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مقدمة

ــة  ــتراتيجية والهوي ــتعرض االس ــل يس ــذا الدلي ه
الجديــدة  لإللتــزام بــه علــى جميــع الوســائط 
ذات الصلــة التــي تنتجهــا الجامعــة. فهــو يوضــح 
أســس اســتخدام الشــعار، األلوان، الخــط وعناصر 
مرئــي  مظهــر  لضمــان  األخــرى  التصميــم 
متناســق وقــوي، كمــا يعمــل كدليــل توجيــه 
المســتقبلية  المتطلبــات  ودعــم  للتصميــم 

للهويــة بتمّيــز وحيويــة.

دليل 
الهوية البصرية

2019
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"هـويــة من الجامعة 
إلى الجامعـة"
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ــداد كــوادر  ــكار، تمكــن مــن إع ــداع واالبت ــة محفــزة لإلب ــة تعليمي توفــر الجامعــة بيئ
نســائية قــادرة علــى تعزيــز ثقافــة المجتمــع، ونشــر الفكــر االيجابــي، وتأصيـــــــل 

المــوروث الثقافــي بإســتخدام منتــج فنــي ابداعــي مميــز.

الشعار اللفظي: 
صرح التمكين

استراتيجية 
الهوية

1 االستراتيجية .1
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تميزثقة
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أصالة إنتماء

الهوية البصرية للجامعة

األثر المعنوي 
للهوية
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صوت الشعار
الثقة والتمكين

الصوت 
والنبرة
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  عن األميرة نورة
الملك عبدالله بن عبدالعزيز "رحمه الله"
1429 هـ

إذا تحدثت أوجزت، وإذا قالت 
فعلت، خير من يمثل النخوة 

والفطنة والشجاعة.
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فكرة الشعار
ــار  ــي اخت ــد الرحمــن والت ــت عب ــورة بن ــرة ن ــمو الملكــي األمي ــة الس ــت صاحب كان
ــوم األول  ــي المفه ــمها ه ــة بإس ــمية الجامع ــه تس ــه الل ــه رحم ــد الل ــك عب المل
ــن  ــا لتكوي ــط يده ــمها بخ ــف اس ــث أضي ــعار حي ــرة الش ــه فك ــت من ــذي انطلق ال
الشــعار إلضافــة أثــر أصيــل يرمــز لألصالــة وصفــات األميــرة التــي تنتهــج الجامعــة 

بعضــا منهــا فــي مخرجاتهــا.

الشعار 
الرئيسي

1 الشعار الرئيسي .1
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01 .
عن الشعار

شعار الجامعة
الشعار الرئيسي

معاني الشعار
تكوين الشعار

قياسات الشعار
استخدامات اللونية للشعار

أماكن وضع الشعار
اإلستخدامات الخاطئة للشعار

الشعارات الفرعية للكليات والوكاالت
المجموعة اللونية األساسية والثانوية

المجموعة اللونية للكليات
الخط

01.1
01.2
01.3
01.4
01.5
01.6
01.7
01.8
01.9
01.10
01.11

ملخص المشروع 
وأهداف التصميم..



013012 013

الهوية البصرية للجامعة

الشكل الدائري
بــدأ تصميــم الشــعار باســتلهام مــن موقــع الجامعــة الجغرافــي 
لتميــز شــكله الهندســي والــذي يمثــل ربــع الدائــرة، ثــم تــم تكــرار 
ــة  ــية للجامع ــز األساس ــى الركائ ــارة ال ــرات إش ــع م ــكل ارب ــذا الش ه
التعليميــة والهيئــة  والطالبــات والهيئــة  القيــادات  وهــي 
اإلداريــة، ليتــم دمجهــا فــي شــكل دائــرة للتعبيــر عــن الوحــدة 

والحيــاة والمــرأة واالســتدامة.
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1 معاني الشعار .2

معاني الشعار 

ــن  ــد الرحم ــت عب ــورة بن ــرة ن ــم االمي اس
ــا ــط يده بخ

ســميت الجامعــة حســب توجيــه الملــك عبــد اللــه رحمــه اللــه باســم 
الســيدة األولــى فــي تاريــخ المملكــة العربيــة الســعودية األميــرة 
نــورة بنــت عبــد الرحمــن، لذلــك كانــت مخطوطــة اســمها بخــط 
ــي  ــز ه ــد العزي ــك عب ــائلها للمل ــدى رس ــي إح ــودة ف ــا والموج يده
األثــر األصيــل الــذي تــم ترشــيحه ليضــاف لتكويــن الشــعار كعالمــة 

