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دليل الهوية البصرية ا لجامعة الحدود الشمالية
من الشمال إلى الوطن
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الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد : 

فيسعدني أن أطل عليكم من خالل هذه النافذة المعبرة عن جمالية ارتباط ما هو فني بصري بما هو طبيعي واقعي، وهذه هي فلسفة إصدار الدليل 

اإلرشادي الستخدام الهوية البصرية لجامعة الحدود الشمالية، وما تحتويها من مضامين ومعاٍن هادفة تعزز صورة الجامعة الذهنية لدى الطلبة والمجتمع. 

ومع ارتكاز الهوية البصرية في تصميمها على أشكاٍل وألواٍن ذات صلة وثيقة بواقع الجامعة والمجتمع وانطالقًا نحو آفاق التطور واالزدهار المأمول فقد 

انبثقت فلسفة إعداد الدليل من رؤية الجامعة وخطتها االستراتيجية القائمة على إعداد جيل يقوم بتوظيف وتطويع اإلمكانات المتاحة في هذه البيئة 

لخدمة أهداف التنمية واالزدهار والتقدم في وطننا الحبيب. 

كلمة رئيس الجامعة
أ.د. محمد بن يحيى الشهري
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إن ما جاء في شعار جامعة الحدود الشمالية من تفصيالت وخطوط وألوان يعبر بانسجام عن رسالة الجامعة المستلهمة من رؤية المملكة 2030، لتكون 

عالمة بارزة في مطبوعات الجامعة ونتاجها العلمي واألكاديمي وجميع مرافقها الحيوية، وبوابة الجامعة على اإلنترنت ومختلف المواقع اإللكترونية 

لتكون جامعة الحدود الشمالية جامعة التعدين الوطنية بامتياز، وذلك انطالقًا من خطتها اإلستراتيجية الجديدة تحت شعار : )من الشمال إلى الوطن(. 

وأثني على جهود كل من ساهم في إنجاز هذا الدليل، متمنًيا أن تتحقق كل طموحاتنا في التقدم والتميز في ظل قيادتنا الرشيدة-حفظها اهلل-. 



8

دليل الهوية البصرية

على جميع  بها  لاللتزام  الجديدة  والهوية  اإلستراتيجية  يستعرض  الدليل  هذا 
الوسائط ذات الصلة التي تنتجها الجامعة، فهو يوضح أسس استخدام الشعار، 
األلوان، الخط وعناصر التصميم األخرى لضمان مظهر مرئي متناسق وقوي، 
كما يعمل كدليل توجيه للتصميم ودعم المتطلبات المستقبلية للهوية بتميز 

وحيوية
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من الشمال إلى الوطن
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آلية تطبيق الهوية

الشعار:
تحديد  تم  وقد  الدائم،  لالستخدام  نسبه  وتثبيت  الشعار  رسم  تم 
الوضع الرأسي والوضع األفقي الرسميين للشعار ، كما تم تحديد 
باختيار  والكليات  والعمادات  بالوكاالت  الخاصة  الشعارات  شكل 

الوضع األفقي مع مراعاة نسبة الشعار للكتابه يمينه.

)  JPEG -PDF- PNG  ( بصيغ  بالوضعين  الجامعة  شعار  مرفق 
لالستخدام حسب الحاجة.

شعارات الوكاالت والعمادات:
الوكاالت  شعارات  بناء  من  كجزء  للشعار  األفقي  الوضع  تحديد  تم 
مختلف  ولون  الوكاالت  السم  لون  تحديد  مراعاة  مع  والعمادات 

السم العمادات لتسهيل التواصل حين استخدامها.

)  JPEG -PDF- PNG  ( بصيغ  والعمادات  الوكاالت  شعارات  مرفق 
لالستخدام حسب الحاجة.

