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علــى  بــه  إلللتـــزام  الـجـديــدة  والهويــة  االســتراتيجية  يســتعرض  الدليــل  هــذا 

الجامعـة. فهـو يوضح أسـس اسـتخدام  التـي تنتجــهـا  الصـلـة  الوســـائـط ذات  جـميــع 

مرئــــي  مظـهــــر  لضـمـــان  األخــــرى  التصميــم  وعناصر  الخـط  األللوان،  الشـعـار، 

المتطلبــات  ودعــــم  للتـصـمـيــم  تـوجيــه  كـدليــــل  يعـمــل  كمــــا  وقــــوي،  مـتناســق 

وحيويــة. بتميــز  للهويــة  المســتقبلية 

دليل الهوية البصرية



شعار الجامعة



ليتم  للجامعة،  الشعار  هذا  واعتماد  إنشاء  تم  هذا  يومنا  وحتى  الجامعة،  إنشاء  منذ 

استخدامه في أغلب األمور  التي تخص الجامعة.

شعار الجامعة

رمز شعار الجامعة



لمختلــف  اســتخدامه  مناســبة  لضمــان  مختلفــة  طــرق  بأربعة  الشــعار  مســمى  يوضــع 

التطبيقــات.

اإلستخدامات المتعددة الشعار وحاالتها

هيكلة الشعار

1

األسم الفرعي



االستخدامات اللونية للشعار

استخدامات اللون بالشعار

الشعار باأللوان األصلية
الشعار باللون األبيض

والخلفية تكون بلون أخر

الشعار باللون األسود

والخلفية بلون أبيض



االستخدامات الخاطئة للشعار

اليجـوز اسـتخدام الشـعار بألوانـه الحقيقيـة
علــى صــورة فوتوغرافيــة إال بعــد وضــع
طبقــة بيضــاء Screen بشــفافية 70٪

اليجــوز اســتخدام الشــعار بألوانــه الحقيقيــة

علـى خلفيـات ملونـة
اليجوز ضغط الشعار وتغيير أبعاده



الشعارات الفرعية للكليات

كلية الدراسات العليا/ماجستيركلية الدراسات العليا/ دكتوراه

كلية العلوم اإلنسانية والتربويةكلية العلوم االدارية ونظم المعلومات

كلية العلوم التطبيقيةكلية الهندسة

كلية المهن التطبيقيةكلية تكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب

التمريضكلية الطب وعلوم الصحة كلية 



المجموعة اللونية



المجموعة اللونية

األلوان األساسية

Tan Color Yale Blue WhiteVenetian Red

Hex
RGB
CMYK

#D4B890
212, 184, 144
C:18 M:26 Y:46 K:0

Hex
RGB
CMYK

#194E83
25, 78, 131
C:100 M:80 Y:30 K:0

Hex
RGB
CMYK

#C72127
204, 21, 18
C:15 M:100 Y:100 K:5

Light Gray

Hex
RGB
CMYK

#D1D3D4
209, 211, 212
C:0 M:0 Y:0 K:20

Hex
RGB
CMYK

#FFFFFF
255, 255, 255
C:0 M:0 Y:0 K:0



المجموعة اللونية

ألوان الكليات

كلية الهندسةالطـب وعلوم الصحةدراسات عليا / ماجستيردراسات عليا / دكتوراه

العلوم االنسانية والتربويةالعلوم االدارية ونظم المعلوماتالعلوم التطبيقيةتكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسوب

عمادة شؤون الطلبةكلية التمريضالمهن التطبيقية (الدبلوم المتوسط)

Hex
RGB
CMYK

#115837
17, 88, 55
C:88 M:39 Y:87 K:38

Hex
RGB
CMYK

#662D91
102, 45, 145
C:75 M:100 Y:0 K:0

Hex
RGB
CMYK

#AB1F23
171, 31, 35
C:22 M:100 Y:100 K:16

Hex
RGB
CMYK

#2A5CAA
42, 92, 170
C:90 M:70 Y:0 K:0

Hex
RGB
CMYK

#00AEEF
0, 174, 239
C:100 M:0 Y:0 K:0

Hex
RGB
CMYK

#F15A29
241, 90, 41
C:0 M:80 Y:95 K:0

Hex
RGB
CMYK

#2BB673
43, 182, 115
C:75 M:0 Y:75 K:0

Hex
RGB
CMYK

#9E1F63
158, 31, 99
C:35 M:100 Y:35 K:10

Hex
RGB
CMYK

#F7941D
247, 148, 29
C:0 M:50 Y:100 K:0

Hex
RGB
CMYK

#56C5D0
86, 197, 208
C:60 M:0 Y:20 K:0

Hex
RGB
CMYK

#811517
129, 21, 23
C:28 M:100 Y:100 K:37



الخط



الخط المستخدم

Light

Medium

Black
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Palestine Polytechnic University

Palestine Polytechnic University

Palestine Polytechnic University

تم اختيار خط Somar Font في بناء الهوية البصرية الجديدة بكال اللغتين العربية واالنجليزية.

Somar Font (Arabic)

Somar Font (English)



النمط



النمط

النمط الثانويالنمط الرئيسي



األيقونات



األيقونات

األلوان األساسية

عند استعمال األيقونات يجب التأكد من أسلوب الرسم و عرض الخط 

المرسومة به األيقونة، ويمكن إضافة شكل وراء األيقونة حسب 

التصميم.



تطبيقات الهوية البصرية



القرطاسية



بطاقة األعمال



بطاقة طلب االلتحاق



تصاميم السوشيال ميديا

في  وترسخها  البصرية,  الهوية  من  مهم  جزء  تعكس  ميديا  السوشيال  تصاميم 

الناظرين, وفي هذه التصاميم يتم استخدام األشكال الهندسية البسيطة  أذهان 

لتتناسب مع كل تصميم.



تصاميم السوشيال ميديا



تصاميم السوشيال ميديا

التصاميم الخاصة

بالكليات



تصاميم السوشيال ميديا

التصاميم الخاصة

بالمناسبات



شهادة شكر وتقدير



بطاقة تعريفية



بطاقة شخصية



توقيع البريد اإللكتروني



نشرة التخصصات



برشورات الكليات



فاليرز



كتيب الخبرات



لوحات اإلعالنات



موقع الويب

تم عمل Design System خاص بالجامعة، وبدأ تنفيذه بشكل تدريجي.



الفيديو

للفيديو أساسيات خاصة سيتم شرحها بملحق خاص بالفيديو.
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