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تطوير شعارنا وعالمتنا

بين  الطليعة  في  المتميزة  مكانتها  المطورة  سعود  الملك  جامعة  هوية  تؤكد 
المطورة  الهوية  تنفيذ  آلية  التالية  الصفحات  وتوضح   . المرموقة  العالمية  الجامعات 

للجامعة

 
رؤيتنا 2030

الريادة العالمية والتميز في بناء مجتمع المعرفة

توسيع طموحنا

ال نقبل في جامعة الملك سعود تقديم تعليم عام وتقليدي فقط؛ لذا نحن في تحٍد 
مع أنفسنا من أجل التطوير . ونكون في أحسن أحوالنا، ونحن نعمل ما في وسعنا من 

أجل تطوير ما نقوم به

وخدمة  حديثة،  إبداعية  بحوث  وإنتاج  مميزة،  تعليمية  تجربة  لتقديم  جاهدين  نسعى 
التقدم  استمرار  نحو   Âقدم والسعي  المعرفة  اقتصاد  بناء  في  والمساهمة  المجتمع، 

وتوظيف التقنية ، والشراكات الدولية

مؤسسات  طليعة  في  تكون  وأن  للعالمية،  الجامعة  بلوغ  أجل  من  مساعينا  نبذل 
التعليم والبحوث بحيث تمّكن الطالب وا�ساتذة من التطلع نحو مستقبل مشرق

1
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2.9
Our iden�ty
2.9
Our iden�ty

التقم بتفريغ الدرع أو الخط 



الريادة
يفتح تواصلنا مجاالت جديدة للفكر؛ فنحن أصيلون ، مميزون ومتجددون

 
الوضوح

تواصلنا باÊخر مباشر و بسيط، بعيدÉ عن التشويش والتعقيد 

البساطة
طرق تواصلنا بسيطة وذات تصميم مميز

 

 

 

   

قيمنا

قيمنا تحكم سلوكنا حتى نتمكن من الوفاء بوعودنا با±ستمرار

- الجودة والتميز
- القيادة والعمل بروح الفريق

- الحرية ا�كادمية
- العدالة والنزاهة

- الشفافية والمسائلة
- التعليم المستمر 

 

 

   

2

صوتنا

وتوّفر   Âوشفهي  Âبصري التواصل  من  يمكننا  وأسلوب  طريقة  ذات  مميزة  نبرة  هو  صوتنا 
المعايير التي من خاللها يمكن أن تقاس كل وسائل االتصال باÊخرين 

جامعة الملك سعود
الدليل ا±رشادي للهوية المطورة  



هويتنا

إن ا±ستخدام الفعال للهوية بإستمرار وإتساق في وسائل االتصال، عنصر مهم في بناء 
ا±عتراف والتميز للهوية.

تقدم الصفحات اÊتية عناصر الهوية ا�ساسية والمرئية لشعار جامعة الملك سعود.

 

3
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القسم ا�ول
الشعار الرسمي 

لجامعة الملك سعود
 

نعرض هنا الشعار الرسمي لجامعة الملك سعود ، والذي يجب استخدامه وفق 
االرشادات التقنية والفنية ، حيث ستعمل االدارة المسؤولة عن الهوية  أو االدارات 
والجهات المستخدمة لهذا الشعار بتحديث أعمالها ليتوافق مع الدليل الجديد ، 

وااللتزام بما ورد فيه

 

يتألف شعار الجامعة من ثالثة عناصر رئيسية هي

- اسم جامعة الملك سعود
التأسيس  وسنة  الكتاب  السيفين،  النخلة،   Âمتضمن سعود  الملك  جامعة  درع   -

1957 م
مستطيل  شكل   - باللغتين  سعود  الملك  جامعة  اسم  يحوي  الذى  الشكل   -

مع استدارة أسفل الزاوية اليمنى

تركيب أفقي لعناصر الشعار مع 
الشعار المكتوب 

الينبغي تعديل وضعية 
التركيب �ي سبب كان

شعار جامعة الملك سعود

 

 

جامعة الملك سعود
الدليل ا±رشادي للهوية المطورة  
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الخلفيات الفوتوغرافية والخلفيات ذات 
 

وأالسود في الحاالت التي تكون فيها  
الطباعة الملونة الكاملة غير متوافرة 

أو تؤثر سلبًا نوعية الطباعة على نوعية 
 الشعار.

الخلفيات الفوتوغرافية والمظلمة داكنة 
اللون، وذلك حين تكون الطباعة الملونة 

الكاملة غير متوافرة.

درع الجامعة

201
استخدامات الشعار

المتعددة
 

من  واسعة  مجموعة  عبر  تنفيذها  ليتم  للشعار  المختلفة  النسخ  صممت   -
ذات  أو  البيضاء  الخلفيات  مع  أفضل  بشكل  شعارنا  ويعمل   ، ا±عالمية  الوسائط 

ا�لوان الفاتحة .

أن  وينبغي   ، المفضلة  النسخة  هي  للشعار  المتعددة  ا�لوان  ذات  النسخ  تعد   -
تستخدم حيثما كان ذلك ممكنÂ . وفي حاالت استثنائية يمكن إخراج الشعار دون 

ألوان  ( أسود وأبيض ) .

- مالحظة :
- في كل تصميم أو تطبيق للتصميم استخدم دائمÂ القالب الرئيسي للهوية  

     المطورة .
- يمنع إعادة رسم شعار جامعة الملك سعود . 

شعار با�لوان الكاملة 
( ا±صدار المفضل ) 

اللون ا�سود
( لالستخدام في ظروف استثنائية ) 

لون الشعار ا�بيض
( لالستخدام في ظروف استثنائية ) 
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طباعة   

40 ملم

 (بكسل 140)

مالحظة 
يتم تغيير حجم الشعار  بسحب الزاوية السفلى للجهة اليسرى للشعار مع استمرار الضغط على زر ( shift ) حتى ال تتغير عناصر الشعار . 

المسافة بين  الجامعة والدرع في تحديد  بين اسم  الفارغة  المساحة  تستخدم 
الشعار واالسم العربي واالنجليزي ، أو أي سطر اضافي أسفل الشعار

 

 

   

- ينبغي دائمÂ أن يحاط شعار جامعة الملك سعود بمساحة فارغة تعرف بأسم ” 
مساحة العزل “ وذلك لضمان عدم وجود نصوص أو صور أو رسومات تطغى 

. “ X ” عليه . يتم احتساب تلك المساحة بحساب قيمة

- حيث أن ” X “ يساوي المسافة بين كتابة جامعة الملك سعود والدرع . هذه 
المساحة تساوي ( X ) في جميع أنحاء شعار جامعة الملك سعود كما هو 

موضح أدناه .

- ينبغي زيادة الحد ا�دنى من المساحة ، حيثما كان ذلك ممكنÂ ، وتم تعيين 
الحد

ا�دنى لحجم شعار جامعة الملك سعود . لضمان احتفاظ الشعار بوضوحه 
وسالمته في ا�حجام الصغيرة . فالحد ا�دنى لحجم الشعار في الطباعة 

بطول 40 ملم كما هو موضح أدناه . 

- مالحظة :
- إستخدم دائمÂ النموذج ا�صلي لهوية جامعة الملك سعود ويمنع بتاتÂ رسم 

شعار جامعة الملك سعود .

مساحة الفراغ 
تساوي المسافة بين 

الطباعة ودرع جامعة 
 X الملك سعود

 

 

الحد ا�دنى لحجم 
شعار جامعة الملك 

سعود 
 

 

   

202
المساحات الخالية 

والحد ا�دنى للحجم
 

جامعة الملك سعود
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- يكون ارتفاع الشعار 24 مم ، ا�حرف باللغة العربية ge dinar one ، وباللغة 
االنجليزية calibri ويظهر نص اللغة العربية أوًال ثم االنجليزي على هذا النحو ، مع 

محاذاة بداية النص من منتصف الدرع .

- تحدد المسافة بين الشعار وا�سطر االضافية بأي عدد كانت في ضوء 
 ، X المسافة المعتمدة

 

- مسمى الجهة تحت الشعار يكون باللغة العربية أو االنجليزية 

- مالحظة :
استخدام اللغة العربية أو االنجليزية تحت الشعار يكون حسب لغة المكاتبات 

 

كلية الهندسة
قسم الهندسة المدنية

College of Engineering

Civil Engineering Department

وضعية الشعار للكليات 
وا�قسام

 

 

   

وضعية الشعار أقسام 
الجامعة

 

 

   

الكلية 
خط التسطير

القسم 

القسم مكتب رئيس الجامعة

انجليزيعربي

 

203
آلية وضع أسماء 

وحدات الجامعة 
تحت الشعار  
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23mm

10mm

Y Y Y

معلومات

مثال / نموذج الرسالة الرسمية  

ــد الــمــعــلــومــات  ــدي ــح ت
الثانوية 

- يمكن وضع المعلومات الثانوية مثل عناوين الوثيقة أو معلومات االتصال في 
الجهة اليسرى بمحاذاة أفقية مع شعار جامعة الملك سعود. يمكن توضيح 

المعلومات الثانوية في ا�سفل.

- يجب وضع شعار جامعة الملك سعود في موقع ثابت حيث يحتل ثلث 
المساحة على أن تحتل المعلومات الثانوية ثلثي المتبقي من المساحة كما هو 

موضح أدناه. 

204
المعلومات الثانوية 
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. Âبالنسبة للمواد المطبوعة دائم ( CMYK ) استخدم ا�لوان المستمرة -

- للتطبيقات على الشاشة مثل ( PowerPoint ) استخدم القيم RGB ، و�لوان 
. HEX المواقع استخدم القيم

- مالحظة :
- تستخدم دائمPMC - 640C Â لطباعة ألوان النقاط ( مثل أوراق القرطاسية ) 

وينبغي أن تستخدم أيضÂ ±نتاج الالفتات .