استخدام الشعار:
واالظرف  الرسمية  االوراق  في  الرأسي  بوضعه  الشعار  يستخدم 
والكروت الخاصة بإدارة الجامعة، ومن الممكن استخدام الشعار 
والمنشورات  كالبانرات  المطبوعات  في  الحاجة  عند  األفقي 

اإلعالنية الداخلية.

شعارات الكليات:
تم تحديد الوضع األفقي للشعار كجزء من بناء شعارات الكليات مع 
الشعار  في  اسمها  فيه  يكتب  كلية  لكل  خاص  لون  تحديد  مراعاة 

الخاص بها.

مرفق شعارات الكليات  بصيغ ) JPEG -PDF- PNG (لالستخدام حسب 
الحاجة.
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آلية تطبيق الهوية

االستخدامات الصحيحة والخاطئة للشعار:
الجامعة بكل تفاصيلها ستستخدم  التأكيد على ان هوية  من المهم 
من قبل جهات وافراد كثر ، لذلك البد من تحديد عدد االوضاع الخاطئة 
الشعار  الستخدام  الصحيحة  االوضاع  وعرض   ، وحصرها  االمكان  قدر 
بشكل واضح ومحدد حتى ال يقع المستخدم في الخطاء نتيجة عدم 

الوضوح. 

المجموعة اللونية األساسية والثانوية:
اما   ، الشعار  منها  يتكون  التي  هي  االساسية  اللونية  المجموعة 
الثانوية فهي المجموعة التي تستخدم بشكل ثانوي في المنشورات 
ان تكون  المهم  لذلك من  التواصل االجتماعي  والكتيبات ومنصات 
مجموعة لونية مكملة ومنسجمة وتعكس روح الحركة على التصاميم 

والمطبوعات.

النمط البصري للجامعة:
فكرة  انبثقت  ومنها  الجامعة  لهوية  خاصة  استراتيجية  تحديد  تم 
بها  التي اشتهرت  التعدين  يعبر عن مناجم  البصري والذي  النمط 
البيئة الصحراوية في المنطقة، ولتفرد الرمز المختار يصعب الخلط 
بينه وبين اية زخارف او نقوش قد تفقد النمط البصري تفرده، كما 
ان كثرة األلوان في الشعار يثري عمل المصمم ويجعله قادر على 
لبناء هوية  المتعددة  الهوية  بألوان  االساسية  االشكال  استخدام 

بصرية خاصة وال تشبه اية هوية أخرى.

مرفق النمط البصري بصيغ ) JPEG -PDF- PNG (لالستخدام حسب 
الحاجة.

النمط البصري للكليات:
تم االستفادة من تميز كل كلية بلون خاص بها واستخدام النمط 
البصري للجامعة على هذه األلوان لخلق ديناميكية وتنوع للنمط 

البصري مع االحتفاظ بالتفرد والخصوصية.

)  JPEG -PDF- PNG  ( بصيغ  للكليات   البصري  النمط  مرفق 
لالستخدام حسب الحاجة.
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آلية تطبيق الهوية

المطبوعات:
ونعني بها االوراق الرسمية والكروت واألظرف ودفاتر المالحظات 
للحفاظ  الدليل ولكن  داخل  تصميم كل منها  تم شرح فكرة  وقد 
على جودة التصاميم تم ارفاق قوالب جاهزة الستخدامها مباشرة 

دون الحاجة لعمل تصاميم. 
مرفق قوالب المطبوعات  بصيغ ) JPEG -PDF- PNG (لالستخدام 

حسب الحاجة.

االيقونات:
تم شرج فكرة تصميم االيقونات في الدليل ولتسهيل العمل تم ارفاق 

االيقونات المصممة لالستخدام المباشر.
مرفق االيقونات بصيغ ) JPEG -PDF- PNG (لالستخدام حسب الحاجة.

المنشورات الرقمية:
االجتماعي  التواصل  على مواقع  المنشورات  بها قوالب  ونعني 
جودة  على  وللحفاظ  الدليل  في  تصميمها  فكرة  شرح  تم  وقد 
التصاميم تم ارفاق قوالب جاهزة الستخدامها مباشرة دون الحاجة 

لعمل تصاميم.
مرفق قوالب المنشورات  بصيغ ) JPEG -PDF- PNG (لالستخدام 

حسب الحاجة.