ــورة. ــرة ن ــزة تعكــس األمي ممي
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الهوية البصرية للجامعة

النمط الزخرفي المعماري للجامعة
بيــن  وتتنــوع  مبانيهــا  فــي  الزخرفــي  بنمطهــا  الجامعــة  تتميــز 
ــم  الزخــارف الهندســية والنباتيــة، ولتأكيــد روح الجامعــة وطابعهــا ت
ــا  ــارف المنتشــرة ألنه ــة الزخ ــار زخرفــة هندســية مــن مجموع اختي

أول زخرفــة تصافحهــا عيــن الزائــر للجامعــة وذات شــكل مميــز.
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1 معاني الشعار .2

مبنى اإلدارة
ــز ويعــد واجهــة الجامعــة وحجــر أساســها، وقــد  هــو ذو شــكل ممي
ليحقــق  الشــعار  لتكويــن  لــه  العلــوي  الشــكل  ليضــاف  اختيــر 
االنطبــاع األول وليعــزز الصــورة الذهنيــة للجامعــة لــدى المتلقــي.

معاني الشعار 
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اإلستخدامات المتعددة الشعار وحاالتها

هيكلة الشعار

لضمــان  مختلفــة  طــرق  بثالثــة  الشــعار  مســمى  يوضــع 
التطبيقــات. لمختلــف  اســتخدامه  مناســبة 

األول: اللغتين معًا
يتــم تطبيــق هــذا األســلوب بكتابة اللغتيــن العربيــة واالنجليزية 

ســوياً أســفل األيقونة.

الثاني: العربية فقط
ــو  ــا ه ــة كم ــار األيقون ــى يس ــة عل ــق الكتاب ــاد تطبي ــم اعتم يت

ــا. ــح  هن موض

الثالث: اإلنجليزية فقط
ــة كمــا هــو  ــن األيقون ــة علــى يمي ــق الكتاب ــم اعتمــاد تطبي يت

ــا. موضــح هن
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x

1/2 x
1/2 x

1/2 x
1/2 x

x

1/2 x
1/2 x

1/2 x

1/2 x
1/2 x

1 تكوين الشعار .3

Clearspace Single Logomark Clearspace Full Logomark

عناصر الشعار

والشــعار  األيقونــة  أساســّين:  عنصريــن  الشــعار  يتضمــن 
الكتابــي، يجــب تطبيقهــم بتوزيــع صحيــح كمــا هــو موضــح فــي 

الصفحــة القادمــة.

يجــب االلتــزام بالمســاحة الفارغــة الموضحــة أدنــاه وعــدم تواجــد 
ــع  ــا لضمــان وضــوح الشــعار بجمي ــة حوله أي عناصــر تصميمي

تطبيقاتــه.

المساحة اآلمنة
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Colored Background Gray Background

Dark Background White Background

تــم تطبيــق الشــعار بألــوان خلفيــات مختلفــة لتتناســب مــع 
التطبيقيــة. جميــع متطلباتــه 

البــد مــن التأكــد أن خلفيــة الشــعار واضحــة وذات ألــوان متباينــة 
ليتــم رؤيتــه بوضــوح.

استخدامات
اللون بالشعار

1 االستخدامات اللونية للشعار .5
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1 قياسات الشعار .4

Minimum Size: 21 mm x 7 mm

Full Logo

قياسات 
الشعار

الحد األدنى
يجــب أن اليقــل حجــم الشــعار عــن ) 21mm x 7mm ( مــع مراعــاة 
ــي  ــه ف ــان وضوح ــك لضم ــعار، وذل ــول الش ــة ح ــاحة اآلمن المس

جميــع تطبيقــات الهويــة.
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االستخدامات 
الخاطئة للشعار

1 اإلستخدامات الخاطئة للشعار .7

تحتــوي هــذه الصفحــة علــى بعــض االســتخدامات الخاطئــة 
واللتــي يجــب تجنبهــا للحفــاظ علــى هويــة الجامعــة

