

في ناس فاكرة أنھا عشان تبتدي فكرتھا الزم تكون الفكرة أصلیة وجدیدة نوفي ویكون المجال مفھوش منافسة.
بس اللعبة مش ماشیة كده.....

حسنا لنكن واقعیین، فیسبوك لم یكن اول منصة تواصل وال ھنري فورد كان مخترع السیارة ھناك أفكار وصناعات كبرى بناءة وأتت من
بذور ما قبلھا.

كل الكیانات والمنظمات مش عایشة لحد دلوقتي عشان مفیش منافسة والسوق عطشان، في اسباب تانیة. السبب مش أن العمیل مش القي
غیرھم ال السبب ھنا أن العمیل "بیتجر".

سر استمرار أي كیان أنھ یفضل محسس مستخدمیھ باحتیاجھ لیھم، مش شرط یبقى ھو الوحید لكن ھو الوحید في نظرھم ألنھ بیحللھم
مشكلة. الحلویات مش قلیلة بس في شوكوالتة تحب تاكلھا وقت الشغل وقبل التمرین وفي واحدة تكیفك محسساك بالرقي تحب تاكلھا وانت

مبسوط بس.
ھنا تأتي الحتة الصعبة، انك تتفرد بحاجة، معظم األفراد الي بیبتدوا مبیاخدوش الریسك مش بیمسكوا زمام المبادرة أو یلبسوا شارة القیادة

في منطقة معینة ویقولوا دي بتاعتنا ال بیحبوا یلعبوا في المضمون عشان یضمنوا مكسب خوفا من المنافسة الي في المجال، مع أن ده
بیبقى افضل وقت یاخدوا فیھ الریسك عشان یخطوا أول خطوة في تطبیق فكرتھم المبتكرة على أرض الواقع.

.

.
بص، لو قعدت مستني انك تدخل سوق عطشان لفكرتك ف انت خایف من المخاطرة وده سلوك مدمر الزم تتخلص منھ لو عایز تتمیز
سواء في منافسة أو غیر ألن الي خالك تخاف ھنا ھیخلقلك سبب للخوف في مناخ فاضي جدید انت متعرفش عنھ حاجة ھتخاف برده

https://nesslabs.com/creative-burnout


والعلومتانیةمشاكلھتخلقبسمشكلةبتحلبناءةھدمأداةالعلمزيالفكرة٪١٠٠اصلیةفكرةمفیشاناعرففیھ.خطوةايتاخد
قائمة على نظریات تتنسف وییجي الجدید بعدھا والتصمیم في اآلخر علم مش ھیخلق شيء من عدم الزم تشوف التاریخ واألسالیب

القدیمة عشان تطلع بحاجة اجدد والي بیعدیك ھیبني علیھا.....

The Next Big Idea
https://seths.blog/2021/11/the-next-big-idea/

العصر De Stijl

والصناعةاآللةعلىقائمجدیدعالمیبنواعایزینكانواConstructivismوالFuturismالبفلسفتيالمؤمنةالفئاتمناتنین
Deحركةعكسھمعلىاستیكة.بالقدیمویمسحواواالشتراكیة StijlاوThe Styleعلىمعتمدةبطریقةالعالمبناءیعیدواكانوا
Theoبرئاسةديالحركةیؤسسواعشانھولندافياتجمعواوفنانینومعماریینمصممینشویھ1917فيواالنسجام.الریاضیات

Van Doesburg.عالمي".ھوماعلىھنعتمدنحنانماالفردعلىیعتمدونكانوا"قدیماكان:شعاره
تحس ان في سیكا تمرد الي ھو احنا مش ھنسیب المصمم یحط بصمتھ او اي حاجة تعبر عن شخصیتھ في التصمیم احنا ھنخلي التصمیم

یبقى معتمد على األسكال الھندسیة المختزلة القائمة على نسب عالمیة ثابتة ودي مجدش ھینفع یلعب فیھا.   ھتحس بانطباع ھولندي أصیل
یدل على االنضباط.

.
sansبخطوطكانتالمطبوعاتحتىprimaryواأللوانوابیضاسودیادوبقلیلةألوانكتیر,مربعةأشكال serifبیضةومساحات

Vanانلدرجةكتییییر. Doesburgايومفیشمربعةكلھاحروفھمخصوصخطصممcurveویحطعندهمنیجودمحدشعشان
لمستھ االبداعیة في الخطوط. دماغة ضیقة اوي عم دوز.

.
وطبعا وألن االنسان میعرفش یتشغل زي اآللة والزم یضیف جزء یعبر عن شخصیتھ, ابتدى المصممین یغیروا شویھ ویعملوا حاجات

.1924سنةفيالحركةوانفصلتالباقيمعجبشدهوطبعاالكئیبةالحادةالزوایابدلتغییرفيیبقىعشان45زاویةفیھا
.