البطاقات التعريفية لمنسوبي الجامعة:
ونعني به ) ID( وقد تم شرح فكرة تصميمه في الدليل لكن لتسهيل 
وارفاقها  وبالمقاسات  الدليل  حسب  قوالب  تصميم  تم  العمل 

لالستخدام دون الحاجة الى تصميمها.
 JPEG -PDF-  ( بصيغ  والكليات   للجامعة  البطاقات  تصميم  مرفق 

PNG(لالستخدام حسب الحاجة.
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آلية تطبيق الهوية

قوالب العروض والكتب:
تم  ما  حسب  والكتب  التقديمية  العروض  لتصميم  قوالب  إرفاق  تم 

عرضه في هذا الدليل.

البانرات االعالنية:
تم تصميم بانرات تعكس هوية الجامعة حسب دليل الهوية ولتسهيل 

العمل تم إرفاق قالب البانر بالمقاسات الفعلية.

كيفية استخدام القوالب المرفقة:
اآللية وصعوبة استخدامها  المذكورة في  الصيغ  نظرا لخصوصية 
من قبل المستخدم العادي البد من االشارة الى أهمية استخدام 
الوورد  او  البوربوينت  برنامج  ضمن  المرفقات  من  الصورة  صيغة 

كخلفية ثم الكتابة عليها حسب نوع التصميم.

توقيع اإليميل:
تم تصميم قوالب خاصة بتوقيع االيميل وإرفاقها بالمقاسات الفعلية 

لتسهيل استخدامها مباشرة.
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استراتيجية الهوية

وثيقة  ذات صلة  وألواٍن  أشكاٍل  على  تصميمها  البصرية في  الهوية  ترتكز 

المأمول  واالزدهار  التطور  آفاق  نحو  وانطالقًا  والمجتمع  الجامعة  بواقع 

الجامعة وخطتها اإلستراتيجية  رؤية  الدليل من  إعداد  انبثقت فلسفة  فقد 

المتاحة في  اإلمكانات  وتطويع  بتوظيف  يقوم  جيل  إعداد  على  القائمة 

هذه البيئة لخدمة أهداف التنمية واالزدهار والتقدم في وطننا الحبيب. 

الشعار اللفظي

من الشمال إلى الوطن.
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شعار الجامعة
0101..

01.1
01.2
01.3
01.4
01.5
01.6
01.7
01.8
01.9
01.10
01.11

الشعار الرئيسي
معاني الشعار
تكوين الشعار

قياسات الشعار
االستخدامات اللونية للشعار

أماكن وضع الشعار
االستخدامات الخاطئة للشعار

الشعارات الفرعية للكليات والوكاالت
المجموعة اللونية األساسية والثانوية

المجموعة اللونية للكليات
الخط الرسمي



16

المملكة  بـطرح مسابقة عامة على مســتوى  الشمالية  الحدود   تقدمت جامعة 
األســتاذ  تأسيسها حين كان معالي  بدء  عـند  السعودية الختيــار شعارها  العربية 
المكلف(  الجامعة  )مدير  العزيز  عبد  الملك  جامعة  مدير  طيب  أسامة  الدكتور 
ومعالي األستاذ الدكتور عبد الرحمن اليوبي )وكيلها المكلف( واألستاذ الدكتور 
أحمد نقادي )وكيل الجامعة للفروع( وقد فـاز الشعار الحالي ضمن )50( شعار تم 

طرحه ويمثل اآلتي:  
- األنابيب الخمسة الخضراء المنحنية:

في  الشرقية  المنطقة  من  تمتد  التي  البترول  أنابيب  الخمسة  الخطوط  تمثل 
هناك  من  البترول  لتصدير  لبنان  دولة  موانئ  الى  السعودية  العربية  المملكة 
آالف  عبر  بإنشائه  )أرامكو(  التابالين  شركة  قامت  حيث  والعالم،  أمريكا  إلى 
الكيلومترات بالصحراء وكان اسم منطقة الحدود الشمالية حينذاك محافظة خط 
األنابيب، وقد أقامت الشركة محطات على كل مسافة 150 كيلومتر،  وبدأ البدو 
الرحل يتواجدون في تلك المناطق لالستفادة من الخدمات التي أغرتهم لالستقرار 
في هذه األماكن، ومع تعاقب السنوات تطورت تلك المراكز السكنية الصغيرة 

وأضحت مدًنا تزايد سكانها وتوسع عمرانها مواكبة للنهضة التي تعيشها بالدنا.
الخمسة  األساسية  العلوم  روافد  من  رافد  يمثل  الخطوط  من  خط  كل  أن  كما 
المتفق عليها عالمًيا والتي تجتمع في األعلى وتعطي شكل الكتاب الذي يحمل 
العلم والمعرفة، واللون األخضر يدل على الخـير والنماء الذي تم للمنطقة خاصة 

والمملكة العربية السعودية عامة.

الشعار الرئيسي
فكرة الشعار

الشعار الرئيسي1.1
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معاني الشعار

عرعر،  بـمدينة  الجامعية  المـدينة  تصميم  استلهم  الجامعة  شعار  ومن 
األربـعة  الـجامـعة  فــروع  وحـوله  الـشعار  مركز  يمـثل  األحمر  فاللون 

)عرعر- طريف- رفحاء -العويقيلة(.

الشكل الخارجي

معاني الشعار1.2
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معاني الشعار

رمز العلم والمعرفة

تاريخ تأسيس الجامعةالكتاب
•  تدل على علو الهمة والطموح

•  أنابيب البترول
•  العلوم األساسية الخمسة

خطوط منحنية
بالتاريخ الهجري الميالدي

معاني الشعار1.2

خط أسفل الشعار
يدل على خط التابالين أيضًا
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3pt

2 pt

2.5pt

1.5pt

2pt

80 mm

61.5 mm

14 mm

80 mm

2.3 pt

تكوين الشعار1.3

عناصر الشعار
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تكوين الشعار1.3

المساحة اآلمنة للشعار

يجب االلتزام بالمساحة الفارغة الموضحة وعدم تواجد 
أي عناصر تصميمية حولها لضمان وضوح الشعار بجميع 
تطبيقاته، تقدر المساحة بحجم المربع في زوايا الشعار.

box Size  )7m   X  7m(
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تكوين الشعار1.3

االستخدامات المتعددة
للشعار

االتجاه األفقياالتجاه العمودي

تركيب  وعدم  للشعار  الموضحة  باألوضاع  االلتزام  يجب 
أوضاع خارج الموضح حتى اليفقد الشعار إتزانه.
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قياسات الشعار1.4

قياسات الشعار الرأسي

 )cm 3.5755  X   3.3269 cm( يجب ان ال يقل حجم الشعار عن
الشعار، وذلك لضمان وضوحه  المساحة اآلمنة حول  مع مراعاة 

في جميع تطبيقات الهوية.

الحد األدنى

Minimum Size  )cm 3.3269   X  3.5755 cm(
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قياسات الشعار1.4

قياسات الشعار األفقي

مع   )cm  1.3446   cm X   5.0768( عن  الشعار  حجم  يقل  ال  أن  يجب 
مراعاة المساحة اآلمنة حول الشعار، وذلك لضمان وضوحه في 

جميع تطبيقات الهوية.