ــه الحقيقيــة  اليجــوز اســتخدام الشــعار بألوان
علــى خلفيــات ملونــة

اليجوز ضغط الشعار وتغيير أبعاده

اليجوز تغيير ألوان الشعار

اليجــوز اســتخدام الشــعار بألوانــه الحقيقيــة 
علــى صــورة فوتوغرافيــة إال بعــد وضــع 

طبقــة بيضــاء Screen بشــفافية 70٪

اليجوز تغيير تركيب عناصر الشعار

اليجوز تغيير تركيب عناصر الشعار
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1 أماكن وضع الشعار .6

أماكن وضع 
الشعار

يوضــع الشــعار العربــي فــي أســفل وأعلــى الصفحــة مــن الجهــة 
اليمنــى، والشــعار االنجليــزي فــي أســفل وأعلــى الصفحــة مــن 
الجهــة اليســرى، بينمــا يتــم اســتخدام  الشــعار ذو اللغتيــن فــي 

أســفل وأعلــى الصفحــة فــي المنطقــة الوســطى.
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الشعارات الفرعية للكليات والوكاالت
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الشعارات
الفرعية

1 الشعارات الفرعية للكليات والوكاالت .8

الكليات والوكاالت
يتــم وضــع اســم الكليــة/ الوكالــة باللــون الفرعــي المخصــص لهــا  

) 30pt(  بالمقــاس المحــدد

األقسام الفرعية للكليات
يتــم اعتمــاد تطبيــق الكتابــة علــى يســار األيقونــة وأســفل 
اســم الجامعــة، ثــم يوضــح أســفله اســم الكليــة، ومــن ثــّم اســم 

القســم فــي األســفل كمــا هــو موضــح.
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Color Tones

Color Tones

Color Tones

Color Tones

1 المجموعة اللونية األساسية والثانوية .9

Color Codes
CMYK : C96 M6 Y15 K0
Pantone : 312C
RGB :  R0 G166 B206
Web : #00A6CE

Color Codes
CMYK : C70 M0 Y72 K0
Pantone : 7479C
RGB :  R0 G206 B124
Web : #00CE7C

Color Codes
CMYK : C48 M48 Y0 K0
Pantone : 7446C
RGB :  R139 G133 B202
Web : #8B85CA

Color Codes
CMYK : C71 M14 Y59 K1
Pantone : 7723C
RGB :  R76 G165 B133
Web : #4CA585
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Gray
Primary Color B.

Primary Color B
Gray

Color Codes
CMYK  :  C43    M35    Y35    K1
Pantone  :      Cool Gray 7 C
RGB    :   R152      G152    B154
Web   :   #98989A

PNU Turquoise 
Primary Color A.

Primary Color A
Turquoise

Color Codes
CMYK : C100 M35 Y46 K10
Pantone : 7714C
RGB :  R0 G117 B128
Web : #007580

Color Tones

Color Tones

المجموعة 
اللونيـة

1 المجموعة اللونية األساسية والثانوية .9

األلــــوان دائمــــا مــا تلعــــب دور رئيســي فــي إبراز 
العالمــــة التجاريــــة خصوصــــا إذا تــــم اســــتخدامها 
بالشــــكل األمثــل فــي جميــع قنــوات التواصــل. 

لوحــــة األلــــوان الرئيســــية تتضمــــن لونين 
رئيســيين و 4 ألــــوان مختلفــــة.
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1 المجموعة اللونية للكليات .10

كلية التربية

كلية المجتمع كلية العلوم

كلية اإلدارة
واألعمال

كلية الخدمة 
االجتماعية

كلية اللغات 
والترجمة

كلية التصاميم
والفنون

كلية علوم
الحاسب

Color Codes
CMYK :   C3   M20   Y74   K0
Pantone :      141C
RGB :  R246    G201  B95 
Web : #f6c95f

Color Codes
CMYK :   C4   M90   Y84   K0
Pantone : 179C
RGB :  R229 G66 B57
Web : #e54239

Color Codes
CMYK :   C4   M42  Y62   K0
Pantone : 472C
RGB :  R239 G161 B108
Web : #efa16c

Color Codes
CMYK :   C22  M93   Y91   K13
Pantone : 7627C
RGB :  R176 G50 B44
Web : #b0322c

