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Nawin is an informal Arabic typeface 
inspired by handwriting. The idea behind 
this design is to create a type family 
a!ractive and ownable for children, but 
at the same time a design which keeps a 
good level of le!er recognition for reading. 
Handwriting has been a great source of 
inspiration in this particular typeface. 
By emulating the movements of the 
pen, we have obtained le!er shapes that 
express spontaneity. A bright group of 
le!ers which create a lively and beautiful 
paragraph of text.
Nawin type family, with its three weights 
(Regular, Bold & Black) is a great candidate 
for book design, branding, websites or apps 
for children, and packaging. 



Sample of a children's book

 

To get closer to handwriting and the variety of 
le!er shapes that we draw while writing, Nawin 
offers a large number of alternative characters, 
which differ slightly from the default ones. 
Because we have programed the «Contextual 
Alternate» feature in the fonts, these alternate 
characters appear automatically as you set a 
text on your computer.

The proportions and le!er shapes are flexible, 
scapping from tradition to increase expressivity 
and personality in the design. For instance, 
variability on vertical proportions between 
le!ers Alef and initial Lam, create movement 
in text and avoid the cold mechanical feel of 
repetition. Nawin is quirky and elegant at the 
same time.  
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Nawin used on digital and printed supports for branding purposes

 

Le!er recognition is relevant when reading 
continuous text. For this reason, we have 
added another contextual alternate feature 
with alternate characters that help to avoid 
confusion when le!ers with similar or the same 
shape repeat inside one word. For instance, this 
is the case of medial «beh and Yeh» repeated 
three times continuously in the same word. 
The alternate characters change in shape and 
length, facilitating distinction to the reader.

 طبيبات

اليت

 طبيبات

التي
Since Nawin is inspired by handwriting and 
the free movement of the hand while writing, 
we considered ligatures a good asset for this 
design. The typeface has a wide range of 
ligatures that enhance movement and fluidity 
in text making look text alive.



توضيح
نًا بالمذهب التصوري، هو فن تشترك فيه المفاهيم  الفن المفاهيمي والذي يُسمى أحيا
أو األفكار يف األعمال اليت يكون لها األولوية عىل االهتمامات المادية والجمالية التقليدية

 بانكسيهو فنان جرافيتيي

 انتقل الفن مع البشر وسط
ً  العصور وكان رفيقاً لهم دائما
 واستخدمه االنسان كوسيلٍة

 للتعبير والتأثيِر واالنتقال والبقاء
 قيد الذاكرة البشرية واألرضية

 الحية.فقد انطلق هذا الفن منذ
 بدء الخليقة إذ استخدمه اإلنسان

 القديم بالنقش عىل الحجر
 والمجسمات الطينية وصناعة

 وهو أحد تّيارات الفن المعاصر
 حيث يقوم الفنان -أو مجموعة

 فنانين- فيه بتنظيم مكان أو غرفة،
 سواء برسمها أو تزيينها أو إضافة
 مواد جاهزة بوضعها أو بتعليقها يف

 الفراغ، ويستطيع المشاهد الدخول
 للمكان والتجول فيه كما لو كان
 جزءاً منه، وقد تتحّرك األشياء

 الموجودة باآلالت أو بطرق أخرى،

 الفنون المرئية هي مجموعة الفنون
 اليت تهتم أساساً بإنتاج أعمال فنية
 تحتاج لتذوقها إىل الرؤية البصرية
 المحسوسة عىل اختالف الوسائط

 الُمستخدمة يف إنتاجها فهي األعمال
 الفنّية اليت تشغل حّيزاً من الفراغ

 كالرسم والتلوين والنحت (تأخذ شكالً)
 وبالتايل يمكن قياس أبعادها بوحدات
 مفهوم قياس المكان (كالمتر والمتر المربع)

 فرشاة
ت
صور بوساطة تأثيرا

ضويئ هو عملية إنتاج 
صوير ال

 الت

ت اآلشوري
 النح

ت الدول
 (باإلنجليزية:)  هو نح

صة
 اآلشورية القديمة، وخا
 اإلمبراطورية اآلشورية

 الحديثة من 911 إىل 612 قبل
ت الحديثة

يت حكم
 الميالد، ال

 يف العراق، سوريا، والكثير من
 إيران. وهو يشكل مرحلة من

 مراحل فن بالد الرافدين،

 من األعمال األكثر شهرة هو
س

ضخم الذي يحر
 الثور المجنح ال

صور
ش الق

 مداخل الطرق ، نقو
 اآلشورية عىل ألواح رقيقة من
ت يف األصل

يت كان
 المرمر، وال

ت عىل األقل يف جزء و
 قد رسم

ت عىل الجداران لكل الغرف
 ثبت

صور. معظمها
 الرئيسية من الق

ف أوروبا أو أمريكا، بعد
 يف متاح

يت ترتبط بالجمال 
صطلح إىل الفنون ال

 ويتم اإلشارة بهذا الم
ف الالزم لتذوقها. عند بدء استخدامه كان يستخدم

س المره
 والح

ت والطباعة
ف عدد محدود من الفنون المرئية كالنح

ص
 يف و

ت الفنون الجميلة
 وبشكل أساسي الرسم. عند النظر إيل كليا

صر كمثال، نجد أنها أقسام الديكور والعمارة
 الموجودة يف م
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Basic Alphabet

Ligatures

Numbers_ Arabic, Persa & Urdu 

Vocalisation Marks

Punctuation Marks & Symbols

Mathematical Operators and Symbols

Latin Numbers & Currency

(Alternate numbers)

Extended Set_Persa & Urdu 

Alternate Characters

Contextual Alternates

ىبيبئبىپيپئپىتيتئتىثيثئثىنينئنىي ىبيبئبىپيپئپىتيتئتىثيثئثىنينئنىيييئيىئيئئئ  
ىفيفئفىڤيڤئڤىقيقئق  ىكىكيكيكئكئكىگىگيگيگئگئگ  ىلىليليلئلئل   ييئيىئئيئئئ  
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  ۰۱۲۳۴۵٦۷۸۹  ۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹  ٠١٢٣٤٥٦٧٨٩
   ۰۱۲۳۴۵٦۷۸۹  ۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹ ٠١٢٣٤٥٦٧٨٩
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Persian Figures

ـ>٠١٢٣٤٥٦٧٨٩                                       ۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹
Urdu Figures

ـ>٠١٢٣٤٥٦٧٨٩  ۰۱۲۳۴۵٦۷۸۹
Contextual Alternate

(Ligatures)

ـ>

ـ>

ـ>

النبتة
الواضح ح
الفعيل

النبتة
الواضح
الفعلي

(Alternate Characters)

(Naberas)

Nawin used in apps and games
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ليترجوس
Typefaces used in this brochure

Nawin Black, Bold and Regular
Baldufa Regular and Italic
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Pixeltrue illustrations_ pag 7
Виолетта Барсук & Icons8 illustrations_ pag 13
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