الحد األدنى

االتجاه األفقي

Minimum Size  )5.0768  cm X  1.3446 cm(
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قياسات الشعار1.4

قياسات الشعارالمطبوع وعلى شبكة اإلنترنت

Minimum Size  )cm 3.3269   X  3.5755 cm(Minimum Size  )140 pxl X 140 pxl(

الحد األدنى للشعار على شبكة اإلنترنتالحد األدنى للشعار في المطبوعات
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اإلستخدامات اللونية للشعار1.5

اإلستخدامات اللونية الصحيحة
للشعار

على  استخدامه  عند  األصلية  الشعار  بألوان  اإللتزام  يجب 
مساحات بيضاء ، واستخدام نسخة الشعار باللون األبيض على 

خلفيات ملونة كما هو موضح في الصورة.



26

أماكن وضع الشعار1.6

أماكن وضع 
الشعار

يوضع الشعار في أسفل وأعلى الصفحة من الجهة اليمنى، 
وفي أسفل وأعلى الصفحة من الجهة اليسرى وفي أسفل 

وأعلى الصفحة في المنتصف.
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اإلستخدامات الخاطئة للشعار1.7

اإلستخدامات الخاطئة
للشعار

تحتوي هذه الصفحة على اإلستخدامات الخاطئة والتي يجب 
ال يتم ضغط الشعار وتغيير ابعاده تجنبها للحفاظ على هوية الجامعة.

سواء افقيا او عاموديا

ال يتم تغيير ألوان الشعار

على  الحقيقية  بألوانه  الشعار  يستخدم  ال 
خلفيات ملونه ابدا.

صورة  على  الحقيقية  بألوانه  الشعار  اليستخدم 
إال بعد وضع طبقة بيضاء  الوانها داكنة  فوتوغرافية 

Screen  بشفافية %70
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الشعارات الفرعية للكليات والوكاالت1.8

الشعارات الفرعية

الوكاالت والعمادات
إسم  وأسفل  األيقونة  يسار  على  الكتابة  تطبيق  إعتماد  يتم 
الفرعي  باللون  الوكالة  إسم  أسفله  يوضع  ثم  الجامعة 

Medium   12 ( وبالوزن pt ( المخصص لها بالمقاس المحدد
وإسم  الشعار  بين  الشكل  الموضحة في  النسب  مراعاة  مع 

الجامعة وإسم الوكالة أو العمادة.
الكليات

إسم  وأسفل  األيقونة  يسار  على  الكتابة  تطبيق  اعتماد  يتم 
الجامعة ثم يوضع أسفله إسم الكلية بلون الكلية المخصص 

لها.
وإسم  الشعار  بين  الشكل  الموضحة في  النسب  مراعاة  مع 

الجامعة وإسم الكلية.
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شعارات الوكاالت
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شعارات العمادات
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شعارات الكليات
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المجموعة اللونية األساسية والثانوية1.9

المجموعة اللونية
األساسية
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المجموعة اللونية
الثانوية
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المجموعة اللونية
للكليات

كلية المجتمعكلية العلوم
كلية الحاسبات 

وتقنية المعلومات

كلية الهندسة كلية العلوم واآلداب

المجموعة اللونية للكليات1.10

كلية التربية واآلداب
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المجموعة اللونية
للكليات

الطبية  العلوم  كلية 
التطبيقية

كلية اإلقتصاد 
المنزلي )طالبات(

كلية الصيدلةكلية الطب

المجموعة اللونية للكليات1.10

كلية إدارة األعمال

كلية التمريض
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الخط الرسمي1.11

)Neo Sans Arabic( الخط العربي

جامعة الحدود الشمالية - الدليل اإلرشادي للهوية البصرية

جامعة الحدود الشمالية - الدليل اإلرشادي للهوية البصرية

الخط العربي الرسمي

Regular

Medium



39

)Neo Sans Arabic( الخط االنجليزي

visual identity guideline- Northern Border University

visual identity guideline- Northern Border University

Regular

Medium

الخط الرسمي1.11

الخط اإلنجليزي الرسمي
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مضامين  على  البصرية  الجامعة  هوية  تحتوي 
ومعاٍن هادفة تعزز صورة الجامعة الذهنية لدى 