Color Codes
CMYK :   C0  M73   Y86   K0
Pantone : 1645C
RGB :  R242 G106 B56
Web : #f26a38

Color Codes
CMYK :   C31    M100   Y69   K31 
Pantone : 1955C
RGB :  R135 G22 B54
Web : #871636

Color Codes
CMYK :   C0  M69   Y100   K0
Pantone : 158C
RGB :  R243 G113 B33
Web : #f37121

Color Codes
CMYK :   C28  M99   Y53   K13
Pantone : 7420C
RGB :  R166 G33 B81
Web : #a62151
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1 المجموعة اللونية للكليات .10

كلية اآلداب

كلية الهندسة

كلية طب األسنان

كلية التمريض كلية الصحة
وعلوم التأهيل

كلية  الصيدلة

كلية الطب

Color Codes
CMYK :   C49  M100   Y27   K9
Pantone : 249C
RGB :  R137 G35 B107
Web : #89236b

Color Codes
CMYK :   C82  M38   Y63   K21
Pantone : 5545C
RGB :  R45 G108 B96
Web : #2d6c60

Color Codes
CMYK :   C70  M93   Y26   K12
Pantone : 7665C
RGB :  R100 G52 B112
Web : #643470

Color Codes
CMYK :   C74  M80   Y13   K2
Pantone : 7679C
RGB :  R97 G78 B143
Web : #614e8f

Color Codes
CMYK :   C80  M86   Y27   K13
Pantone : 7679C
RGB :  R79 G61 B114
Web : #4f3d72

Color Codes
CMYK :   C100  M86   Y15   K3
Pantone : 7687C
RGB :  R26 G66 B138
Web : #1a428a

Color Codes
CMYK :   C87  M66   Y0   K0
Pantone : 7455C
RGB :  R46 G98 B174
Web : #2e62ae

1 المجموعة اللونية للكليات .10

األلوان
الفرعية
للكليات
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الشعارات الفرعية للكليات والوكاالت

Light

Regular

Medium

Bold

Princess Noura bint Abdulrahman

Princess Noura bint Abdulrahman

Princess Noura bint Abdulrahman

Princess Noura bint Abdulrahman

Light

Regular

Medium

Bold

شعار جامعة األميرة نورة بحلة جديدة

شعار جامعة األميرة نورة بحلة جديدة

شعار جامعة األميرة نورة بحلة جديدة

شعار جامعة األميرة نورة بحلة جديدة

) PNU Font ( الخط العربي

) PNU Font ( الخط اإلنجليزي
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خط جامعة
األميرة نورة

PNU Font

1 الخط .11

تــم برمجــة خــط كتابــي جديــد مســتوحى مــن هويــة جامعــة 
ــة.  ــة واإلنجليزي ــن العربي ــن باللغتي ــت عبدالرحم ــورة بن ــرة ن األمي
حيــث تحتــوي كل لغــة علــى أربعــة أوزان مختلفــة كمــا هــو 

موضــح فــي الصفحــة القادمــة.

عنــد الكتابــة باللغــة العربيــة أو اإلنجليزيــة يســتخدم الخــط بــوزن 
Bold لكتابــة العناويــن الرئيســية، يليهــا Medium للعناويــن 

ــي. ــوى الكتاب ــم Regular للمحت ــة، ث الفرعي
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Design is not just what 
it looks like and feels 
like. Design is how it 
works.
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المطبوعات

02. أسلوب الهوية
الرموز

الرسوم البيانية
الزخارف

استخدامات الزخارف
اسلوب الرسوم التوضيحية

اسلوب التصوير
إضافة الشعار على الصور الفوتوغرافية

تلوين الصور الفوتوغرافية
تطبيق الهوية على الصور

02.1
02.2
02.3
02.4
02.5
02.6
02.7
02.8
02.9
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ألوان الرموز
 

يمكــن تطبيــق الرمــوز بعــدة ألــوان للهويــة 
كمــا هــو موضــح أدنــاه.