 

- اختيار اللونين ا�زرق والبني الفاتح ( كريم ) خصيصÂ ليعكسا موقفنا الريادي 
ويبرز ا�صالة المرتبطة مع جامعة الملك سعود .

- الخلفية البيضاء هي االختيار ا�فضل للشعار ، وإذا لم يمكن تحقيق ذلك البد 
من ا�خذ باالعتبار ضمان وضوح الشعار وخاصة في حالة ا�لوان الداكنة .  

 

 

KSU Blue

 

C

KSU Cream

 

 
 

C

ا�لوان االساسية

 

   

استخدامات الشعار على 
خلفية ملونة 

 

   

أمثلة لالستخدام الصحيح بما يضمن التباين بين الشعار والخلفية 

 

205
لوحة ألوان الشعار 
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C 20 M0 Y0 K50
R116 G137 B149
HEX #748995

C 0 M0 Y0 K100
R 0  G 0 B0
HEX #000000

C 100 M77 Y34 K21
R12 G67 B106
HEX #0C436A

C 38 M8 Y1 K0
R152 G202 B234
HEX #98CAEA

C 54 M0 Y11 K0
R104  G 203 B223
HEX #68CBDF

C 85 M0 Y68 K40
R0 G120 B87
HEX #007857

C 40 M55 Y61 K35
R116 G88 B75
HEX #74584B

C 90 M0 Y54 K0
R 0  G 174 B151
HEX #00AE97

C 67 M47 Y61 K0
R107 G126 B114
HEX #6B7E72

C 0 M83 Y92 K47
R146 G47 B17
HEX #922F11

C 50 M79 Y0 K40
R 96  G 52 B110
HEX #60346E

C 40 M0 Y17 K24
R119 G172 B174
HEX #77ACAE

C 0 M54 Y64 K41
R161 G93 B63
HEX #A15D3F

C0 M17 Y46 K22
R206 G174 B123
HEX #CEAE7B

C 0 M27 Y76 K37
R173 G132 B58
HEX #AD843A

C 8 M0 Y16 K8
R216 G225 B204
HEX #D8E1CC

ا»سود الرمادي الكحلي التراثي 

البحر السماء ا»خضر  الصحراء

الواحة البني  الزيتي الذهبي   

الغسق  ا»حمر ا»فق البيئة

تشكل لوحة ا�لوان الرئيسية لجامعة الملك سعود إلهامÂ للوحة ا�لوان الثانوية ، 
ا±بداع  على  وللتأكيد  والهوية  المحيط  البيئة  تمثل  بعناصر  ا�لــوان  لوحة  وتتأثر 
بنية  في  وللمساعدة  البصري  التركيز  لخلق  الزيادات   ٪  10 بتدرج  وتكون  والمرونة 

هرمية إعالمية.      

 

206
لوحة خلفيات تحت الشعار 
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207
خطوط الطباعة

عربي 

 

البنط بسيط  ) ويكون   ge dinar one  ) المعتمد هو خط  الرئيسي  الطباعة  - خط 
أكبر  على  للحصول  وذلك  اÊتية  الموضحة  بالصورة  استخدامه  ويمكن   . وعملي 

قدر من الوضوح .

- يسمح باستخدام كل من ( ge dinar one ) و ( ge dinar ) في تطبيقات الطباعة 
العربية .

- عند وضع العناوين ، والعناويين الرئيسية والجانبية . يستخدم الخط ا�سود على 
الخلفيات البيضاء أو الفاتحة . ويستخدم اللون ا�بيض على الخلفيات الغامقة . 

King Saud University  
Brand Identity Guidelines

Page 21

Typography  
Print (Arabic)

When setting titles, subtitles and body copy, black should be used 
on white or light colored backgrounds, with text reversed out white 

on dark backgrounds.

Our approved Arabic print typeface for KSU communications is  
GE Dinar One, a simple, professional and modern font. It may 

be used in the following weights and styles to facilitate clear 
signposting and to create visual interest.

Both GE Dinar One Light and GE Dinar One Medium are permitted 
in Arabic based print applications.

GE Dinar One

11
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207
خطوط الطباعة

( العربية ) 
للتطبيقات الرقمية  

وتشمل   .  Éموحد  Âخط  - الرقمية  للتطبيقات   Arabic Transparent خط  اختير   -
 ( Power Point ) ا�مثلة االستخدام النموذجي ±دراج النص في العروض التقديمية
أو التي تتطلب محتوى ديناميكي مثل وضع النص HTML في المواقع والشبكات 

الداخلية . 

في   ( والسميك  العادي   )  Arabic Transparent خط  نوعي  باستخدام  يسمح   -
التطبيقات الرقمية العربية .

على  ا�سود  اللون  يستخدم  الفرعية  والعناوين  الرئيسية  العناوين  وضع  عند   -
الخلفيات  على  ا�بيض  اللون  ويستخدم   ، فاتحة  الــوان  ذات  أو  بيضاء  خلفيات 

King Saud University  
Brand Identity Guidelines

جامعة الملك سعود
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2.11
Our Iden�ty

Typography
Digital (Arabic)

For digital applications�Arabic Transparent�a standard system 
font has been selected as the default typeface. Typical usage 
examples include text setting in PowerPoint presentations or 

where dynamic content is required such as HTML text setting in 
websites and intranets.

Both Arabic Transparent Regular and Arabic Transparent Bold are 
permitted for use in Arabic based digital applications.

Arabic Transparent

 
 12



208
خطوط الطباعة

انجليزي  

 

بسيط  الخط  نوع   )  Calibri بـ  للمكاتبات  ا±نجليزية  باللغة  الطباعة  خط  يكون   -
وعملي حديث ) ويمكن استخدامه بالكيفية االتية : 

light , Regular , Bold  يسمح باستخدام ثالثة أوزان في الطباعة االنجليزية -

على  ا�سود  اللون  نستخدم  أن  الجانبية  والعناوين  العناوين  وضع  عند  ينبغي   -
الخلفيات البيضاء أو ا�لوان الفاتحة على الخلفيات الغامقة 

King Saud University  
Brand Identity Guidelines

Page 19

Typography  
Print (English)

When setting titles, subtitles and body copy, black should be used 
on white or light colored backgrounds, with text reversed out white 

on dark backgrounds.

Our approved English print typeface for KSU communications is 
Stag Sans, a simple, professional and modern font. It may be used 

in the following weights and styles to facilitate clear signposting 
and to create visual interest.

Four weights of Stag Sans are permitted for use in English based 
print communications: Stag Sans Light, Stag Sans Book, Stag Sans 

Medium and Stag Sans SemiBold.

13

جامعة الملك سعود
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Calibri

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@£%^&*(){} abc123

abc123

abc123

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@£%^&*(){}

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@£%^&*(){}

Light

Regular

Bold



208
خطوط الطباعة

( االنجليزية ) 
للتطبيقات الرقمية  

- اختير خط Arial للتطبيقات الرقمية - خطÂ موحدÉ . وتشمل ا�مثلة االستخدام 
تتطلب  التي  أو   (  Power Point  ) التقديمية  العروض  في  النص  ±دراج  النموذجي 

محتوى ديناميكي مثل وضع النص HTML في المواقع والشبكات الداخلية . 

- يسمح باستخدام نوعي خط Arial ( العادي والسميك ) في التطبيقات الرقمية 
االنجليزية .

على  ا�سود  اللون  يستخدم  الفرعية  والعناوين  الرئيسية  العناوين  وضع  عند   -
الخلفيات  على  ا�بيض  اللون  ويستخدم   ، فاتحة  الــوان  ذات  أو  بيضاء  خلفيات 

السوداء .

King Saud University  
Brand Identity Guidelines
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2.11
Our Iden�ty

Typography
Digital (English)

For digital applications�Arial�a standard system font has been 
selected as the default typeface. Typical usage examples include 

text setting in PowerPoint presentations or where dynamic content 
is required such as HTML text setting in websites and intranets. 

Both Arial Regular and Arial Bold are permitted for use in English 
based digital applications.

Arial

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890!@£%^&*(){} abc123

abc123
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@£%^&*(){}

Regular

Bold

When setting titles, subtitles and body copy, black should be used 
on white or light colored backgrounds, with text reversed out white 

on dark backgrounds.

Note:  
To use or own third-party fonts,  

you must purchase rights separately.14



- تم تطوير الزخارف ( باترن ) لتضيف نوعÂ من الرونق ولتمييز وسائل االتصال في 
تبسيط  تم  الجامعة  درع  من  الزخارف  هذه  اقتباس  تم   ، سعود  الملك  جامعة 

الدرع بلون مائي و إضافة نمط خطي ليبرز الدرع و يعطيه انطباع ثالثي االبعاد .

الموضوع  أو  الحاجة  حسب  التصاميم  من  متنوعة  مجموعة  تطبيق  يمكن   -
وذلك اعتمادÉ على النمط العام للمقاس الموضح في هذه الصفحة ، وبناءÉ على 

دمج لوحة ا�لوان الرئيسية والثانوية   إعالمية.      