الطلبة والمجتمع
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المطبوعات

..0202أسلوب الهوية

02.1
02.2
02.3
02.4
02.5
02.6
02.7

الرموز
الرسوم البيانية
النمط البصري

استخدامات النمط البصري
اسلوب الرسوم التوضيحية
تلوين الصور الفوتوغرافية

اضافة الشعار على الصور الفوتوغرافية
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الرموز الرئيسية

الرمـــوز2.1

المطبوعات  في  ويظهر  للرموز  الرسمي  اإلستخدام 
الرئيسية  اللونية  المجموعات  حسب  للجامعة  الرسمية 

والثانوية.
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الرموز الثانوية

الرمـــوز2.1

ويستخدم هذا النوع من الرموز في اإلعالنات والقنوات 
اإلعالمية وعلى خلفية ذات لون أبيض.
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الرسوم البيانية
الرسوم البيانية2.2

تستخدم الرسومات البيانية لتمثيل المعلومات والبيانات 
الفهم  بطريقة واضحة سهلة  لتسهيلها وعرضها  وذلك 

والتحليل والمقارنة.
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أمثلة على طرق استخدام 
الرسوم البيانية

الرسوم البيانية2.2

يمكن استخدام أي شكل آخر بشرط أن يتميز بالبساطة 
والوضوح ويلتزم بألوان الهوية األساسية أو الثانوية عند 

الحاجة.
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النمط البصري
النمط البصري2.3

النمط البصري الرئيس

وهو نمط خاص يعكس هوية جامعة الحدود الشمالية 
المرتبطة ببيئة صحراوية خاصة ومناجم تعدين اشتهرت 

بها المنطقة.
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االستخدام االساسي 
للنمط البصري

استخدامات النمط البصري2.4

على  فاتح  أخضر  بلون  الرئيس  البصري  النمط  يستخدم 
بلون  الغامقة، ويستخدم  الهوية  بألوان  أرضيات ملونة 
أخضر غامق على أرضيات ملونة بألوان الهوية الفاتحة 

كما هو موضح في الصورة، 

لون النمط البصري على
 خلفيات غامقة

لون النمط البصري على
 خلفيات فاتحة
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اإلستخدام األساسي 
للنمط البصري

استخدامات النمط البصري2.4

يستخدم النمط البصري الرئيس بلون أخضر فاتح  او غامق 
والثانوية  الرئيسية  الهوية  بألوان  ملونة  أرضيات  على 

كما هو واضح في الصورة.



49

اإلستخدام الثانوي 
للنمط البصري

إستخدامات النمط البصري2.4

بيضاء  أرضيات  على  الرئيس  البصري  النمط  يستخدم 
وتحت الكتابة بشفافية 20%، ويستخدم كشرائح جانبية 

في الصفحات بلون صريح كما في الصورة.
جامعة الحدود الشمالية

تحت الكتابة بشفافية %20
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إستخدامات النمط 
البصري للكليات

إستخدامات النمط البصري 2.4

على  الرئيس  البصري  النمط  إستخدام  الكليات  بإمكان 
إستخدام  مراعاة  مع  كلية،  كل  بألوان  ملونة  أرضيات 
بلون  والنمط  الغامقة  األلوان  على  فاتح  بلون  النمط 

غامق على األلوان الفاتحة.
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إستخدامات النمط البصري للكليات
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إستخدامات النمط البصري للكليات
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أسلوب الرسوم
أسلوب الرسوم التوضيحية2.5

باستخدام  مبسطة  بطريقة  العناصر  رسم  يتم  أن  يجب 
ألوان الهوية الرئيسية والثانوية، يتم إضافة ظل للعناصر 
ويمكن أن يتم رسمها على خلفية بيضاء أو اللون االخضر 
الغامق الرئيسي حسب الحاجة، ويفضل أال يكون هناك 

كمية كبيرة من العناصر في التصميم.
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تلوين الصور 
الفوتوغرافية

تلوين الصور الفوتوغرافية2.6

يتم تلوين الصور الفوتوغرافية بألوان الهوية األساسية  
لتوحيد  الصور  أعلى  وتوضع   %27 وبشفافية  متدرجة  
بعض  في  الستخدامها  الجامعة  هوية  بلون  لونها 
تصاميم الهوية كعنصر داعم للتصميم، كما هو موضح 

في الصورة.

