دليل استخدام شعار الجامعة

University of Sharjah
Logo Guideline

افتتاحية
إن جامعــة الشــارقة مؤسســة أكاديميــة شــاملةً وفخمــة ذات نمــط تعليمــي متميــز ورؤيــة عالميــة .إنهــا رائــدة فــي المجــال األكاديمــي والبحــث العلمــي ،وفــي مجــال اآلداب والفنــون علــى
مســتوى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومنطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي .وال بــد لهــذه القامــة الرفيعــة مــن الظهــور بوضــوح نظــرًا لمــا تتمتــع بــه مــن هويــة متميــزة ،والتــي
ـب.
ـلوب ممكــن إلــى الجميــع .وإن المحافظــة علــى هــذا التميــز بهــذه القــوة عمليـ ٌـة مســتمرة وهــي مســؤولية كل موظــف وعضــو هيئــة تدريــس وطالـ ٍ
ينبغــي تقديمهــا فــي أفضــل أسـ ٍ
كمــا أنهــا تــؤدي إلــى تعزيــز هويــة الجامعــة ،وبالتالــي تسـ ّلط الضــوء علــى منزلتهــا الرفيعــة أمــام العالــم.
ُصاحبهــا مجموعــة مــن القواعــد الواجــب
المحافظـ ُـة علــى تم ّيــز الجامعــة ُيقصــد بــه ضمــان تقديمــه علــى نحــو متناســق ومترابــط فــي كافــة وســائل اإلعــام ،وهــي عمليــة مهمــة جــدًا ت
ُ
اتباعهــا مــن قبــل الجميــع مــن أجــل ضمــان التناســق والترابــط فيمــا بيــن جميــع المعنييــن.
تمثــل هــذه الوثيقــة مرجعــً لالســتخدام المقبــول لشــعار الجامعــة .ويجــب مراعــاة التعليمــات الــواردة فــي هــذه الوثيقــة بعنايــة واتّباعهــا دائمــً مــن أجــل ضمــان تقديــم صــورة الجامعــة
ـكل كان.
بشــكل مناســب .صــدرت هــذه الوثيقــة عــن مكتــب مديــر الجامعــة ويجــب اســتخدامها كمــا هــي دون أي تغييــر أو تعديــل أو تحديــث بــأي وســيلة أو بــأي شـ ٍ
تم اعتماد شعار الجامعة الجديد من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي الرئيس األعلى للجامعة.

PREFACE
The University of Sharjah is a comprehensive and magnificent academic institution with a distinctive learning style and a global vision. It is a pioneer in academia,
scientific research and the arts in the UAE and the GCC region. This prestigious stature must be clearly manifested in its brand identity, which in turn must be
represented in the best possible way to the public eye. Preserving the power of the brand is a continuous process that is the responsibility of every employee,
faculty member, and student. This important process of brand preservation and strengthening further cements the University’s brand and in turn highlights its
stature to the outside world.
Preserving the brand means ensuring it is consistently represented across all media, this is a crucial process that comes with a set of rules, that when followed
by everyone will ensure consistency across the board.
This document serves as a reference on the accepted usage of the University logo. The guidelines in this document must be strictly observed and followed at
all times to ensure consistent visual representation of the University image. This document is issued by the Office of the Chancellor and must be used as is, it may
not be altered, modified, or updated in any way or form. The new University of Sharjah logo has been approved by His Highness Sheikh Dr Sultan Al-Qasimi,
Supreme President of the University of Sharjah.
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مقدمة
ُ
 فنمــط الرســم الثالثــي األبعــاد والتجريــدي يمثــل حداثــة أنيقــةً تالئــم.الق ّبــة التــي فــي الشــعار هــي صــورة طبــق األصــل للقبــة الموجــودة علــى المبانــي الرئيســة فــي حــرم الجامعــة
 فالخــط األخضــر ذو االنحنــاءة يمثــل ســعي الجامعــة الالمحــدود فــي. إنهــا رمــزٌ لحركـ ٍـة قويــة نحــو األمــام فــي مجــال التكنولوجيــا والبحــث العلمــي والتعليــم.القــرن الحــادي والعشــرين
.طلــب المعرفــة وإجــراء البحــث العلمــي
.يمثل النمط العربي في كتابة الحروف التزام الجامعة بتراثها الثقافي اإلسالمي والعربي
 ويحتــوي اللــون األخضــر علــى الطاقــات القويــة للطبيعــة التــي. كمــا أن لهــذا اللــون أثـ ٌـر فــي إبــراز اللــون األخضــر للخــط المنحنــي.اللــون الرمــادي للقبــة هــو رمــزٌ لألمــان والنضــج والجــدارة
. فــي حيــن أن اللــون األســود للحــروف يمثــل الســلطة والثقــة والقــوة، الســكون والتناغــم، النمــو،تمثــل التعلــم
ُ
.سير فيه ُق ُدمًا في القرن الحادي والعشرين
التراث الثقافي اإلسالمي والعربي القوي في الوقت الذي َن
يصورها
 فإن شعار جامعة الشارقة رمزٌ للنهضة الثقافية التي،إجماال
ُ
ّ