 

الشكل المستخدم

209
الزخارف 
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جامعة الملك سعود
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 أمثلة على تطبيقات الزخرفة ( الباترن)الزخارف 

جامعة الملك سعود
الدليل ا±رشادي للهوية المطورة  
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أو  البارز  النقش  مثل  خاصة  تقنيات  بإستخدام  الجامعة  هوية  ±نتاج  الحاجة  عند 
المحفور على مواد خاصة ، في مثل هذه الحالة، يتعين استخدام إصدارات الهوية 

المعدة خصيصÂ لهذا الغرض

 

   

 ، الحفر  أو  النقش  مثل  خاصة  انــتــاج  لتقنيات  الحاجة  عند  فقط  تستخدم 
والتستخدم �ي غرض آخر

نسخة الهوية بلون واحد

يستخدم شعار الجامعة الملون عند انتاج البضائع الترويجية مثل الطباعة الحرارية 
على القمصان أو التطريز على القبعات

 

التطبيقات على
 المنسوجات

2010
 استخدام الهوية

 في التطبيقات الخاصة 
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تراعى الحاجة ±نتاج هوية الجامعة بإستخدام تقنيات خاصة مثل النقش البارز أو 
المحفور على مواد خاصة ، في مثل هذه الحالة، يتعين استخدام إصدارات الهوية 

المعدة خصيصÂ لهذا الغرض

   

المعدن - النقش بارز   المعدن - النقش المحفور   

المنسوجات - التطريز أو الطباعة الحرارية   الجلد - النقش المحفور او البارز   الخشب - النقش المحفور   

الورق - النقش المحفور او البارز   

2011
المواد الخاصة 
وتقنيات االنتاج

 

جامعة الملك سعود
الدليل ا±رشادي للهوية المطورة  
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جامعة الملك سعود
الدليل االإرشادي للهوية المطورة  

2.12
المواد المستخدمة في الخلفيات 

وتقنيات االنتاج

يعتبر اللون ا�بيض الخلفية المفضلة للهوية ، وعند تعذر ذلك يتعين توخي 
، وخاصة عند استخدام خلفية أغمق  الشعار  الحذر والعناية لضمان وضوح 

لونÂ في المواد أو المنسوجات 

في بعض الحاالت قد يتطلب االمر استخدام هوية جامعة الملك سعود على أسطح 
زجاجية ، يمكن أن يتم ذلك عندما تكون المادة معتمة ، 

الجبس أو الزجاج غير الشفاف

 

ورق الجدران

 

 

الخشب

 

 

المعدن

 

 

الحجر

 

 

أمثلة االستخدام الصحيح 

جامعة الملك سعود
الدليل ا±رشادي للهوية المطورة  
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 ال تضيف أي  تأثيرات على الشعار.
ال تستخدم الشعار  نافذة للصورة.
 

 ال تغير اتجاه الشعار.

 ال تغير من حجم أو المسافات في الشعار. ال تغير من حجم أو نوع خط الشعار. 

 ال تقم بإزالة الشعار من موقعه.

King Saud University 
Brand Identity Guidelines

Page 17

The examples below demonstrate the more common mistakes 
made when implementing the KSU logo and should be avoided  
at all cost. 

Before considering the design of any application of using the KSU 
identity elements, please ensure that you have fully consulted the 
guidelines. If in doubt, please contact the Brand Marketing Team, 
details of which can be found on page 34 of this document. 

2.9
Our iden�ty

Common mistakes

Do not switch the primary language.

Do not use any colors not speci�ied on 
the logo variations page �p10�.

Do not change the orientation of the 
logo.

Do not typeset any element of the logo 

Do not use the holding device as a 
window for imagery.

Do not remove the logo and logotype 
from the holding device.

Do not change the size relationships or 
spacing in the logo.

Do not place the logo on a colored 
background.

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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The examples below demonstrate the more common mistakes 
made when implementing the KSU logo and should be avoided  
at all cost. 

Before considering the design of any application of using the KSU 
identity elements, please ensure that you have fully consulted the 
guidelines. If in doubt, please contact the Brand Marketing Team, 
details of which can be found on page 34 of this document. 

2.9
Our iden�ty

Common mistakes

Do not switch the primary language.

Do not use any colors not speci�ied on 
the logo variations page �p10�.

Do not change the orientation of the 
logo.

Do not typeset any element of the logo 

Do not use the holding device as a 
window for imagery.

Do not remove the logo and logotype 
from the holding device.

Do not change the size relationships or 
spacing in the logo.

Do not place the logo on a colored 
background.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ال تضيف أي  تأثيرات على الشعار.

XX

- توضح ا�مثلة أدناه ا�خطاء ا�كثر شيوعÂ عند تنفيذ شعار جامعة الملك سعود 
. Âوينبغي تجنبها تمام

خالل  من  الهوية  معايير  إلى  الرجوع  يجب  عمل  أي  تصميم  في  الشروع  قبل   -
الدليل االرشادي للهوية المطورة لجامعة الملك سعود .

   

- لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بوحدة إدارة الهوية 
 

 

   

X

X

X

التقم بتفريغ الدرع أو الخط 

التستخدم خلفية بنفس لون الشعار التغير اللون ا�ساسي للشعار

التستخدم خلفية التوضح التياين مع 
الشعار 

2013
ا�خطاء الشائعة
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اليجوز وضع شعار الجامعة على البنود / المواد غير المرغوب بها مما قد 
يوحي بعد االحترام ، التعرض للمحو ، أو التلطيخ ، أو اثارة جدل حول شعار 

الجامعة ، مثل

 

   

البنود / المواد 
غير المرغوب فيها

-صناديق القمامة
-منفضات السجائر

-قواعد الكؤوس
-أدوات المائدة

-سماعات الرأس
-مسند فأرة الحاسب

-البطاريات
-طفايات الحريق

-الكبريت
-الوسائد ، اللحف 

-المعدات الصناعية والزراعية
-المعدات وا�دوات الخاصة بالمواشي والحيوانات

 

   

الرياضية بما قد يوحي  وضع شعار الجامعة على مواد المعدات  اليجوز 
بعدم ا±حترام ، مثل

 

   

المعدات الترفيهية 
والرياضية 

- كافة الكرات المستخدمة في جميع أنواع الرياضة
- قفازات المالكمة

- معدات تمارين الدفاع عن النفس
- ا�حذية والجوارب الرياضية

 

   

اليجوز وضع شعار الجامعة على البنود / المواد غير المرغوب بها مما قد 
يوحي بعد االحترام ، التعرض للمحو ، أو التلطيخ ، أو اثارة جدل حول شعار 

الجامعة ، مثل
 

   

- الطرف السفلي من المالبس قريبÂ من ا�رضالمالبس 
- االحذية والصنادل

- الغترة
- المالبس القصيرة

   

يتناول هذا القسم أمثلة لمواد يحظر استخدامها ، طباعتها ، إنتاج أو ارفاق هوية 
الجامعة بها، هذه القائمة على سبيل المثال ال الحصر ، ويمكن استخدامها كديل 

ارشادي أولي للتعرف على المتطلبات الالزمة 

   

2014
االستخدام غير الصحيح 

للشعار 

جامعة الملك سعود
الدليل ا±رشادي للهوية المطورة  
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-مالحظة :
ملصقات الرمز الشريطي تظهر دائمÂ في الزاوية اليمنى السفلى من الترويسة ، 

كما هو مبين أدناه . 

هنالك ثالثة أنواع من قالب المراسالت الرسمية :

أ - كلية في الجامعة .
ب - قسم في الكلية .
ج - إدارة في الجامعة . 

   

(ج) (ب ) ( أ ) 

301
المراسالت الرسمية 
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www.ksu.edu.sa

الحجم 
9.9cm X 21cm

ا�وراق 
ورق مصقول / غير مصقول أبيض بحجم 120gm ، ومالئم للطابعات الرقمية 

الشعار 
الحجم 23 مم 

الهوامش
ا�على / 10 مم

ا�سفل / 10 مم
اليمين / 10 مم
اليسار / 10 مم

عنوان الموقع االلكتروني 
Calibri bold 9 pt

 

302
بطاقات التهاني

 والمغلفات 

 

جامعة الملك سعود
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الحجم 
9cm X 5.5cm 

ا�وراق 
ومالئم   ،  gm  350 بحجم  أبيض  مصقول  غير   / مصقول  ورق 

للطابعات الرقمية 

الشعار 
الواجهة الحجم 10 مم ارتفاع

الهوامش
ا�على / 10 مم

ا�سفل / 10 مم
اليمين / 10 مم
اليسار / 10 مم

ا�سم
اللغة العربية 
ge dianr 8 pt

اللغة االنجليزية
stag san 8 pt

 

النص
اللغة العربية 
ge dianr 7 pt

اللغة االنجليزية
Calibri 7 pt

عنوان الموقع االلكتروني 
Calibri  bold 7 pt

 

 

   

ا�سم
المسمى الوظيفي 

Name
Job �tle

name @ ksu.edu.sa
T  +966 11 4344333
F  +966 11 4344333

M  +966 505 348888
المملكة العربية السعودية

ص ب  70474 الرياض 11567

www.ksu.edu.sa

303
بطاقة العمل
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304
بطاقات الموظف
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النص 
اللغة العربية 

 ge dianr bold , light
اللغة االنجليزية

calibri

بطاقة شخصية لمنسوبي الجامعة في حال العثور عليها الرجاء اعادتها إلى العنوان التالي : 
جامعة الملك سعود

ص. ب. 2454  الرياض 11451
صدرت من عمادة الموارد البشرية

ID card for the university employees, If found please retun it to the following address  
King Saud University
P.O.Box 2454 Riyadh 11451
Issued By Human Resources Deanship
h�p://Dfpa.ksu.edu.sa

Employee Number
00000

(01)بطاقة شخصية لمنسوبي الجامعة نسخة

االدارة

االسم بالعربي

Name in english

اسم االدارة

�
المس� الوظ���

Ksu Staff



هنالك ثالثة أنواع من قالب المظاريف  :

أ - كلية في الجامعة .
ب - قسم في الكلية .
ج - إدارة في الجامعة . 