وضع طبقة بألوان الهوية متدرجة وشفافة بنسبة %27

إختيار الصورة
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إضافة الشعار على الصور 
الفوتوغرافية

إضافة الشعار على الصور الفوتوغرافية2.7

الستخدام الشعار بألوانه الحقيقية يجب أن تكون الصورة 
ذات ألوان فاتحة أو استبداله بالشعار بلون أبيض كما 

هو موضح أدناه.

أيضا يمكن استخدام الشريط األخضر خلف الشعار

إختيار الصورة

الشعار باللون األبيض
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المطبوعات

..0303تطبيقات الهوية

03.1
03.2
03.3
03.4

القرطاسية
بطاقات التعريف

البانرات
شهادات الشكر
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القرطاسية

القرطاسية3.1

الذي  الرسمي  المراسالت  ورق  تصميم  توضح  الصورة 
والداخلية  الخارجية  االتصاالت  جميع  في  يستخدم 

الرسمية للجامعة.

ورق المراسالت

A4

القياسات
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القرطاسية

القرطاسية3.1

بطاقة أعمال
لجميع  الرسمية  األعمال  بطاقة  تصميم  توضح  الصورة 

منسوبي الجامعة.

5 cm        9 cm

القياسات
x
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القرطاسية

القرطاسية3.1

توضح الصورة  تصميم األظرف الرسمية والتي تستخدم 
الرسمية  والداخلية  الخارجية  االتصاالت  جميع  في 

للجامعة.

األظرف

A4
A3
DL

القياسات
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بطاقات التعريف

بطاقات التعريف3.2

توضح  الصورة تصميم بطاقات التعريف الرسمية الخاصة 
بمنسوبي الجامعة وطالبها.
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بطاقات التعريف 
للكليات

بطاقات التعريف3.2
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تصميم البانرات 
اإلعالنية

البانرات3.3

وفيه   roll-up اإلعالنية  البانرات  تصميم  الصورة  توضح 
هوية  تبرز  بطريقة  التصميم  عناصر  توزيع  كيفية  يظهر 

الجامعة وتسمح بعرض المحتوى بشكل واضح ومريح.
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شهادات الشكر

شهادات الشكر3.4

توضح الصورة تصميم القالب المعتمد لشهادات الشكر 
وبطاقات التهنئة الرسمية والشهادات المختلفة.

في القالب تم وضع خيارين للتصميم مع أهمية اإللتزام 
بمكان الشعار مع وجود النمط البصري بحيث يستخدم 

حسب دليل الهوية في إستخدامه.

القالب الرئيس
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التطبيقات الرقمية

..0404تطبيقات الهوية

04.1
04.2
04.3
04.4
04.5

المواد التسويقية
الموقع اإللكتروني

توقيع االيميل
قالب العروض التقديمية

قالب الكتب
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المواد التسويقية

التطبيقات الرقمية4.1

توضح الصورة تصميم القالب المعتمد للمواد التسويقية 
الخاصة بالجامعة على مواقع التواصل االجتماعي.

ومكان  الشعار  بمكان  اإللتزام  من  البد  القالب  في 
في  البصري  النمط  وجود  مع  القالب  أسفل  البيانات 

خلفية القالب.

القالب الرئيس
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المواد التسويقية

التطبيقات الرقمية4.1

في  لإلعالنات  المعتمد  القالب  تصميم  الصورة  توضح 
مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالجامعة.