عــدة خلفيــات  علــى  تطبيقــه  يمكــن  أيضــاً، 
األخــذ  مــع  الفرعيــة  المجموعــة  مــن  لونيــة 
بمــا  للدائــرة  اللــون  درجــة  تعديــل  باإلعتبــار 

الخلفيــة. مــع  يتناســب 

بعض التطبيقات للرموز الملونة

األيقونات على خلفية بيضاء

األيقونات على خلفية ملونة
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تمثــل الرمــوز جــزًءا مهًمــا فــي الهويــة المرئيــة 
طريقــة  أدنــاه  الخطــوات  توضــح  للجامعــة، 

. تطبيقهــا

يتضمن الرمز عنصرين أساسّين: 
األيقونة والدائرة

الرموز

2.1 الرموز
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أمثلة على طرق استخدام 
الرسوم البيانية

آخــر بشــرط أن   يمكــن اســتخدام أي شــكل 
بألــوان  ويلتــزم  والوضــوح  بالبســاطة  يتميــز 

الحاجــة. عنــد  الثانويــة  أو  األساســية  الهويــة 

أمثلة على استخدامات الرسوم البيانية

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul

Comparison Bar Chart

Histogram Thick

2019 2020 2021 2021

68 %
Text  Here

+14 %
Text  Here

Data with Icons
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الرسوم
البيانية

2.2 الرسوم البيانية

لتمثيــل  البيانيــة  الرســومات  تســتخدم 
لتســهيلها  وذلــك  والبيانــات   المعلومــات 
الفهــم  ســهلة  واضحــة  بطريقــة  وعرضهــا 

والمقارنــة. والتحليــل 

وفــي  الموجــودة،  األشــكال  اســتخدام  يجــب 
ــة  ــة المطلوب ــال عــدم وجــود الرســوم البياني ح

للعــرض التقديمــي أو التقريــر الخــاص بــك.
+63%

+27%

+75%

Round Diagram Historgram Thin

Comparison Round Comparison Round

01 02 03 04 05

-25 %

-50 

+50 

+25 

0 %
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الزخرفة الثانوية
النمــط الخــاص يعكــس أجــزاء الشــعار ،ويمكــن 
ــات. يمكــن  اســتخدامه كعنصــر فــي المطبوع
الجامعــة  لهويــة  معــزز  كعنصــر  اســتخدامه 
مختلــف  فــي  األنمــاط  اســتخدام  ويمكــن 

التطبيقــات..

الزخرفة األساسية والثانوية
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الزخرفة األساسية
النمــط الخــاص يعكــس أجــزاء الشــعار ،ويمكــن 
ــات. يمكــن  اســتخدامه كعنصــر فــي المطبوع
الجامعــة  لهويــة  معــزز  كعنصــر  اســتخدامه 
مختلــف  فــي  األنمــاط  اســتخدام  ويمكــن 

التطبيقــات.

الزخارف

2.3 الزخارف
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اإلستخدامات المتعددة للزخرفة وحاالتها
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ــات  ــاء مربع ــر بن ــط عب ــرف أو النم ــاء الزخ ــم بن ت
وذلــك  جنــب،  إلــى  جنًبــا  األضــالع  متســاوية 
ككتلــة  للزخــرف  العــام  الشــكل  لينتظــم 

ومتوازنــة.  متماســكة  واحــدة 

البنــاء مــن  يتــم  أن  يجــب  إلــى ذلــك  إضافــة 
ــى  ــة األعل ــى الجه ــوًدا إل ــة الســفلية صع الجه

العكــس. أو 

االستخدام 
األول للزخارف

2.4 استخدامات الزخارف
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الشريط األول
يتــم اختيــار لــون مصمــت من األلوان األساســية 

والثانوية."لمزيد مــن التفاصيل، صفحة 24"

الشريط الثاني
الزخرفيــة  العناصــر  مــن  الشــريط  بنــاء  يتــم 
الصغيــرة، لــون الخلفيــة لهــذا الشــريط يجــب 
أن يكــون تركــواز، أو أبيــض أو شــفاف ويتــم 

الحاجــه. بينهــا حســب  االختيــار 

اإلستخدامات المتعددة للزخرفة وحاالتها
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االستخدام 
الثاني للزخارف

يتــم وضــع شــريطين منســدلين مــن األعلــى 
أو مــن الجهــة اليمنــى للتصميــم، مــع مراعــاة 
الطــول  فــي  اختــالف  هنالــك  يكــون  أن 
كمــا  الثانــي.  والشــريط  األول  الشــريط  بيــن 
يجــب الحفــاظ علــى األبعــاد المربعــة للرمــوز 

الزخرفيــة.