   

(ب ) ( أ ) 

(ج) 

المملكة العربية السعودية 
Kingdom of Saudi Arabia
جامعة الملك سعود
King Saud University

P.O. Box 70474  ص ب
Riyadh 11567 الرياض
Tel 4670227  هاتف
Fax 4697507 فاكس

 www.KSU.edu.sa

المملكة العربية السعودية 
Kingdom of Saudi Arabia
جامعة الملك سعود
King Saud University

P.O. Box 70474  ص ب
Riyadh 11567 الرياض
Tel 4670227  هاتف
Fax 4697507 فاكس

 www.KSU.edu.sa

المملكة العربية السعودية 
Kingdom of Saudi Arabia
جامعة الملك سعود
King Saud University

P.O. Box 70474  ص ب
Riyadh 11567 الرياض
Tel 4670227  هاتف
Fax 4697507 فاكس

 www.KSU.edu.sa

الحجم 
C5 , DL
ا�وراق 

Paper tyger الخيار ا�ول / أوراق أمنية
الخيار الثاني / 

ورق مصقول / غير مصقول أبيض وخلي من الخشب ، gm 250 - 120 ، ومالئم للطابعات الرقمية 

305
المظاريف 

 

26

جامعة الملك سعود
الدليل ا±رشادي للهوية المطورة  



الحجم 
A5 14.8cm X 21cm

ا�وراق 
ومالئم   ،  gm  120   - بحجم80  أبيض  مصقول  غير   / مصقول  ورق 

للطابعات الرقمية 

الشعار 
بارتفاع 17 مم

الهوامش
ا�على / 7 مم

ا�سفل / 7 مم
اليمين / 7 مم
اليسار / 7 مم

 

 

   

النص 
اللغة العربية 

ge dianr bold , light 16 pt
اللغة االنجليزية

Calibri 16 pt
 

306
المفكرة 

 

جامعة الملك سعود
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www.KSU.edu.sa

back

الحجم 
A4 +360mm  X 240mm 

ا�وراق 
ورق مصقول / غير مصقول أبيض بحجمgm 350  - 400 ، ومالئم 

للطابعات الرقمية 

الشعار 
بارتفاع 30 مم

النص 
اللغة العربية 
ge dianr 9 pt

اللغة االنجليزية
calibri 9 pt

عنوان الموقع االلكتروني 
 calibri  bold 9 pt

-مالحظة :
تصميم الجيوب الداخلية يكون حسب رغبة الجهة ، 
وتتضمن مكان لبطاقة العمل أو بدون ، جيب لـ قرص 

( CD ) أو بدون 

النمط  على   Éبناء تغييره  ويمكن  ثابت  غير  الباترن   -
العام في صفحة رقم (13 ) 

307
الملف   
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ا�وراق 
ورق مصقول / غير مصقول أبيض بحجمgm 350  - 400 ، ومالئم 

للطابعات الرقمية 

الشعار 
بارتفاع 17 مم

الطباعة
pantone

النص 
اللغة العربية 
ge dianr 9 pt

اللغة االنجليزية
calibri  9 pt

عنوان الموقع االلكتروني 
 calibri  bold11  pt

-مالحظة :
هنالك ثالثة أنواع من القالب   :

أ - كلية في الجامعة .
ب - قسم في الكلية .
ج - إدارة في الجامعة . 

النمط  على   Éبناء تغييره  ويمكن  ثابت  غير  الباترن   -
العام في صفحة رقم (13 ) 

308
أغلفة وملصق 

قرص الكمبيوتر 
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3.9
شهادات التخرج

البكالوريوس   

توجد ثالث نماذج لشهادت التخرج ، بحيث تم تميز كل نموذج بلون 
إطار خاص 

أ - درجة البكالوريوس 

ب - درجة الماجستير 

ج - درجة الدكتوراه 

العالمة المائية 
opacity % 15

خط كتابة االسم وبيانات الخريج 
اللغة العربية 

ge dianr 15 pt
اللغة االنجليزية

calibri   15 pt

008FC4

77ACAE

AD843

جامعة الملك سعود
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3.9
شهادات التخرج 

الماجستير   

توجد ثالث نماذج لشهادت التخرج ، بحيث تم تميز كل نموذج بلون 
إطار خاص 

أ - درجة البكالوريوس 

ب - درجة الماجستير 

ج - درجة الدكتوراه 

العالمة المائية 
opacity % 15

خط كتابة االسم وبيانات الخريج 
اللغة العربية 

ge dianr 15 pt
اللغة االنجليزية

calibri   15 pt

008FC4

77ACAE

AD843

جامعة الملك سعود
الدليل ا±رشادي للهوية المطورة  
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3.9
شهادات التخرج

الدكتوراه    

توجد ثالث نماذج لشهادت التخرج ، بحيث تم تميز كل نموذج بلون 
إطار خاص 

أ - درجة البكالوريوس 

ب - درجة الماجستير 

ج - درجة الدكتوراه 

العالمة المائية 
opacity % 15

خط كتابة االسم وبيانات الخريج 
اللغة العربية 

ge dianr 15 pt
اللغة االنجليزية

calibri  15 pt

008FC4

77ACAE

AD843

جامعة الملك سعود
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شهادة شكر و تقدير

الختم

3.10قالب شهادات الشكر 
   

جامعة الملك سعود
الدليل ا±رشادي للهوية المطورة  
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شبكة التنسيق
بها  يسترشد  كتوجيهات  هنا  المدرجة  ا�مثلة  استخدام  يقترح 

في تحديد وضعية الشعار على غالف الكتيب 

الحجم 
A4

الشعار 
االرتفاع 23 مم

ا�وراق 
ورق مصقول / غير مصقول أبيض بحجمgm 350  - 400 ، ومالئم للطابعات الرقمية

الهوامش
ا�على / 10 مم

ا�سفل / 10 مم
اليمين / 10 مم
اليسار / 10 مم 

 

معلومات

A4
front

401
قالب غالف 

الكتيب
   

back

www.KSU.edu.sa

جامعة الملك سعود
الدليل ا±رشادي للهوية المطورة  
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أمثلة تصميم قالب الكتاب 
مقاس 21 في 29.7 سم 

401
قالب غالف 

الكتيب
   

www.KSU.edu.sa

backfront

جامعة الملك سعود
الدليل ا±رشادي للهوية المطورة  

نبذة عن الكتاب

المؤلف



تظهر ا�مثلة على هذه الصفحات الطريقة التي يتم بها تطبيق 
العناصر الرئيسية على التطبيقات المختلفة ، تحتوي كل صفحة 
على خليط من ا�لوان والصور ، إن االنطباع العام والرسوخ يعكس 

الثبات لهوية الجامعة

الحجم 
A4

 

ا�وراق 
ورق مصقول / غير مصقول أبيض بحجمgm 200  - 150 ، ومالئم للطابعات الرقمية 

ا�عمدة
8 ، الهامش الداخلي 3 مم

الشعار 
ارتفاع 22 مم

الهوامش
16 مم 

402
قالب صفحات

الكتيب
   

جامعة الملك سعود
الدليل ا±رشادي للهوية المطورة  
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مثال تصميم صفحات الكتيب 
مقاس الصفحة 21 في 29.7 سم

نبذة عن الجامعة
جاءت فکرة إنشاء أول جامعة يف اململکة العربیة السعودیة استجابة طبیعیة للنهضة 
التعلیمیة التي شهدتها اململکة منذ قیامها، فلقد حرصت الدولة السعودیة منذ بدایة 
عهد امللك عبد العزیز طیب اهللا ثراه یلع نشر التعلیم يف ربوع هذه البالد، ثم توجت 
1373هـ  عام  العزیز  عبد  بن  فهد  امللك  الشریفین  الحرمین  خادم  بتولي  مجهوداته 
مسؤولیة أول وزارة للمعارف،ويف ذلك العام وعقب الجلسة األولی من جلسات مجلس 
الجامعة  إنشاء  يف  قریبًا  نشرع  "سوف   : فیه  قال  بحدیث  اهللا  حفظه  أدلی  الــوزراء، 
السعودیة، التي أصبح مفروغًا من أمرها وسوف تکون هذه الجامعة من أقوى دور العلم 

والثقافة وستکون شیئا یلیق ببالدنا التي شع منها نور اإلیمان والحضارة".

 

 

   

402
قالب صفحات

الكتيب
   

جامعة الملك سعود
الدليل ا±رشادي للهوية المطورة  
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4.3
غالف الرسائل الجامعیة

   

جامعة الملك سعود
الدليل ا±رشادي للهوية المطورة  

كلية الهندسة
قسم الهندسة المدنية

قدمت ھذه الرسالة استكماالً لمتطلبات درجة الماجستیر 
في قسم الھندسة المدنیة - كلیة الھندسة

جامعة الملك سعود 

 

عنوان الرسالة

أعدھا الطالب 
محمد أحمد 

ابریل 2018 م

 

املواصفات

الحجم 
A4 29.7cm X 21cm

الشعار 
الحجم 24 مم 

الهوامش
األیلع / 10 مم
األسفل / 10 مم
الیمین / 10 مم
الیسار / 10 مم

تحت العنوان / 20 مم
تحت الشرح / 20 مم 

النص 
العنوان

   Arial bold  28 pt or more



49

4.3
غالف الرسائل الجامعیة

   

جامعة الملك سعود
الدليل ا±رشادي للهوية المطورة  



كاملة  صفحة  على  المنشور  الصحفي  االعــالن  نموذج  يتصف 
الرسائل بوضوح مع استخدام  يتيح توصيل  بما  بالبساطة والنقاء 

فعال ومؤثر للصور

الحجم 
والدعاية  الطباعة  شركة  تقوم   ،  A4 ورق  حجم  الــى   Éاستناد

واالعالن بتحديد الحجم الفعلي  

الشعار 
االرتفاع 22 مم

ا�وراق 
ورق مصقول / غير مصقول أبيض بحجمgm 350  - 400 ، ومالئم 

للطابعات الرقمية 

الهوامش
ا�على / 16 مم

ا�سفل / 16 مم
اليمين / 16 مم
اليسار / 16 مم 

معلومات

404
اعالن صفحة مطبوعة

A4 مثال مقاس
X

6x

جامعة الملك سعود
الدليل ا±رشادي للهوية المطورة  
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404
اعالن صفحة مطبوعة