Deحركةسابتھالاإلرثالنھایة,في Stijlاالنضباطمنحالةفيسوایعیشوایقدرواوالكلوالمجتمعاالنسانانخیالیةفلسفةھو
.Styleنسمیھاناانمنأكبرودهوالتناغم

الحقیقةلعبة

"عندما أشعر أني محق في شيء ما أحاول إثبات أني مخطيء"
تقریبا المقال ده اتكتب مخصوص للمصریین

.
جانب مھم من جوانب التعامل في حیاتنا البائسة دي أن كل واحد یھضم فكرة أنھ معھوش الحقیقة المطلقة، اصال مفیش صح واضح كل

الحقیقة عبارة عن درجة بین حاجتین.
.

عشان تكون رأي سوي ومبني على تفكیر سلیم محتاج األول تحاول تثبت انك غلطان عشان تطلع بره قوقعة أفكارك وتشوف الصورة
كاملة، كالم متعاد وبیتقال كتیر لكن كام مرة راجعت فكرة معینة في دماغك عشان تشوف ھیھ صح وقعدت تحاول تفترض أنھا غلط، في

الغالب وال مرة.
فكر فیھا كده، ایھ الي یخلیك تخرج برا دایرة الي تعرفھ وتروح تفكر فالي متعرفوش. ألننا بنتحاسب من واحنا صغیرین على اإلجابة

الصح أو الغلط مش على األسئلة الصح ف كبرنا على منطق األبیض واألسود وبنكسل نبص عالرمادي.
.

عشانشویھsaturationالقللفالنصفيدائمابلواحدجانبفيھتبقىحقیقةیوجدالوابدافاكرمانتااكترمعقدةدائماالمواضیع
توصلھا. قلل دفاعك عن أفكارك شویھ وبطل خوف أنھا تطلع غلط. بص.....

روح اتفرج على فیلم وثائقي ھتالقي نفسك مبھور بالي بتشوفھ خش اكتب نفس الموضوع على جوجل ھتالقي عشرات اآلراء عكسھ
ساعتھا ھتعرف أن االوالني كان واخد جنب دلوقتي بس ممكن تكون رأي مبني على ناحیتین وھتالقي دماغك ابتدت تقف في المنطقة

الرمادیة.

https://seths.blog/2021/11/the-next-big-idea/


.

.
الصورةألنكفایةمشودهskimبتعملھایومكلالمعلوماتعشراتبتشوفألنكاحسنرأيمتكونشیبقىتتأكدأوتفكربتكسللو

مازالت مش كاملة لیك.
.

اخیرا، تخیل لو كان مناخ التواصل االجتماعي ھو عبارة عن حركة إبداعیة من األفكار واآلراء ملھاش قیود كلھ عنده المرونة أنھ یغیر
فیھا بناءا ع الي بیسمعھ ویضیف الي عنده ویكون رأیھ الخاص بناءا على فھمھ الصورة الكاملة بالتالي حركة تكوین اآلراء والفھم ھتبقى

متغیرة ومتطورة دائما وتسمح بالجدید في مناخ یقبل التغییر.
الكالم ده مش بیفكرك بحاجة؟ تقریبا احنا جبنا سیرة التصمیم من غیر ما ناخد بالنا......

.

.
The game of truth

https://vanschneider.com/blog/proving-yourself-wrong/

الإعمار Metaverse

البوست ده ھیفرح كل مھندس معماري��
.

یصر مارك زوكربیرغ وكل من رؤساء الشركات الكبرى أن المیتافرس لن تكون متحكم بھا من قبل شركة أو اثنتین سیكون كل مستخدم
قادر على التوسع وفعل ما یرید فال توجد سلطة أو احتكار لھذا الكیان.

.
بس سؤال، ھو مین الي ھیبني المیتافرس للناس عشان تستخدمھ؟ احنا الي نعرفھ في العالم الحقیقي انھ المھندس المعماري ھو الي بیبني

طب بالنسبة للعالم االفتراضي خالص مش ھیحتاجوه عشان بقا مجال الدیجیتال لھ ناسھ وال ایھ؟
اإلجابة أل المھندس المعماري لھ نصیب من ده وھنقول ازاي بس األول نعرف ھو ایھ الي یھم المعماري في الي بیحصل ده ولیھ یھتم

بالمیتافرس اصال....
.

من ناحیة عامة شركات التصمیم المعماري الزم تحجزلھا مكان في الي بیحصل ده زي ما شركات الموضة واألفالم واأللعاب والعمالت
الرقمیة بتدخل من بدري واال مش ھتكمل ألن االقتصاد الرقمي ھو الي جاي.