2.4 استخدامات الزخارف

الشريط األول

الشريط الثاني
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اإلستخدامات المتعددة للزخرفة وحاالتها
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االستخدام 
الثالث للزخرفة

ــز  ــن الزخرفــي لتعزي يتــم اســتخدام هــذا التكوي
هويــة الجامعــة فــي المســاحات الكبيــرة. وذلــك 
أو  طولــي  بمقطــع  منهــا  جــزء  باقتصــاص 
عرضــي كمــا هــو موضــح فــي الصفحــة التاليــة.

كمــا يمكــن اســتخدامها علــى خلفيــات ملونــة 
كالتركــواز واألبيــض.

2.4 استخدامات الزخارف

الزخرفة باأللوان الثانوية
)حدود خارجية(
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أسلوب رسم األشخاص
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أسلوب الرسوم

يجــب أن يتــم رســم العناصــر بطريقــة مبســطة 
باســتخدام ألــوان الهويــة الرئيســية والثانويــة، 
يتــم إضافــة ظــل للعناصــر ويمكــن أن يتــم 
رســمها علــى خلفيــة بيضــاء أو تركــواز حســب 
كميــة  هنــاك  اليكــون  أن  ويفضــل  الحاجــة. 

كبيــرة مــن العناصــر فــي التصميــم.

2.5 أسلوب الرسوم التوضيحية

رسم العنصر بشكل مبسط باستخدام 
الوان الهوية مع مراعاة تناسقها

إضافة ظل للعنصر 
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أمثلة على أسلوب التصوير
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أسلوب التصوير
للمواصفــات  تبعــا  المســتخدمة  الصــور  اختيــار  يتــم 
الموضحــة أدنــاه لضمــان عكــس صــورة الجامعــة بأفضل 

ــكل: ش

- جودة الصور عالية
- األلوان غير مشبعة

- التباين عالي
- حادة

- حديثة
- تجريدية

2.6 أسلوب التصوير
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تلوين الصور 
الفوتوغرافية

األساســية  باأللــوان  الصــور  تلويــن  يتــم 
الهويــة  تصاميــم  بعــض  فــي  الســتخدامها 

للتصميــم. مدعــم  كعنصــر 

اإلستخدامات المتعددة للزخرفة وحاالتها

اختيار الصورة

وضع طبقة بلون الهوية ،شفافة بنسبة٦٠٪
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إضافة الشعار على 
الصور الفوتوغرافية

ــب أن  ــة يج ــه الحقيقي ــعار بألوان ــتخدام الش الس
ــتبداله  ــة أو اس ــوان فاتح ــورة ذات أل ــون الص تك
ــاه.  بالشــعار بلــون أبيــض كمــا هــو موضــح أدن

األخضــر  الشــريط  اســتخدام  أيضــاً، يمكــن 
خلــف الشــعار.

2.9 أسلوب الصور
اختيار الصورة

شعار باللون األبيض

الشعار على شريط
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توزيع العناصر

اإلستخدامات المتعددة للزخرفة وحاالتها

إضافة زخرفة خلف الصورة

إضافة زخرفة خلف الصورة

صورة بدون خلفية

صورة بدون خلفية

إضافة زخرفة أمام الصورة

إضافة زخرفة أمام الصورة
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تطبيق الهوية 
على الصور

ــز  ــن الزخرفــي لتعزي يتــم اســتخدام هــذا التكوي
الكبيــرة.  المســاحات  فــي  الجامعــة  هويــة 
ــي أو  ــع طول ــا بمقط ــزء منه ــاص ج ــم اقتص يت
الزوايــا كمــا هــو  عرضــي، الســتخدامها فــي 

موضــح فــي الصفحــة التاليــة.

كمــا يمكــن اســتخدامها علــى خلفيــات ملونــة 
كالتركــواز واألبيــض.

2.9 أسلوب الصور

1. اختيار الصورة

3. إضافة زخرفة وراء الصورة

2. تفريغ الخلفية و إضافة لون الهوية

4. إضافة زخرفة أمام الصورة
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المطبوعات

03. تطبيقات الهوية
القرطاسية

بطاقات التعريف
المنشورات واإلعالنات

البنرات
المواد التسويقية

الموقع اإللكتروني

03.1
03.2
03.3
03.4
03.5
03.6
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أظرف A4بطاقات أعمال

DL أظرف

Print communication.