أمثلة تصميم اعالن صفحة مطبوعة 
مقاس 21 في 29.7 سم 

41

جامعة الملك سعود
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كاملة  صفحة  على  المنشور  الصحفي  االعــالن  نموذج  يتصف 
الرسائل بوضوح مع استخدام  يتيح توصيل  بما  بالبساطة والنقاء 

فعال ومؤثر للصور

الحجم 
والدعاية  الطباعة  شركة  تقوم   ،  A4 ورق  حجم  الــى   Éاستناد

واالعالن بتحديد الحجم الفعلي  

الشعار 
االرتفاع 22 مم

ا�وراق 
ورق مصقول / غير مصقول أبيض بحجمgm 350  - 400 ، ومالئم 

للطابعات الرقمية 

الهوامش
ا�على / 8 سم

ا�سفل / 8سم 
اليمين / 4 سم
اليسار / 4 سم 

405
x2Xرول أب

2X

18X

معلومات

جامعة الملك سعود
الدليل ا±رشادي للهوية المطورة  
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أمثلة تصميم ( رول اب )
مقاس 200 سم * 85 سم

4.5
رول أب   

43
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406
اللوحات االعالنية الخارجية

على الشوارع الرئيسية 

الحجم 
اللوحات  قالب  حجم  تكبير  يمكن   ، م   4 في  م   12 لوحة  مقاس  الى   Éاستناد

 Âاالعالنية للتوافق مع اللوحات االكبر حجم

الشعار 
االرتفاع 80 سم

مالحظة :
الشعار  المثبتة على ستاند اعالمي يكون  المضاءة  المضاءة وغير  اللوحات االعالنية 
المطبوعة  االعالنات  حالة  في  أما  واضح،  بشكل  رؤيته  من  لتتمكن  المنتصف  في 

(البانرات)يوصى بأن يكون الشعار في أقصى الجهة اليمنى من ا�على.

الشبكة 
الهوامش

ا�على / 28 سم
ا�سفل / 28 سم
اليمين / 267 سم

اليسار / 28 سم

الهوامش 
ا�عمدة 8 ، الهامش الداخلي 25 سم

الصفوف 3 ، الهامش الداخلي 28 مم 

جامعة الملك سعود
الدليل ا±رشادي للهوية المطورة  
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4.6
اللوحات االعالنية الخارجية

على الشوارع الرئيسية 

أمثلة تصميم اللوحات  
لوحات يوني بول

45
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407
لوحات الجدران الخارجية

الحجم 
استنادÉ الى مقاس لوحة 12 م في 4 م ، يمكن تكبير حجم قالب 

 Âاللوحات االعالنية للتوافق مع اللوحات االكبر حجم

جامعة الملك سعود
الدليل ا±رشادي للهوية المطورة  
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407
اللوحات االعالنية الخارجية

على الشوارع الرئيسية 

أمثلة تصميم اللوحات  
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408
 اعالنات أعمدة االنارة

 الحجم 
استنادÉ الى الحجم القياسي 200 سم في 75 سم ، ممكن تعديل 

 . Âالنموذج للتوافق مع النماذج االكبر حجم

الصيغة 
التأكدمن صيغة الملف مع شركة الطباعة 

الشعار 
االرتفاع 22.7 سم

الشبكة 
الهوامش

كافة الجوانب 78 مم

جامعة الملك سعود
الدليل ا±رشادي للهوية المطورة  
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408
 اعالنات أعمدة االنارة

أمثلة تصميم اعالنات اعمدة االنارة 

املؤتمر 
الطبي

ملستقبل 
أکثر صحة 
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409
االعالم

الحجم 
استنادÉ الى الحجم القياسي 200 سم في 75 سم ، ممكن تعديل 

 . Âالنموذج للتوافق مع النماذج االكبر حجم

الصيغة 
التأكدمن صيغة الملف مع شركة الطباعة 

الشعار 
االرتفاع 22.7 سم

الشبكة 
الهوامش

كافة الجوانب 78 مم

جامعة الملك سعود
الدليل ا±رشادي للهوية المطورة  
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501
توقيع البريد االلكتروني

يكمن الحل في تصميم بسيط وواضح لقالب البريد االلكتروني ، 
أجهزة  تشغيل  أنظمة  جميع  على  متوفرة  خطوط  وبإستخدام 

الحاسب اÊلي 
يجب تجهيز وتوزيع القالب من خالل ادارة التقنية في الجامعة 

النص باللغة العربية 

أسماء االفراد
Arial bold 17pt

المسمى الوظيفي
Arial regular 17pt

ادارة الجهة
Arial regular 17pt

النص باللغة االنجليزية 

أسماء االفراد
Arial bold 11pt

المسمى الوظيفي
Arial regular 11pt

ادارة الجهة
Arial regular 11pt

الموقع االلكتروني
Arial bold 13pt

أرقام التواصل
Arial  13pt

روابــــــــط الــحــســبــات 
الشخصية للموظف 

السید / السادة  
ھنا نص تعریفي للتوضیح طریقة الكتابة ، مثال للرسائل االلكترونیة یكمن الحل في تصمیم بسیط وواضح لقالب البرید االلكتروني ، وبإستخدام خطوط متوفرة 

على جمیع أنظمة تشغیل أجھزة الحاسب اآللي یجب تجھیز وتوزیع القالب من خالل ادارة التقنیة في الجامعة     

األسم
Name
المسمى الوظیفي 
Job title
اإلدارة
Department

T  +966 11 4344333
M  +966 505 348888

51
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5.2
قوالب العروض التقدیمیة 

يكمن الحل في تصميم بسيط وواضح لقالب العرض التقديمي ، 
يجب   ، التشغيل  انظمة  جميع  على  متوفر  خط  وباستخدام 
تكون  بينما   ، الرئيسية  للصفحة  الهوية  ألوان  شرائح  استخدام 

صفحات المحتوى بيضاء  

الحجم 
wiedscreen 16 :9

الشعار 
االرتفاع 3.4 سم

الشبكة 
الهوامش

كافة الجوانب 16 مم

عدد الصفوف 10 الهامش الداخلي 17 مم 

النص
عنوان العرض التقديمي 

Arial bold 64pt

أسم المقدم 
Arial bold 40pt

جامعة الملك سعود
الدليل ا±رشادي للهوية المطورة  
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5.2
قوالب العروض التقدیمیة 

أمثلة تصميم القوالب

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2011 2012 2013 2014 2015 2016

01
LOREM IPSUM

02
LOREM IPSUM

03
LOREM IPSUM

سیط  تصمیم  في  الحل  یكمن 
ــح لــقــالــب الــعــرض  ــ وواض
خط  وباستخدام   ، التقدیمي 

متوفر على جمیع انظمة 

53
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الخاتمة

- يجب وضع الشعار على الغالف و الخاتمة



5.3
قوالب االعالن االلکتروني

القوالب 
 ، بسيط  بشكل  مصممة  الكترونية  العالنات  أمثلة  هنا  موضح 
االحجام  مراعاة  الرجاء   ، بسرعة  المستخدم  انتباه  تلفت  ولكنها 
جميع  أن  التأكد  الــى  باالضافة   ، للشعار  الخالية  والمساحات 

النصوص سهلة القراءة عند اضافة اي صورة .

الشعار 
الحد االدنى pix 50 ارتفاع

اللوحة ا�ولى 
90pix في pix 730

اللوحة العريضة
160pix في pix 600

اللوحة المربعة
250pix في pix 250

العنوان الرئیسي هنا 
العنوان الفرعي هنا 

أمثلة تصميم القوالب : اللوحة ا�ولى  ( مثال تصميم بنر الكتروني في موقع / منتدى )

اللوحة ا�ولى 

للتسجیل يف امللتقی  

اللوحة المربعةاللوحة المربعة

لتفعیل 
خدمة 

الرسائل 

للتسجیل يف امللتقی  للتسجیل يف امللتقی  للتسجیل يف امللتقی  للتسجیل يف امللتقی  للتسجیل يف امللتقی  للتسجیل يف امللتقی  للتسجیل يف امللتقی  

407
توقيع البريد االلكتروني

جامعة الملك سعود
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5.4
ارشادات المواقع االلكترونية

القوالب 
ال بد من االبقاء على تناسب وحجم ووضعية شعار جامعة الملك 
الوضعية  هي  الموقع  يمين  من  الصفحة  أعلى  تعتبر   ، سعود 
العربية واالنجليزية لضمان  الصفحات  المناسبة للشعار لكل من 

وضوحها . 

حجم البيانات في أعلى الصفحة 

استنادÉ الى حجم الصفحة البالغ 1080 بكسل يبلغ االرتفاع  155 بكسل 

الشعار 
الحجم 91 بكسل ارتفاع 

 البحث في الموقع                         ابحث      تسجیل الدخول       الرئیسیة         اتصل بنا

روابط الصفحة الرئیسیة

روابط الصفحة الرئیسیة

روابط الصفحة الرئیسیة

 روابط الصفحة الرئیسیة

 

91pix
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601
الئحة معايير بيئة الهوية 

ان الحاجة لترك انطباع ايجابي عن الهوية يأتي من خالل االبتكار في التصميم ، 
تميز  حول  به  المرغوب  واالنطباع  الصورة  الزائر  لدى  تتكون  أن  الضروري  فمن 

جامعة الملك سعود لحظة دخوله الى أحد مباني الجامعة . 

يمكن تحقيق ذلك من خالل ضمان نمط متوافق وثابت يعكس قيمنا الجوهرية 
بشكل مباشر 

المتميزة  والهوية  الطابع  ذات  المحيطة  للبيئات  يكون  الخارجية  ا�ماكن  في 
فعالية كبيرة في الترويج وتعزيز مكانة الهوية وتميزها .