.
من ناحیة خاصة فأي مھندس معماري عارف ان مشاریعھ وأفكاره معظمھا بتفضل على ورق ویاما مھندسین بینشروا شغلھم عالسوشیال

بس میتطبقش على أرض الواقع ألن العمالء عایزین مباني بشكل معین والمعماري بیكون شبھ مشرف على عملیة البناء ورأیھ مش
بیتاخد بیھ في أوقات كتیر. ودي فرصة عشان یطلع إبداعاتھ في عالم افتراضي تخیل انت كمعماري بتصمم مباني ومطاعم وأبراج

وموالت وقاعات سینما على مزاجك وفي ناس مھتمة بالفن بتاعك ومفیش قیود ومالیین المستخدمین ھیشوفوه ألن المیتافرس ھتحتاج
منشآت افتراضیة مھولة عشان تشتغل ودي فرصة ذھبیة للمعماریین.

.
blockchainوالالرقمیةالتجارةتزایدمعكمان currenciesالوأشھرھمNFTللعوالموبتتباعالدیجیتالللعقاراتاستثمارشوفنا

,Decentralandزياالفتراضیة Sandbox, Somnimum Space.
.

طیب ایھ القیمة الي المعماري ھیضیفھا للمیتافرس؟
أوال، التصمیم المعماري طراز وثقافات كتیر والمیتافرس مش لمكان أو لثقافة معینة وأكید ھیحتاج یضم كل انواع الثقافات جواه في

المباني والتفاصیل والخلفیات.
Digitalالتقنیةثانیا، Twinانصحكللمستخدمالعامةالتجربةفيطفرةھتعملومعماريمھندسمنمكونفریقیشغلھاممكنالي

بالقراءة عنھا.
.

المیتافرس شيء بیبتدى وبیتطور والعمارة فن كالمرآة یجمع بین الماضي والحاضر ومؤھل للمستقبل فعلى جمیع المعماریین االستعداد لما
ھو قادم.

https://vanschneider.com/blog/proving-yourself-wrong/


Architecting the Metaverse
https://www.archdaily.com/968905/architecting-the-metaverse

خلصھالعمل،متتقنش

عایز تبقى رسام كاریكاتیر ھات ورقة وقلم وشویھ الوان وارسم مشھد. عایز تبقى رسام شخصیات فكر في شخصیة وروح ارسمھا.
عایز تركب عجل، اركب فوق عجلة وانطلق. متعملش الحاجة صح من األول، آسف قصدي متقلقش انك تعملھا صح في األول. ماھو

انت كده كده مش ھتعملھا صح ومش ھتعملھا حلوة ومش شرط تعجبك ومش ھتبقى متقنة وال بروفیشنال وال اي حاجة من الي في
دماغك.

بس تعالى كده، مش انت عارف انك كمان سنة ھتبقى احسن من دلوقتي، طاب خالص بقا تاعب نفسك لیھ حتى لو عملتھا حلو دلوقتي
بردو ھتشوفھا وحشة قدام.

المھم (تخلصھا)
ابتدي خد الفكرة اعلمھا خلصھا مبروك انت عملت الصح خش عالفكرة الي بعدیھا.....

العالم محتاج ناس تخلص.

صحیایبقىكيللمصممطرق٦

ومثلھمالظھرآالممنیشتكونالمصممینمن%15أنالدراساتأثبتتحیثمنھاالجسدیةوبالذاتعلیكأضرارلیھاكمصمموظیفتك
ممكنالموضوعالكتیر.القعدةبسببالسمنةمشاكلغیردهاإلجھادمشاكلمنیعانون%11والعین،فيمشاكل%13الصداع،من

یدخل في اكتئاب وضغط ومشاكل في النوم والعالقات كمان.
الشغل اإلبداعي بیتطلب حالة تفرغ وتركیز كاملة وده بیخلي الفنان ینسى أنھ یأكل أو أنھ قاعد غلط او حتى ینسى عالقاتھ االجتماعیة

وصحتھ.

صحتك:علىللحفاظنصائح٦فيكدهعشان

انتبھ:-١
mouseتجیبممكنانت comfortableتعملتقومانكادصحتكھیفیدمشدهكلبسمریحومكتبكرسياحسنتشترياو

تمرین. اإلجھاد الي بتتعرضلھ والدیالین بیخلیك تنسى مواعید أكلك ونومك ولما تاخد راحة بتقضیھا قدام شاشة تانیة بدل ما تعمل
تمارین. ده ھیؤدي قدام للسمنة مشاكل في القلب واصابات في مناطق زي الرقبة والظھر.