بطاقات أعمال
الصــورة توضــح التخطيــط المتفــق عليــه 
علــي  يســاعد  والــذي  األعمــال  لبطاقــات 
التصميــم   وتوفيــر  تــوزان  الحفــاظ علــى 

للنــص. الكافيــة  المســاحة 

أظرف
الصــورة توضــح التخطيــط المتفــق عليــه 
الحفــاظ  علــي  يســاعد  والــذي  لألظــرف 
ــاحة  ــر المس ــم   وتوفي ــوزان التصمي ــى ت عل

للنــص. الكافيــة 
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ورق المراسالت 
لــورق  عليــه  المتفــق  التخطيــط  توضــح  الصــورة 
المراســالت  والــذي يســاعد علــي الحفــاظ علــى تــوزان 

للنــص  الكافيــة  المســاحة  وتوفيــر  التصميــم   

االستخدامات
الخارجيــة  االتصــاالت  جميــع  فــي  اســتخدامها  يتــم 

للجامعــة  الرســمية  والداخليــة 

القياسات
DIN A4

وزن الورق :
100 g/m2

الطباعة:
CMYK Offset

القرطاسية

3.1 التطبيقات - القرطاسية
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طريقة توزيع األلوان الفرعية للكليات والوكاالت في البطاقات
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للتصميــم  البصــري  التــوزان  علــى  للحفــاظ 
أدنــاه  المرفــق   التوزيــع  اتبــاع  الفعال؛يرجــى 
فــي الشــعار، النــص، الصــور, بالنســبة ألماكــن 
الشــعارات ونســبتها يرجــى قــراءة الجــزء الخــاص 

ــك.  بذل

بطاقات 
التعريف

3.2 التطبيقات - بطاقات التعريف
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الغالف

الصفحة األخيرة

الشرائح الداخلية

الشرائح الداخلية بالرسوم التوضيحية

العنوان هنا

العنوان هنا

Thank you
شكرًا لكم

تطبيق الهوية في العروض التقديمية

+63%
+27%

Comparison Round

68 %

+14 %

Data with Icons



059

العروض 
التقديمية 

للتصميــم  البصــري  التــوزان  علــى  للحفــاظ 
أدنــاه  المرفــق   التوزيــع  اتبــاع  الفعال؛يرجــى 
فــي الشــعار، النــص، الصــور, بالنســبة ألماكــن 
الشــعارات ونســبتها يرجــى قــراءة الجــزء الخــاص 

ــك.  بذل

الغالف

3.3 التطبيقات - إعالنات
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توزيع العناصر في أبعاد طولية

تطبيق الهوية في المطبوعات والمواد التسويقية
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توزيع العناصر في أبعاد عرضية المنشورات 
واإلعالنات

للتصميــم  البصــري  التــوزان  علــى  للحفــاظ 
أدنــاه  المرفــق   التوزيــع  اتبــاع  الفعال؛يرجــى 
فــي الشــعار، النــص، الصــور, بالنســبة ألماكــن 
الشــعارات ونســبتها يرجــى قــراءة الجــزء الخــاص 

ــك.  بذل

3.3 التطبيقات - إعالنات
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بنرات الكليات والوكاالت بنرات بخلفية بيضاء وشريطتين

خطــوات تطبيــق الهويــة للكليــات 
والــوكاالت الفرعيــة:

١- اســتبدال شــعار الجامعة الرئيســي  بشــعار 
الكلية/الوكالة.