المبادئ ا�ساسية  

لتواصل  الطرق  أهم  من  المختلفة  البيئات  في  للهوية  الصحيح  التطبيق  يعد 
الجامعة مع ا�شخاص سواء كانوا طالب أو موظفيين أو زوار ، إن تصميم البئية 

االعالمية يتيح لàشخاص :

- تحديد مواقعهم 
- تحديد وجهتهم 

- تسهيل نقلهم الى الوجهة المقصودة 

 

   

فيما يلي قائمة بالمعايير الالزمة العداد اللوحات 

- الوعي الثقافي: 
أن تتوفر في جميع اللوحات االرشادية مقومات االحترام للعادات االجتماعية والمصداقية .

- الموقع :
قواعد  كافة  تطبيق  مع  المرور  حركة  اعاقة  عدم  مع   ، للعيان   Âواضح االرشادية  اللوحة  موقع  يكون  أن 

السالمة .

- معايير الجودة :
انتاج كافة اللوحات االرشادية بمقاييس رفيعة أينما وضعت ، مع ضمان فحص السالمة والجودة بشكل 

دائم .

- التصاميم االبداعية: 
اعداد طرق ابتكارية توضح بشكل مرئي هوية جامعة الملك سعود ورؤيتها ورسالتها .

- االلوان:
يتعين استخدام االلوان الواردة في هذا الدليل ، ويجب التأكد من وجود تباين كاف بين الخلفية والنص . 

- اللغة :
أن تكون كافة اللوحات االرشادية باللغة العربية واالنجليزية 

- الوضوح:
امكانية قراءة الخط بسهولة في النهار والليل ،وكذلك اعتبار مدى وضوح الخط عند االضاءة من الخلف ( 

صندوق مضئ ) 

- االنظمة : 
، وتبني سياسة صارمة للسالمة خالل  الحالية  االنظمة  للجامعة تطبيق  التابعة  الجهات  يجب على كافة 

تركيب اللوحات 

اللوحات  في  الهوية  الستخدام  الالزمة  الموافقات  على  الحصول  أو   ، العامة  واالستشارات  لالستفسار 
الداخلية والخارجية يرجى االتصال بوحدة ادارة الهوية في الجامعة 

جامعة الملك سعود
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6.2
أسلوب الطباعة

استخدام مجموعة ge ss خطوط للطباعة الرئيسية لكافة نظم 
اللوحات االرشادية باللغة العربية ، و Corporate S للغة االنجليزية 

يجب التقيد بالمقاييس التالية عند اعداد اللوحات 

هيئة  على  تكون  أن  يجب  اللوحات  في  المستخدمة  ا�حرف   -
ا�حرف الصغيرة والكبيرة 

- تناسب حجم النص باللغتين حيثما أمكن 
- للتأكيد على كلمة يجب استخدام سمك مختلف من الخط 

- ضمان التفاوت الواضح بين النص ولون الخلفية بشكل جيد

االستقبال
Recep�on

مواقف السيارات
Car Park

الموارد البشرية
Human Resources
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6.3
تنسيق الشبكة

تنسيق الشبكة للوحات االرشادية الكبيرة 

نحو  على  والوضوح  بالبساطة  االرشادية  اللوحات  شبكة  تتصف 
يتيح رؤية الرسائل بشكل واضح 

الحجم 
أحجام  االرشـــادات  هــذه  التتضمن  اللوحات  أحجام  �ختالف 
 . لوحة  لكل  الحاجة  حسب  النماذج  تعديل  يجب  حيث   ، محددة 

مع الحفاظ على توزيع العناصر 

نوعية تنسيق الشبكة 
الوحدة 50 في 50 مم 

ا�على 150 مم
اليمين 100 مم
اليسار 100 مم

ا�سفل 150 مم

الشعار 
230 مم ارتفاع 

إدارة
 الجامعة
A d m i n i s t r a -

tionG

Administration
ا�دارة

café
مقهى

1

Meeting Room
قاعة االجتماعات

2

Finance
المالية

50 mm
50 mm

جامعة الملك سعود
الدليل ا±رشادي للهوية المطورة  

58



6.3
تنسيق الشبكة

تنسيق الشبكة للوحات االرشادية الصغيرة

نحو  على  والوضوح  بالبساطة  االرشادية  اللوحات  شبكة  تتصف 
يتيح رؤية الرسائل بشكل واضح 

الحجم 
أحجام  االرشـــادات  هــذه  التتضمن  اللوحات  أحجام  �ختالف 

محددة ، حيث يجب تعديل النماذج حسب الحاجة لكل لوحة . 

نوعية تنسيق الشبكة 
الوحدة 25 في 25 مم 

ا�على 50 مم
اليمين 25 مم

اليسار 50 مم
ا�سفل 25 مم

الشعار 
58 مم ارتفاع 

االستقبال
Recep�on

المسمى الوظيفي
ا ســم

Job Title
Name

Prayer Room
مصلى

Services
خدمات
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6.4
لوحة االرشادات الخارجية

الهوية الرئيسية 

تركيبه  يتم  الذي  المقترح  الشعار  تصميم  الموضح  المثال  يمثل 
هذه  انتاج  يتم   ، والخارجي  الداخلي  لالستخدام  الجدار  على 
الوحات باستخدام مادة االلمنيوم وصقلها بعد ذلك ، وباالمكان 

تصنيعها باستخدام االلياف الزجاجية إذا دعت الحاجة الى ذلك 

وحدة  مع  التواصل  يرجى  والالفتات  اللوحات  خيارات  لمناقشة 
إدارة الهوية في الجامعة 

رموز الهوية الرئيسية الخارجية 
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6.4
لوحة االرشادات الخارجية

عند وضع اللوحات االرشادية في االماكن الخارجية وعلى الشوارع الرئيسية  يجب مراعاة تميزها ووضوحها بما يضمن االنتباه لها ومالحظتها ، 
يمكن استخدام الالفته العامودية حرة االستناد في االماكن الخارجية البارزة بجوار مداخل المباني  

قسم
الهندسة

  المدنية

كلية
الهندسة

  

مبنى
الصيانة

  

الالفتة العامودية نماذج تصميم : تعريف المباني

جامعة الملك سعود
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6.4
لوحة االرشادات الخارجية : 

الفتات المباني 

- يتبع في الالفتات الخارجية اسلوب نظم اللوحات االرشادية نفسه .

- في  الحاالت التي تتطلب وضع الالفتة على جانبين ، يجب التأكد دائمÂ بأن تكون المكونات متساوية في االرتفاع كما هو موضح أدناه .

- ينطبق المبدأ نفسه على الالفتات الخارجية التي تظهر على سطح مستٍو واحد . 
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6.4
لوحة االرشادات الخارجية : 

إشارة توجيهية

إن وضع االرشادات التوضيحية لالتجاهات والمعلومات ضمن منطقة واسعة مثل : مواقف السيارات ، البوابات االمنية أو خارج المبنى تشكل 
ارشادات عامة للسائقين والزوار والمشاة بشكل بسيط ومفيد .

إن االخذ باالعتبار للطراز الهندسي للمباني يحدد أي المواد أكثر مالئمة 

نماذج لتصميم اللوحات االرشادية لالتجاهات

 إدارة
  المشاريع

G

Administration
ا�دارة

café
مقهى

1

Meeting Room
قاعة االجتماعات

2

Finance
المالية

جامعة الملك سعود
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6.5
لوحة االرشادات الداخلية : 

الهوية الرئيسية   

 Âبليغ Âفاللوحات االلرشادية تقدم بيان ، Âإن اللوحات االرشادية التي تستخدم داخل المباني تشكل نفس أهمية اللوحات التي تستخدم خارجي
للترحيب ، كما ان الهيئة التي تبدوا عليها منطقة االستقبال يمكن أن تولد انطباع ايجابي للزائر . 

منطقة االستقبال
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6.5
لوحة االرشادات الداخلية : 

الهوية الرئيسية   

إن منطقة أو ردهة االستقبال تشكل اهمية كبيرة وينبغي أن تعطي انطباعÂ جيدÉ للزوار والموظفين ، وأن يكون بإمكان الزوار رؤيتها ، فيما 
يلي خيارين اثنين ، إال أن معايير التخطيط والتأثير بالنمط الهندسي قد يحدد التصميم ا�كثر مالءمة .

يتعين وضع الصور الرسمية في موقع بارز ، ولمزيد من المعلومات أو تفاصيل التوزيع والتصميم يرجى التواصل مع وحدة ادارة 
الهوية في الجامعة  

الشعار المركب على واجهة مكتب االستقبال 

جامعة الملك سعود
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6.5
لوحة االرشادات الداخلية : 

الصور الرسمية 

من الضروري عرض الصور الرسمية بالترتيب الصحيح كما ورد في التوجيه السامي الكريم ، ونص التعميم على وضع صورة الملك عبدالعزيز 
طيب اâ ثراه تحيط بها صورة خادم الحرمين الشريفين  -حفظه اâ- من اليمين ، وصورة صاحب السمو الملكي ولي العهد من اليسار 

بالنسبة للمشاهد، على أن تكون الصور الثالث موحدة في أحجامها وإطاراتها والمستوى الذي توضع عليه.

الترتيب الصحيح للصور الرسمية 
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6.5
لوحة االرشادات الداخلية : 

إشارة توجيهية 

ان وضع الرموز االرشادية والمعلومات في مناطق االستقبال ، قرب الساللم او خارج المصاعد يمكن ان تكون بمثابة جولة بسيطة للزائرين . 
كما هو الحال مع كافة اللوحات االرشادية على الحائط . يجب استخدام مواد عالية الجودة في كل االماكن 

ان تحديد المواد المناسبة مرهون بالطراز الهندسي للمكان .