بتشتغل:وانتاتمرن-٢
شویھ مبدعین بقولك طب خالص  انا ھفضل واقف وانا بشتغل عشان امشي الدورة الدمویة واحرق دھون ومفضلش قاعد على طول. ال

والدواليالشرایینفيأمراضتجیبممكنديالكتیرالوقفةأنھاقولكعایز.treadmillفيمربوطةكراسيساعاتوبیشتخدموا
ومش مفیدة ابدا.

تمشیة:خد-٣
اتمشى كل فترة خصوصا لو مع مجموعة، الفكرة الكلیشي بتاعت العبقري المبدع الي بیحب یقعد لوحده بس دي مش غلط. اجتماعیاتك
والریاضة مھمین لیك. تخیل انك قاعد علیك ضغط دیدالین ومفقتد اھلك وصحابك وبتشتغل ساعات كتیر من غیر فصالن. حاجة حزن.

االجتماعي:الدعم-٤
السوشیال میدیا مش وحشة ف ده لكن طبعا التفاعل وجھا لوجھ افضل. والدعم بییجي انك تخرج شویھ الكالم الي محبوسین جواك،

اشتكي عن الي مضایقك، عبر عن احساسك دلوقتي أو احالمك التافھة قدام، كل ده بتحتاجلھ مستمع وده مھم لعقلیتك ونفسیتك.

نفسك:اعرف-٥
في فرق بین انك متضایق من موقف مع عمیل أو آخر اوردر لیك وبین انك داخل على اكتئاب أو حاسس بیھ. اعرف نفسك ألن في

فروقات في انواع المشاعر واألحاسیس ممكن تكون شویھ نقص ثقة بالنفس محتاجة تشجیع واسترجاع ایمانك بقدراتك وكفى. ساعات في

https://www.archdaily.com/968905/architecting-the-metaverse


ناس قریبین منك جدا ھیعرفوا یحددوا انت حاسس ب ایھ اكتر منك.

Iceالمغنيقالكما-٦ Cube:
تحقق من نفسك قبل أن تحطم نفسك.

متخلیش التصمیم یؤثر علیك سلبا، ابدا.

6ways for designers to stay healthy
https://www.creativebloq.com/career/designers-guide-staying-healthy-81516248

الفيالتسویق Metaverse، للشركاتاألكبرالفرصة

األساسیةفكرتھ.Metaلشركتھاسمغیرماركمابعددولالیومیناكترانتشریترجمكماالمجرةبعدمااوmetaverseالمصطلح
بتعتمد على نظام تواصل خیالي ثالثي األبعاد سیجمع بین عوالم مختلفة یخلقھا كل مستخدم لنفسھ تحاكي الحقیقة وتنقل األنشطة الیومیة

حصل.تقریبادهویبیعھا،خیالیةھدومیعملLevi'sمثالیعنيللتسویقاستخدمتھالبرانداتلوتخیللیھا.وترفیھواحتماالتشراءمن
حركة العصر ھي الرقمنة الي ھتحول كل حاجة لإلنترنت طب مین من الشركات أو البراندات تقدر تستفید منھا؟

براندات في سوق األلعاب:
Animalاأللعابأشھرمنالتنینمثالینخد Crossing: Fortnite & New Horizons

دول كانوا تربة خصبة لكتیییر من البراندات. مثال:
Animalلعبةفي CrossingشركةP&Gعملواavatar skinsبراند،HellmanلالتابعالمایونیزUnileverجزیرةعمل

لیليملھىعملDBSبنكFortniteلعبةفيالكندیة.بالغذاءالتبرعلجمعیاتتبرعھممقابلفیھاالفاسداللفتیرمواالالعیبةتدعي
SuperالاشترتVerizonوشركةبتاعتھاالئتمانلبطاقاتیسوقعشان Bowl Stadiumتقابلالالعیبةتخليعشانavatars

.NFLاألمریكیةالقدمكرةدوريفيلالعبین
افكار تانیة طلعت زي انك بدل ما تعمل براندینج جوه لعبة ال اعمل محاكاة لتجربة اللعب بشكل عام واتعاون مع انفلونسرز ویوبتیوبرز

Tourismعملتمازي New Zealand.

:Avatarللبضائع
إسراف.اخروحاجةوستایالتولبسواكسسواراتبقاskinsبتاعھااالفاتارتدلععشانعاديتدفعالناسالمشاھدعزیزيتستغربال

.GIPHYوZepetoزياالفاتارلمصنعینرقمیةوبضائھمالبسیعملابتدىGUCCIاألغنیاءبرانداناقولكانيیكفي
LouisوBalenciagaزيتانیةبراندات VuittonمجموعاتھیئةفيتتباعرقمیةمنتجاتیعملوابدأواNFTالعالمویعملوابل

االفتراضي بتاعھم الي الناس تتقابل فیھ ویبدلوا مقتنیاتھم فیھ مع بعض. یقول الخبراء أن البضائع االفتراضیة ھتصبح أكثر أھمیة من
المنتجات الملموسة في المستقبل.