ومكان  الشعار  بمكان  اإللتزام  من  البد  القالب  في 
في  البصري  النمط  وجود  مع  القالب  أسفل  البيانات 
خلفية القالب، وأيضا كلمة )إعالن( في الزاوية اليسرى 

في مساحة لونية باللون األخضر.

منشور إعالن



68

المواد التسويقية

توضح الصورة تصميم القالب المعتمد للدورات التدريبية 
في مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالجامعة.

ومكان  الشعار  بمكان  اإللتزام  من  البد  القالب  في 
في  البصري  النمط  وجود  مع  القالب  أسفل  البيانات 
خلفية القالب، وأيضا كلمة )دورة تدريبية( في الزاوية 

اليسرى في مساحة لونية باللون األخضر.
الدورة  لموضوع  مناسبة  تعبيرية  صورة  إضافة  مع 
وبنسبة  الهوية  بألوان  متدرجة  لونية  طبقة  وجود  مع 

شفافية 65 %

منشور دورة تدريبية

التطبيقات الرقمية4.1
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المواد التسويقية

الصورة توضح تصميم القالب المعتمد لبطاقات الدعوة 
في مواقع التواصل اإلجتماعي الخاصة بالجامعة.

ومكان  الشعار  بمكان  اإللتزام  من  البد  القالب  في 
في  البصري  النمط  وجود  مع  القالب  أسفل  البيانات 
خلفية القالب، وأيضا كلمة )دعوة( في الزاوية اليسرى 
في مساحة لونية باللون األخضر، مع وضع النص على 

مساحة لونية خضراء.

منشور دعوة

التطبيقات الرقمية4.1
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المواد التسويقية

الذي  للمنشور  المعتمد  القالب  تصميم  الصورة  توضح 
الخاصة  اإلجتماعي  التواصل  مواقع  في  صور  يحتوي 

بالجامعة.

ومكان  الشعار  بمكان  اإللتزام  من  البد  القالب  في 
وضع  مع  بيضاء،  أرضية  على  القالب  أسفل  البيانات 

طبقة متدرجة بألوان الهوية وبنسبة شفافية ٤0% 

منشور فيه صورة

التطبيقات الرقمية4.1
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المواد التسويقية

التطبيقات الرقمية4.1

واجهة صفحة تويتر
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الموقع اإللكتروني

الموقع اإللكتروني4.2
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توقيع اإليميل

توقيع اإليميل4.3

اإليميل  لتوقيع  المعتمد  القالب  تصميم  الصورة  توضح 
الرسمي. 
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قالب العروض 
التقديمية

قالب العروض التقديمية4.4

للعروض  المعتمد  القالب  تصميم  الصورة  توضح 
4 صفحات مختلفة في  التقديمية، وفيه يظهر تصميم 

عرض البوربوينت.



75

قالب الكتب

قالب الكتب 4.5
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العالمات البيئية

..0505نظام العالمات البيئية

05.1
05.2
05.3

العالمات التعريفية
العالمات اإلرشادية 

العالمات اإلرشادية المعلقة
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العالمات التعريفية

العالمات التعريفية5.1

للعالمات  المعتمد  القالب  تصميم  الصورة  توضح 
التعريفية الخاصة بمكاتب منسوبي الجامعة.

sm 15 x 12
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العالمات اإلرشادية

العالمات اإلرشادية5.2

للعالمات  المعتمد  القالب  تصميم  الصورة  توضح 
اإلرشادية داخل مباني الجامعة.

sm 110 x 63
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العالمات اإلرشادية 
المعلقة

العالمات اإلرشادية المعلقة5.3

للعالمات  المعتمد  القالب  تصميم  توضح  الصورة 
اإلرشادية المعلقة في ممرات مباني الجامعة.

sm 120 x 30



81

المطبوعات

..0606تطبيقات الهوية

الهدايا الدعائية06.1
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الهدايا الدعائية6.1

الهدايا الدعائية

على  البصري  والنمط  الشعار  استخدام  الصور  توضح 
الهدايا الدعائية العامة.
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