٢- إضافــة اللــون الخــاص بالكلية/الوكالــة 
كمــا هــو موضــح هنــا )الشــريط، العنــوان(

تطبيق الهوية في المطبوعات والمواد التسويقية



063

بنرات بخلفيات صور بنرات بخلفية بيضاء ومساحة لونية بنرات بخلفية بيضاء وشريطتين

البنرات 
Roll-ups

للتصميــم  البصــري  التــوزان  علــى  للحفــاظ 
أدنــاه  المرفــق   التوزيــع  اتبــاع  الفعال؛يرجــى 
فــي الشــعار، النــص، الصــور, بالنســبة ألماكــن 
الشــعارات ونســبتها يرجــى قــراءة الجــزء الخــاص 

ــك.  بذل

3.3 التطبيقات - إعالنات



064 065

يتضــح هنــا تنــوع القوالــب لإلعالنــات بحســب 
المحتــوى وتوزيعــه وتتضمــن أربــع أنــواع:

- صورة مع نص )ورش عمل(
- صورة فقط

- إعالن 
- دعوة 

صورةصورة مع نص )مثال: ورشة عمل(

دعوة إعالن

تطبيق الهوية في المطبوعات والمواد التسويقية



065

المواد 
التسويقية

 Social Media Template
للتصميــم  البصــري  التــوزان  علــى  للحفــاظ 
أدنــاه  المرفــق   التوزيــع  اتبــاع  الفعال؛يرجــى 
فــي الشــعار، النــص، الصــور,  بالنســبة ألماكــن 
الشــعارات ونســبتها يرجــى قــراءة الجــزء الخــاص 

بذلــك. 

3.4 التطبيقات - المواد التسويقية



066 067

مواد 
تسويقية

للحفــاظ علــى التــوزان البصــري للتصميــم الفعال؛يرجــى 
اتبــاع التوزيــع المرفــق  أدنــاه فــي الشــعار، النــص، الصور, 
بالنســبة ألماكــن الشــعارات ونســبتها يرجــى قــراءة الجزء 

الخــاص بذلــك. 

تطبيق الهوية في المطبوعات والمواد التسويقية

قالب: ورشة عمل  
القياسات

1080x1080px



067

المواد 
التسويقية

3.4 التطبيقات - المواد التسويقية

للحفــاظ علــى التــوزان البصــري للتصميــم الفعال؛يرجــى 
اتبــاع التوزيــع المرفــق  أدنــاه فــي الشــعار، النــص، الصور, 
بالنســبة ألماكــن الشــعارات ونســبتها يرجــى قــراءة الجزء 

الخــاص بذلــك. 

قالب: إعالن 
القياسات

1080x1080px



068 069

مواد 
تسويقية

تطبيق الهوية في المطبوعات والمواد التسويقية

قالب: صور
القياسات

1080x1080px



069

النمــط الخــاص يعكــس أجــزاء الشــعار ،ويمكــن 
ــات. يمكــن  اســتخدامه كعنصــر فــي المطبوع
الجامعــة  لهويــة  معــزز  كعنصــر  اســتخدامه 
مختلــف  فــي  األنمــاط  اســتخدام  ويمكــن 

التطبيقــات علــى ذلــك تــم تصميمهــا.

قالب: دعوة 
القياسات

1080x1080px

المواد 
التسويقية

3.4 التطبيقات - المواد التسويقية



070 071

تطبيق الهوية في المطبوعات والمواد التسويقية

تطبيق الخلفيات في فيسبوك وتويتر 



071

المواد 
التسويقية

خلفية الرئيسية للمنصات 
،ويمكــن  الشــعار  أجــزاء  يعكــس  الخــاص  النمــط 
يمكــن  المطبوعــات.  فــي  كعنصــر  اســتخدامه 
اســتخدامه كعنصــر معــزز لهويــة الجامعــة ويمكــن 
اســتخدام األنمــاط فــي مختلــف التطبيقــات علــى 

تصميمهــا. تــم  ذلــك 

Facebook

Twitter

Linkedin

3.4 التطبيقات - المواد التسويقية



072 073

الموقع 
اإللكتروني

3.5 التطبيقات - الموقع اإللكتروني

الواجهة العربية

الواجهة اإلنجليزية



073

 Snap Chat Filters
للهويــة.  أساســيين  تصميميــن  هنــا  يتضــح 
األول : الفلتــر الرســمي لمنصــة ســناب تشــاب 
ــه  ــن الزخرف ــر يتضم ــم األخ ــعار ، والتصمي بالش

ــه. مع

المواد 
التسويقية

3.4 التطبيقات - المواد التسويقية

الفالترقالب التصاميم



Thank you
شكرًا لكم

portal.pnu.edu.sa/ar/IdentityCad-ovi@pnu.edu.sa  :لالستفسارات والطلبات التواصل مع وحدة الهوية البصرية