:NFTsوالالمقتنیات
أنالمؤكدلكناالھتماموتستاھلالبعیدالمدىعلىمضمونةقیمتھكانوإذاNFTللالحقیقیةالقیمةحوالینdebateفيحالیاأنرغم

قدامھا مستقبل كبیر وواسع ھینتشر فیھ اكتر وھتتحدد قیمتھ وھیتكشف كل ما ھو مجھول وزي ما قولنا أن البراندات ابتدت تعمل منتجات
رقمیة وتبیعھا على ھذه الھیئة لكنھ سوق یستاھل الدخول فیھ وأول من بدأ ھم العمالقة عشان یكسبوا أرض من بدري.

األحداث التفاعلیة المباشرة:
بتعتمد على نظام محاكاة افتراضي لجمع مالیین الناس حول العالم في ایفنت جماعي على اي منصة. في الغالب بتكون المنصة لعبة فیدیو

Travisحفلةمثالواشھر ScottلعبةفيالموسیقیةFortniteشخص.ملیون١٣الفوقحضرھاواليBalenciagaصممت
unrealالباستخداملعبة engineبتاعepic games2021الخریفكولیكشنعلیھینزلواعشان.

ده بیفتح الباب قدام براندات وشركات الستخدام العالم االفتراضي اكبر استخدام عشان یعملوا فیھ ایفنتات معارض مؤتمرات وحتى
یصمموا ألعاب باسمھم وكلھ بھدف التسویق.

إجماال ، كل حاجة ملموسة تقدر تتخیلھا افتراضیة وممكم تتحول لكده قدام، والعالم االفتراضي یسع كل القطاعات والمجاالت لكن بما أنھ
جدید ف الي عنده أرضیة واسعة من البدایة ھیتوغل بسرعة ویاخد حتة من التورتة من غیر ما یتعب عشان كده البراندات العمالقة دخلت

https://www.creativebloq.com/career/designers-guide-staying-healthy-81516248


بدري. منتجات زي الموضة والترفیھ میالة اكتر إلى النجاح افتراضیا وكل ما المنتجع یكون ملموس اكتر وصعب تخیلھ في شكل
.Metaverseالسوقفيانتشارهفيأبطأھیكونالبراندماكلافتراضي

Marketing in the metaverse: The biggest opportunities for brands
https://www.campaignasia.com/article/marketing-in-the-metaverse-the-biggest-opportunities-for-

brands/473059

والطریقةالجامعةإلىتحتاجالأصبحتالحدیثةالتصمیمدراسةالحالي.شغلكتسیبماغیرمنفقطشھور٩فيمصممتبقىتقدر
األكادیمیة الي بتاخد سنین تقدر تحقق نفس النتیجة في شھور ومن بیتك. من أفضل الطرق الي ممكن تتعلم بیھا تصمیم ھیھ طریقة

projectال orientationانتالایھھتعملتشوفوبعدینمثالالفوتوشوببرنامجھتتعلمانكھدفتحطمابدلمختلفةطریقةوھیھ
projectالمیزةوالتجربة.البحثطریقعنبتشتغلوانتاألدواتوتعرفعالفوتوشوبكاملمیدیاسوشیالبروجكتتعمل

oriented methodفيوبتطبقھاتوتلایریوتیوبأوجوجلعلىمنمرةبالتجربةتالقیھامرةبنفسكعلیھابتدورمعلومةكلان
اللحظة ف انت بتعرف الي انت عایز تعرفھ من غیر زیادات وبتشغلھ في بروجكت ھیتحط بعدین في البورتفولیو. أكادیمیة

Shillingtonغیرمنمھاراتكفیھاتعليومشاریعقويببورتفولیومنھاتتخرجیؤھلكعشانديالطریقةبنفستدریبيبرنامجبتوفر
المھاراتجانبإلىالمشاكلوحلالتصمیميالتفكیروھتتعلمفریقمعفیھاھتشتغلمسبقةخبرةغیرمنكاملةشھور٩ولمدةخبرةاي

الطریقةفتعرفحاجةتعملعایزانكھیھقداممصممینمعمقابالتتشوفلمابتسمعھااليشبھطریقةبتتبنىShillingtonالفنیة.
وبعدین تعمل حاجة تانیة بطریقة تانیة وكل مرة تكتسب معلومات وتبني طریقتك الخاصة في التصمیم مع التغذیة البصریة كل ده كفیل

أنھ یوصلك لیفیل كویس من غیر ما یخلي البورتفولیو فاضي.
تقدر تقدم من على موقعھم في الدورة القادمة

You can become a designer in 9 months – without leaving your current job
https://vanschneider.com/blog/the-online-design-school-focused-on-one-important-thing-your-po

rtfolio/

للتدریبShillingtonموقع
https://www.shillingtoneducation.com/online-graphic-design-course/?utm_source=DESK&utm_

medium=article&utm_campaign=DESKPortfolioFocusArticle_Sep2021

الیوميروتینھمیشاركونمصممینخمس

شویھ نصائح ومشاركات ھتفیدك من بعض المصممین عن ما یفعلونھ یومیا.