G

Reception
االستقبال

café
مقهى

1

Meeting Room
قاعة االجتماعات

Finance

2
المالية

G

Reception
االستقبال

café
مقهى

1

Meeting Room
قاعة االجتماعات

Finance

2
المالية

Library

Auditorium

Recep�on

Exit

w w

اللوحات  المسطحة اللوحات الجانبية ( تثبت على الزاوية ) 
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6.5
لوحة االرشادات الداخلية : 

إشارة توجيهية 

أمثلة لتصميم النموذج : لوحة المعلومات 

68

جامعة الملك سعود
الدليل ا±رشادي للهوية المطورة  



6.5
لوحة االرشادات الداخلية : 

إشارة توجيهية 

- هذه االمثلة تظهر لوحات المعلومات واالرشادات ، يمكن أن تكون هذه اللوحات مثبتة على الجدران ، بارزة أو معلقة .

- يتعين استخدام الهوية الكاملة لجامعة الملك سعود وذلك في منطقة االستقبال ، أو في حال وجود أكثر من منشأة أو جهة في نفس المبنى 

- إن مساحة اللوحة االرشادية تحدد مساحة ا�حرف التي من خاللها يمكن للقارئ معاينة وقراءة اللوحة بوضوح 

أمثلة لتصميم النماذج 

- يتعين وضع اللوحات المعنية بتحديد الغرف والقاعات بجوار الباب ، ويفضل وضعها بالنسبة للمشاهد جهة اليمين قدر المستطاع ، تظهر هذه ا�مثلة لوحات 
االبواب التي تتضمن كلمات ، رسم تخطيطي وأسهم ، ويتم عرضها كلوحات على الجدران . 

جامعة الملك سعود
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 Toiletحمام 

24cm

24
cm

19cm
5cm

وكيل العمادة
للتطوير والجودة

Vice Dean of Development and Quality

2A203

24cm

24
cm

19cm
5cm



6.6
األعالم 

يتعين االلتزام بالمواد النظامية الخاصة برفع العلم السعودي ، 

أو  المبنى  خارج  سواء  اخرى  اعالم  أي  أو  الجامعة  علم  مع  السعودي  العلم  رفع  تم  إذا 
داخله فيكون له الشرف وذلك حسب الترتيب التالي : 

العلم الوطني يرفع يمين علم الجامعة ويسار المشاهد

 

Âعلمين أو أكثر اذا كان عدد االعالم فردي Âالعلم يوطني يرفع متوسط

جامعة الملك سعود
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6.7
المواد المستخدمة في الخلفيات 

وتقنيات االنتاج

من الضروري مراعاة أرفع المقاييس عند استخدام هوية جامعة الملك سعود على جميع اللوحات حيثما وضعت ، حيث يجب استخدام 
الهوية بكامل ألوانها بشكل صحيح وان تكون الهوية المكتوبة واضحة ، مع التأكد من استخدام اكثر مصادر االنتاج جودة .

يجب على الجهة المعنية اتخاذ مايلزم للمحافظة على جودة مظهر شعار الجامعة ويشمل ذلك القيام بالصيانة الدورية للوحات سواء 
كانت داخلية أو خارجية . 

قاعدة مصنوعة من االلمنيوم االزرق مع قصاصات بالستيك مطلية بمسحوق أبيض تصميم قالب ألمنيوم مع قصاصات بالستيكية مطلية مسحوق أبيض عليها 
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7.1
الهدايا المؤسسية : 

كبار الشخصيات

للشخصيات  هدايا  وتصميم  وأسلوب  بجودة  تتعلق  مقترحات  هنا  توجد   -
المهمة ومنتجات الهدايا الترويجية .

 Âيفضل استخدام الخلفية باللون ا�بيض للشعار عندما يكون ذلك ممكن -
وينبغي اتخاذ اجراءات خاصة لضمان وضوح الشعار وخاصة مع المواد ذات 

الخلفية الداكنة .

- قد تدعو الحاجة الى انتاج شعار جامعة الملك سعود باستخدام تقنيات خاصة مثل 
النقش البارز ، أو النقش على مواد خاصة 

هدايا خاصة  ( نقش بارز داخلي  )حقائب جلدية  ( نقش )مذكرات يومية مصنوعة من الجلد ( نقش )
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7.2
ألهدايا المؤسسية : 

هدايا للتوزيع
 

أقراص USB  ( مطبوعة   )شارات  (زجاجية )قمصان البولو ( مطرزة )

قبعات  ( مطرزة  )ا�كواب المصنوعة من السيراميك ( مطبوعة ) مفكرة  ( طباعة سلك سكرين )
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7.3
درع التكريم 

- مقترح تصميم درع تكريمي على مادة االكريلك الشفاف .

- يمكن تطبيقه على مادة الخشب أو الكريستال 

- توجد ثالث مقاسات للدرع :

- مقاس صغير  15 في 22 سم
- مقاس وسط 20 في 30 سم

- مقاس كبير 25 في 35 سم 
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7.4
التغليف المؤسسي 

نعرض هنا اقتراحات تتعلق بجودة واسلوب تصميم تعبئة وتغليف الهدايا 
للشخصيات الهامة 

أمثلة لتصميم النماذج

جامعة الملك سعود
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7.5
( Badge ) الشارات
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6.6 cm

2.5 cm ( أ )

( ب) 
ا�سم 

المسمى الوظيفي 

( ج) 

xx

أسم الفعالية
 Event Name

xx

size of plate ، diecutprinting

الحجم 
استنادÉ الى الحجم القياسي ( cm 2.5 ) في ( 6.6 
cm ) حيث يمكن تعديل الحجم بما اليوثر على 

وضوح الشعار وجودة تنفيذه .

هنالك ثالثة أنواع من قالب المظاريف  :

أ - شعار الجامعة .
ب - شارة أسم .

ج - فعالية .
   

المواصفات
كامل  طباعة  مع   Aluminum Plate معدن  (أ) 
مغناطيس  تثبيت  مــع   ، الــوجــه  على  ا�لـــوان 

بالخلف
تثبيت   ، حراية  طباعة  مع   acrylic بالستيك  (ب) 

مغناطيس بالخلف 



توجد ثالث نماذج �وشحة التخرج ، بحيث تم تميز كل درجة  بلون خاص 

7.6
وشاح التخرج
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خط الكتابة :
GE Dinar One   اللغة العربية

 Calibri  اللغة االنجليزية

C L A S S 
O F 

2 0 2 0 57
الـدفـعـة

C L A S S 
O F 

2 0 2 0 57
الـدفـعـة

C L A S S 
O F 

2 0 2 0 57
الـدفـعـة

أ - درجة البكالوريوس 

اللون االبيض

ب - درجة الماجستير 

اللون الفضي 

ج - درجة الدكتوراه 

اللون الذهبي



8.1
المتطلبات الالزمة للرعاية 

والشراكة

المقاييس  الالزم مراعاتها في استراتيجة ترويج الشعار 

- أن يكون شعار جامعة الملك سعود في موقع ذي أولوية ويفضل أن يكون 
بأعلى مادة االتصال .

كجزء  الشعار  تستخدم  والتي  سعود  الملك  لجامعة  التابعة  الجهات  كافة   -
اليتجزأ من هويتها تكون مسؤولة عن الشعار مع توخي أقصى درجات االحترام 

للهوية .

- تقع على عاتق االدارة المعنية بالهوية مسؤولية تقديم التوجيهات االرشادية 
حول الهوية الى المؤسسة أو الجهة المستضيفة .

الهوية  فحص  مسؤولية  الجامعة  في  الهوية  ادارة  وحدة  عاتق  على  تقع   -
واعتماد استخدامها في كافة وسائل االتصال المستخدمة في أغراض الرعاية / 

الشراكة .

- الطلب من المؤسسة المستضيفة دائمÂ بالمحافظة على الحجم ( اليقل عن 
الحجم ا�دنى )  والحيز الفراغي المناسب حول الهوية .

قد  الحاالت  بعض  في   ، الكاملة  بألوانها  الجامعة  هوية  استخدام  يفضل   -
تطلب المؤسسة المستضيفة استخدام لون واحد ، في مثل هذه الحالة يتعين 

الـتأكد من تقديم نسخة الشعار الصحيح 

 

   

يرجى مالحظة أن : 

الطرف  عليها  يوافق  التي  الرعاية  مستوى  على  يعتمد  سعود  الملك  جامعة  لهوية  النهائي  الموقع  إن 
المستضيف ، لذا على الجهة المعنية التفاوض بشأن مستوى ا�ولوية التي ستمنح لموقع الشعار 
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802
الراعي / الشريك الرئيسي

إذا كانت جامعة الملك سعود هي الراعي أو شريك رئيسي ، يتعين أن تحظى هوية شعار الجامعة بأولوية متقدمة على الجهات 
ا�خرى الخاصة بأي طرف ثالث ، مما يضمن قراءة هوية شعار الجامعة أوًال .

كما يتعين المحافظة على حيز الفراغ الالزم المحيط بالشعار والحجم ، وأال تكون شعارات الطرف الثالث أكبر من حجم شعار 
الجامعة .

شعار الشرکات

79

جامعة الملك سعود
الدليل ا±رشادي للهوية المطورة  



803
 الراعي / الشريك المماثل

إذا كانت جامعة الملك سعود راع شريك أو مماثل ، يتعين عندئذ عرض شعار الجامعة مع شعار الطرف اÊخر على نحو متساوي 
بالحجم .

كما يتعين المحافظة على حيز الفراغ الالزم المحيط بالشعار والحجم ، وأال تكون شعارات الطرف الثالث أكبر من حجم شعار 
الجامعة .