1.Laura Prpich
أكملوبفضلفیھابنتجساعةأفضلصباحا٩ل٨الساعةمنیومي.ابدأوارجعفطاراعملھامابعدالمدرسةبنتيواوديأفطربصحى

شغل لحد الظھیرة وبعدین اروح الجیم ساعة افصل وبحس اني جاھزة أني اقعد على مكتبي من تاني. بحب دائما اخلص الشغل الورقي
واالیمیالت األول. بعد كده عندي نص ساعة بقعد ارسم فیھا بعدین اجیب بنتي من المدرسة وبیكون عندنا حصة رسم بنعملھا سوا. معظم

اناماعرفعشانمثال٥قبلبدريحاجةكلاخلصاحاولعایزهبسلیليكائننفسيبعتبرانيمعومتأخربلیلعلىبیخلصشغلي
كمكافأة.اجازةالیومباقيباخدشغلونصساعات٥لوصلتلوبردوباللیل.كویس

2.Alex Kunchevsky
شغلساعة١٢بقعدساعاتبعد.عنكلھوتایالندوباليوالسویدروسیامناشتغلتانيلدرجةنتفیھمكانايمناشتغلبحبأنا

لمھامبقسمھاليللیومبخططقاعدواناقھوتيواشربافطروبعدینایمیالتيعلىاشیك٨الساعةبصحىوبقفل.ساعةبقعدوساعات
صغیرة وبعدین بتجھ ألي مكان ھادئ مناسب للعمل ممكن ستاربكس أو أوضة في فندق لو مش في المود ممكن اروح حفلة أو اتسلق
الجبال على حسب مزاجي عشان كل ما بكون رایق كل ما بنتج اكتر وده المھم. أنا شخص مش روتیني ساعات بصحى مش حاسس

بعیدفیھبفصلعنديالظھیرةووقتبعضورامشاریعفياخلصبقعدتانیةوأوقاتproposalsوابعتاالیمیالتافتحبقعدباإللھام
عن الشاشة.

https://www.campaignasia.com/article/marketing-in-the-metaverse-the-biggest-opportunities-for-brands/473059
https://www.campaignasia.com/article/marketing-in-the-metaverse-the-biggest-opportunities-for-brands/473059
https://vanschneider.com/blog/the-online-design-school-focused-on-one-important-thing-your-portfolio
https://vanschneider.com/blog/the-online-design-school-focused-on-one-important-thing-your-portfolio
https://www.shillingtoneducation.com/online-graphic-design-course/?utm_source=DESK&utm_medium=article&utm_campaign=DESKPortfolioFocusArticle_Sep2021
https://www.shillingtoneducation.com/online-graphic-design-course/?utm_source=DESK&utm_medium=article&utm_campaign=DESKPortfolioFocusArticle_Sep2021


3.Elen Winata
بعشق اللیل وبحب أشتغل وقت الھدوء الشدید من غیر اي مقاطعة وده بیكون الوقت الي فیھ بوصل لذروة إنتاجیتي بقعد الصبح اشتغل

شغل إداري وورقي وارتب مقابالت مع العمالء. انما بعد ما الشمس تغرب بیبدأ دوري. أھم حاجة اني بسیب یوم إجازة لنفسي في
االسبوع عشان مستنسفزش طاقتي كلھا.

4.Leena Kisonen
عشوائيمیكونشعشاننظامعملتلھالبیتمنالشغلبالضبط.الصبحونص٩یومكلالشغلفياكونوبحبالروتینبقدرشخصانا

اولكدهبتاعي.المنبھدهصوتویعملیرشساعات٣وكلبالمنبھبیشتغلاليالجومعطروبشغلوكوبایةجنبيمیاهإبریقبجیب
النص.فيقصیرةراحةبفترات٦الساعةلحدالروتیننفساكررارجعوبعدیناتغدىواروحخلصتشغلجلسة

5.Hayden Davis
باليقائمةاعملاغاني،اشغلعاالیمیالت،ابصبصحىمثال٩علىبیرنمنبھيبدريالصحیانومبحبشبجدولالتزمتماعمريأنا

یتعمل وابتدي فیھا على طول من غیر ما اخد دش أو اغسل سناني. حوار النضافة ده بیتأجل لحد قبل ما انزل مع صحابي باللیل. بدخل
جدااللیلبحبكده.١١بعدمنواإلبداعاإللھاممنحالةبتجیليعشانونص١لحدمنيبیفلتالموضوعبساللیلنصقبلانام

وبحس انھ من غیر الشمس كل شيء ممكن. بفتكر اني المفروض ادخل انام بس لسھ ھغسل سناني ف بفكس عشان اكمل التاسك الي في
أتأخر.اعرفمخلینيجدوليالحمدهللاقوام.عالسریرداخلاقومانامالزمكانانيافتكربعدین٢لحدایدي

ایھ أكتر نظام یومي یمثلك من الخمسة دول؟

5freelance graphic designers share their daily routines
https://dribbble.com/resources/designers-day?utm_campaign=2021-10-13&utm_medium=email
&utm_source=insider-20211013&fbclid=IwAR1a4hox0DjzbNDtesI91S2mCO-2cOUYyokPkNixO

utITEiKJ774cbhHt1s

الخرافة Multitask

Multitaskالاسمھشيءیوجدالمبدأیا
اتخضیت مش كده، حاسس انك كنت مخدوع بقالك سنین

.
الناساليودهswitchtaskوbacktaskالوھیھلیھأشكالفيلكنحدوثھیمكنوالكمصطلحموجودمشmultitaskالھوبص

.multitaskبتإنھافاكرهوھیھبتعملھ
.

وانتالفرنفيیسخناألكلتسیبیعنيبعض،معاالتنینبتعملمششغالةتانیةحاجةوتسیبحاجةتعملانكBacktaskingال
ودهمنكتدخلمحتاجةمشلوحدھاشغالةتانیةوحاجةبتعملھاحاجةایمیل.بتبعتوانتrenderيالفیدیوتسیبأوالسلطة،بتحضر

بیكسبك وقت.
.

أنكزيعاملودهالتركیزوبنفسالوقتنفسفيمختلفتینحاجتینتعملانكھوتعملھنفسھاالناساليدهوھوSwitchtaskingال
تقرأ البوست ده وانت بتتفرج على فیلم. شيء بیضیع منك وقت وبیطول علیك مدة التاسك وھیقلل جودة النتیجة أو االستیعاب لو بتحاول

تفھم حاجة. ده شبھ مستحیل ومش ذكاء ومش مفید وفي تجربة سریعة ھتبین ده.

Switchtasking:ديالجملةفیھاواكتبورقةھات is a thief
تمام.،٢١ل١منأرقامتحتھاواكتب

ھتكتبھم مرتین وھتحسب وقت لنفسك كل مرة: اول مرة ھتبتدي بالجملة وبعدین األرقام وتشوف والوقت وتاني مرة ھتكتب مرة حرف
ومرة رقم ورا بعض وتشوف وقتك كان كام ثانیة.

اقولك أنا قبل ما تحسب انك ھتاخد وقت اكتر في المرة التانیة ویمكن ضعف وقت اول مرة وده الي انت عایز تعملھ ومش فاھم انك ال
ھتنجز االتنین غیر بعد وقت طویل وال خطك ھیبقى حلو زي اول مرة وھتحس بضغط طول مانتا بتكتب.....

https://dribbble.com/resources/designers-day?utm_campaign=2021-10-13&utm_medium=email&utm_source=insider-20211013&fbclid=IwAR1a4hox0DjzbNDtesI91S2mCO-2cOUYyokPkNixOutITEiKJ774cbhHt1s
https://dribbble.com/resources/designers-day?utm_campaign=2021-10-13&utm_medium=email&utm_source=insider-20211013&fbclid=IwAR1a4hox0DjzbNDtesI91S2mCO-2cOUYyokPkNixOutITEiKJ774cbhHt1s
https://dribbble.com/resources/designers-day?utm_campaign=2021-10-13&utm_medium=email&utm_source=insider-20211013&fbclid=IwAR1a4hox0DjzbNDtesI91S2mCO-2cOUYyokPkNixOutITEiKJ774cbhHt1s


.
نتیجةاحسنھتطلعمشاآلخروفيمضغوطانكوھتحسوقتوھتخسروھتزھقھتنجزمشألنكSwitchtaskingالتعملایاك
لیك.