شعار الشرکات
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8.4
يفضل ان يكون موقع شعار جامعة الملك سعود بارز في جميع مواد االتصال  . عندما يتعذر تطبيق ذلك بسبب االنظمة التي تعدد الرعاة

تنص عليها اتفاقية مستوى الرعاية ، عندئذ يتيعن معاملة شعار الجامعة على اساس االحترام وتوخي الحرص عند وضعه اسفل 
الرسائل ، وعلى أن يكون أوًال قدر االمكان 

شعار الشرکات

81

جامعة الملك سعود
الدليل ا±رشادي للهوية المطورة  



901
 الئحة معايير المعارض 

والفعاليات

ا�خذ  الواجب  المبادئ  حول  الضرورية  المعلومات  االرشادية  االدلة  هذه  تقدم 
بها وقراءتها جنبÂ الى جنب مع سياسة االتصال للجامعة ، على الجهات المعنية 
والتابعة لجامعة الملك سعود االلتزام بالمعايير الواردة أدناه عند المشاركة في 

أحدى الفعاليات أو المعارض :

1. الهوية السعودية والقيم
 ، يمكن للمعرض أن يكون فرصة تنعكس من خالله قيم ومكانة هذا الوطن 
واالحترام  بالمصداقية  والمنشورات  والصور  التصاميم  كافة  تتميز  أن  يجب 

لتمثيل الوطن بالصورة االيجابية 

2. الرسائل الرئيسية
يمكن أن يتلقى الزوار  خالل فترة زمنية قصيرة العديد من الرسائل ، يجب تحديد 
النواحي  كافة  باالعتبار  وا�خــذ   ، الرسائل  لنشر  وجاذبية  فعالية  الطرق  أكثر 

المتعلقة بتجربة الزائر .

3. التصميم 
 Âأن يكون تصميم المعرض وعناصره ضمن اطار عناصر الهوية االعالمية وعاكس
القدر  على  الحفاظ  مع  االنتباه  جذب  الضروري  من  المعرض  تصميم  عند   ، لها 
جامعة  هوية  عرض  يتعين   ، االبتذال  عن  والبعد  والفخامة  ا�صالة  من  ا�على 

الملك سعود بشكل واضح يضمن رؤيتها عن بعد .

4. قاعة االجتماعات 
الزوار  مع  الحوار  تبادل  أو  االجتماعات  لعقد  مناسبة  بيئة  توفير  الضروري  من 

والمهتمين ، يمكن أن تتضمن التصاميم بيئة شبيهه بالمقهى .

5. خدمات الضيافة 
الضيافة  لتجربة  المملكة  خــارج  المقامة  المعارض  في  وخاصة  ــزوار  ال دعــوة 
السعودية من خالل تقديم القهوة والتمور ، سيعمل ذلك على تعزيز احساس 

الزوار بالجو الترحيبي ويعكس انطباع مميز .

 

6. الوسائل االعالمية المتعددة 
اعداد وتصميم العروض استنادÉ الى الرسائل الرئيسية واستخدام عناصر الهوية 

الرئيسية من ألوان أو أشكال . 

7. الموظفون
أجل  من   ، المعرض  على  واالشراف  با±دارة  المعني  الفريق  أعضاء  تدريب  ضمان 
العربية  المملكة  وتقاليد  عــادات  باالعتبار  يأخذ  الــذي  و   ، االحترافي  الحضور 
السعودية ، وا�نظمة والقوانين ، على أن يكون بمقدور المشاركين في تنظيم 

المعرض االجابة على االسئلة المطروحة حول الجامعة  .

8. المواد المطبوعة الترويجية  
والمواد  المنشورات   ، العمل  بطاقات  من  كافية  كميات  وترتيب  تنظيم  يجب 
االعالمية الالزمة ، واتخاذ التدابير لترجمة المواد اذا دعت حاجة المشاركة لذلك  .

9. الهدايا 
اختيار ا�دوات المالئمة الستقطاب الزوار مع ضمان تميز كافة الهدايا بمقومات 

االحترام والمالئمة للغرض المستهدف منها .

10. اللغة 
أما   ، المحلية  والمعارض  الفعاليات  خالل  واالنجليزية  العربية  الغة  استخدام 

بالنسبة للفعاليات العالمية ، يتعين استخدام لغة البلد المستضيف للفعالية  .

11. الجودة
من الضروري أن تتميز كافة المعارض والفعاليات بمقاييس الجودة العالية قدر 

االمكان ، وتطبيق أحدث التقنيات في المعارض 
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9.2
منصات العرض

، من شأن  الهوية  ، وليست تصاميم معتمدة ضمن  الوارد هنا يمثل مصدر لاللهام فقط  المثال 
من  ا�شخاص  مختلف  مع  التواصل  من  الجامعة  تمكن  مميزة  وفرصة  بيئة  توفير  المعرض 
، في  رائدة ومميزة  أن يولد تجربة  المكان والتصميم يمكن  ، حيث أن محيط  مستويات متعددة 

حين أن الرسائل المترافقة مع التكنولوجيا والضيافة العربية يمكن أن تقدم تجربة رائعة للزائر .

مثال لتصميم منصة 
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9.3
لوحات / رايات المعارض

نموذجية  أنها  كما   ، بعد  عن  بوضوح  معاينتها  يمكن   ، ومتحرك  سريع  إعالني  حيز  عن  عبارة 
الستقطاب اهتمام الزوار واخطارهم بالرسائل الرئيسية .

ا�مامي  القالب  تكون  أن  ويمكن   ، الحاجة   حسب  الخلف  من  القالب  تصميم  يتم   : مالحظة   -
والخلفي بتصميم واحد

أمثلة تصميم القوالب

8
  نوفمبر

 نحو مستقبل
  تعليمي أفضل

 نحو
 مستقبل
تعليمي

أفضل
  جناج 103 ح
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9.4
خلفية المسرح

خالل  من  سعود  الملك  لجامعة  للترويج  مالئمة  كفرصة  المسارح  خلفية  استغالل  يمكن 
المؤتمرات الصحفية أو الفعاليات ا�خرى العامة ، فخالل انعقاد الفعاليات وحضور وسائل االعالم 

يتعين التأكد من هوية الجامعة واضحة للعيان و أمام عدسات التصوير  .

أمثلة تصميم القوالب
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9.5
منبر المتحدث

- تكون منضدة منبر المتحدث أكثر ا�ماكن البارزة عند تصوير أي فعالية أو مؤتمر . يتعين عرض 
هوية الجامعة بشكل بارز على المنضدة خالل كافة الفعاليات  .

- عند طاولة المتحدث يتعين أن يكون لدى كل متحدث بطاقة تتضمن شعار الجامعة واالسم 
بالكامل . 

أمثلة تصميم القوالب

بطاقة ا±سم على منضدة المتحدث

جامعة الملك سعود
الدليل ا±رشادي للهوية المطورة  

86



10
معايير التصوير 

الملك  جامعة  شعار  لهوية  الرئيسية  العناصر  أحد  الفوتوغرافي  التصوير  يعد 
الخاصية  يمثل  مناسب  مرئي  شكل  تصميم  أو  اختيار  الضروري  من  لذا   ، سعود 

المستهدف ابرازها للجامعة .

1. الوعي والقيم
 ، المستهدفة  للغاية  ومالءمتها  المرئية  المحتويات  كافة  توافق  مراعاة  يجب 
والذي من شأنه تعزيز سمعة ومكانة الجامعة ، على سبيل المثال : يجب التأكد 
وخاصة   ، السعودي  للمجتمع  الثقافية  وخصوصيتها  الصور  مصداقية  من 

مايتعلق بالمواطن ، الزي ، النظام والقانون ، 

2. المحيط المناسب 
ضمان مالئمة مكان الصورة للمحتوى أو الرمز قيد العرض ضمن الرسالة المرئية ، 
مع استخدام صور تم التقاطها في السعودية ±ضفاء خاصية الطابع المحلي .

3. الجمهور المالئم 
ضمان عرض الموضوع / االعالن ضمن محتوى مرئي يتالئم مع الجمهور المعني 
بالرسالة ، فعلى سبيل المثال : عند الترويج لحفل تخرج . يتعين أن تعكس الصورة 

الطالب السعودي بالزي الرسمي ، بما في ذلك العمر  .

4. االبداع
االمكان  قــدر  المنطقي  النهج  توخي  مع   ، مؤثر  مرئي  محتوى  استخدام 

واستخدام الرموز المجازية لنقل الرسائل بدًال من النقل الحرفي للمحتوى .

 

   

5. التلقائية
تجنب االفتعال واالصطناعية في التقاط الصور الحقيقية  . 

6. تحرير الصور
استخدام الزاوية المالئمة أو التشذيب للحصول على أفضل التأثيرات على الصور   .

7. اللون 
أفضلية استخدام المحتوى المرئي المصور ، وتكون االلوان دافئة وجذابة وليست 

حادة  .

8. الهدايا 
بمقومات  الهدايا  كافة  تميز  ضمان  مع  الزوار  الستقطاب  المالئمة  ا�دوات  اختيار 

االحترام والمالئمة للغرض المستهدف منها .

9. ا�ضاءة الطبيعية
استخدام االضاءة الطبيعية التقاط الصور   .

10. االستخدام االمثل للصور
بوصة  لكل  نقطة   300 عن  الرقمي  الفيلم  اليقل  أن  يتعين  الصور  جودة  لضمان 

للطباعة و 72 نقطة لكل بوصة لالستخدام االلكتروني 
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11
دعم الهوية

إن كافة الجهات التابعة لجامعة الملك سعود  مسؤولة عن ضمان دقة وتوافق 
تطبيق / استخدام هوية الجامعة ، مع السعي للحصول على دعم وحدة ادارة 
الهوية والذي يمكن من خالله للجهات التقدم بطلب رسمي الستخدام شعار 

وهوية جامعة الملك سعود 

بيانات االتصال 
لالستشارات ولالستفسارات العامة أو الحصول على الموافقات الالزمة 

الستخدام هوية جامعة الملك سعود ، يرجى االتصال بوحدة ادارة الهوية 

البريد االلكتروني

idf@ksu.edu.sa

أرقام التواصل

 

   

+966 11 8052435
8050911
8051190
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