NFT: الرقميالفنعالمفيثورة

وحدة مكونة من البیانات ممكن تكون لقطة سینمائیة أو لوحة فنیة أو عمل إبداعي یرغب الفنان في عرضھا لإلقتناء من قبل من یقدرون
فنھ أو المھتمین بجمع اللوحات. تقنیة بتحفظ للفنانین حقوق ملكیتھم في أعمالھم مدى الحیاة وتخلي الي یشتریھا محتفظ بأصل األعمال

دي. تقدر تتخیل الموضوع كأنھ منشأة إبداعیة رقمیة بتضم معرض صور أو متحف فني والي عایز یقتني عمل بیشتریھ بعملة
Ethereum.الرقمیة

NFT - A Digital Art Revolution: Adobe MAX 2021
https://youtu.be/XmqHRqh8nXk

الدوامكاملموظفوانتعملمسارتبدأأومھاراتكتطوركیف

اي واحد شغال حالیا لو روحت تكلمھ ھیقولك أنا عایز اعمل حاجة تانیة مع الشغل وغالبا بتكون حاجة عایز یسیب شغلھ عشان یعملھا
سواء یبتدي في مسار عمل جدید أو یتعلم مھارة أو یعمل حاجة بیحبھا. بس الیوم وھو ملیان التزامات بیخلي الموضوع ده مستحیل بس
الیك السیناریو المتوقع: الموضوع مستحیل، مش ھتعرف تعملھ، ھتقعد سنین على حالك ده، وھتیجي بعد خمس سنین تقول طب ما كان
ممكن امشي یومي بطریقة متخلفة وأخلي الي عایزه ده ممكن. أو على األقل كنت حاولت ما اكید كنت ھالقي طریقة. الخبر السعید ھنا

ھو انك مش شرط تستنى الخمس سنین یعدوا وال حتى سنة ممكن تبتدي دلوقتي وإلیك الطریقة.

صغیرا:ابدأ-١
اصحى بدري ربع ساعة عن معادك المعتاد، ربع ساعة كفیلة تتفرج على توتلایر أو تكمل مشروع من الیوم الي قبلھ أو تقرأ عن الي

مھارةايإلتقانكجداكافيوقتودهساعة١٠٠حواليساعة،91.25=دقیقة5,475تساويسنةلمدةساعةربعتعملھ.عایز
وتغییر حیاتك ألنھا ھتتحول لروتین.

واحد:مرةعلىخدھا-٢
fullدورةأوجامعةتدخلشرطمشانكالمقصودلكنالحاجةفيبسواحدیومتقعدانكالمقصودمش timeحالیاسنینأوأیاملمدة

األفضل انك تاخد كورس واحد مجمع اونالین حتى وتقسمھ على ایام كتییر ف انت خلیت الحمل صغیر علیك وضمنت أن المحتوى الي
ھتتعلمھ مجمع لكل ما تحتاجھ.

حدود:حط-٣
لو قررت تاخد كورس أو ھتقرأ كتاب أو ھتشتغل على حاجة جانبیة حط وقت لیھا وبلغ الي حوالیك أن الوقت ده بتاعك محدش ییجي

ناحیتك فیھ. ارمي الموبایل بره األوضھ أو ادخل انت أوضة تانیة ده بیحطلك حاجز نفسي ان ده وقت ثمین ھتعمل فیھ حاجة مھمة. لو
Webنزلالكمبیوترعلىاليوالتطبیقاتبالمواقعبتتشتت extensionsبblockدقیقة١٥ولیكندهالوقتفيیفضلدي.المواقع

مثال تغیر المكان الي مرتبط براحتك، یعني متقعدش عالسریر أو على كنبة بتریح علیھا ال خش مكتب او أوضة فاضیة. الموضوع ھیبقى
مستفز وصعب في األول بس ھتتعود واي ناجح بیكون حاطط وقت معین إلنتاجیتھ مبیتغیرش سواء كان صبح بدري أو باللیل.

ھتقدمھا:اليالتضحیاتاعرف-٤
معظمنا بیفتكر أن احنا مشغولین لكن لما تبص في یومك ھتالقي انك فاضي كتیر وفي أوقات بتكون مشغول فیھا في حاجات زي فرجة
على مسلسالت، سكرول على سوشیال میدیا، العاب فیدیو، ماشي دي حاجات ممتعة ومن حقك بس تضحي بحلمك  وباستثمارك عشانھا
دي أولویات ترجعلك. متحرمش نفسك من المتعة كاملة بس اعرف انك لو عوزت حاجة الزم الزم ھتضحي. اختار وقت فاضي أو كام

یوم انت فاضي فیھم وقلل وقت اللعب شویھ عشان تجرب فیھم حاجة جدیدة ومین یدري یمكن تالقي الي بتعملھ ممتع اكتر من فیدیوھات
التیك توك.

https://youtu.be/XmqHRqh8nXk


How do you improve your skills or pursue a new career when you still have a full-time job?
https://vanschneider.com/blog/how-to-improve-skills-or-pursue-new-career-when-you-have-a-full

time-job/
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https://vanschneider.com/blog/how-to-improve-skills-or-pursue-new-career-when-you-have-a-fulltime-job/