INTRODUCTION
The dome in the logo is an exact replica of a dome on one of the main buildings in the University campus, its 3D and abstract drawing style represents elegant
modernity in the 21st century, it is a symbol of forward momentum in technology, research and education. The green swoosh represents the magnificent and
picturesque green campus, the curved end of the swoosh represents the University’s infinite quest for knowledge and scientific research.
The Arabian style of the lettering represents the University’s commitment to its Islamic and Arabian cultural heritage.
The gray color of the dome is symbol of security, maturity and dependability, the stabilizing effect of the color makes the green swoosh stand out. The color
green contains the powerful energies of nature representing learning, growth, tranquility and harmony, while the black in the lettering represents authority,
confidence, and power.
In totality, the University of Sharjah logo is a symbol of cultural renaissance depicted in strong Islamic and Arabian cultural heritage while moving forward in the
21st century.

3

تعليمات استخدام الشعار
تعليمات عامة
 1.1ال يجوز استخدام الشعار بغير الصورة التي يرد عليها ،فال يجوز تغييره أو تعديله أو إعادة إنتاجه أو تحريره بأي وسيلة أو شكل كان .وال يجوز إضافة أي شيء إلى الشعار أو إقرانه بأي شيء آخر.
 1.2يجب استخدام الشعار كام ً
ال ،وال يجوز استخدام أجزاء منه فقط بشكل منفرد
 1.3يجوز فقط تعديل حجم الشعار بشكل متناسب ومتوازن (الضغط على مفتاح  Shiftأثناء تعديل الحجم)
 1.4ال يجوز إعادة إنتاج أو تقليد أي جزء من الشعار بأي وسيلة كانت (ال تحاول نسخ الخطوط المستخدمة في كتابة الشعار في عناوين الوثائق)
 1.5ال يجوز تدوير الشعار ،أو قلبه أو تغيير شكله بأي صورة كانت
ُضف أي مؤثرات إلى الشعار بما في ذلك ،ودون االقتصار علىdrop shadows, inner and outer glows, and inner and outer bevels :
 1.6ال ت ِ
نص لكي ُيقرأ« :جامعة الشارقة»
 1.7ال تستخدم الشعار في أي ٍّ
 1.8يجوز أن ُيصبح الشعار باللون األبيض كام ً
ال على خلفية داكنة ،وفي هذه الحالة ،فإن جميع عناصر الشعار يجب أن تكون بيضاء (ال تستخدم اللون األخضر للخط المنحني).
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Logo Usage Guidelines

1.0 General Guidelines
1.1 The logo can only be used exactly as is, it may not be altered, modified, reproduced or edited in any way, shape or form, do NOT add or associate anything to the logo
1.2 The logo must be used in whole, no part of the logo may be used as a standalone
1.3 The logo must only be resized proportionally to scale (hold down the Shift key while resizing)
1.4 No part of the logo may be recreated or imitated in any way (do NOT try to replicate the logo fonts in document titles)
1.5 The logo must not be rotated, flipped, or distorted in any way
1.6 Do NOT add any effects to the logo including but not limited to drop shadows, inner and outer glows, and inner and outer bevels
1.7 Do NOT use the logo in text to read “University of Sharjah”
1.8 The logo may be reversed to all white on dark backgrounds, in such case, ALL elements of the logo must be in white (do not use green in the swoosh).
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اللغة

Language

. هو ثنائي اللغة بالعربية واإلنجليزية:يجب استعمال شعار واحد فقط
Only one logo should be used: bilingual in Arabic and English.

Bilingual format
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الحجم والحد األدنى من المساحة الفارغة
 3.1يجب أال يقل عرض الشعار الكلي عن  3سم
طرف إلى طرف ،يجب أن يمثل من ربع إلى ثلث الحد األقصى المتوفر من العرض اإلجمالي للوثيقة.
 3.2عند وضع الشعار على وثيقة ،فإن العرض الكلي للشعار ،من
ٍ
 3.3يجب توفر مساحة بيضاء بنسبة ُ
كحد أدنى ،للشعار كام ً
ال من كافة الجوانب األربع.
الث ُمن،
ِّ

المسافة بين الطرفين
قياس الشعار

قياس المسافة الفارغة

تطبيق الحد األدنى من
المسافة البيضاء الفارغة

حجم الشعار
نسبتا لحجم
المستند
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Size and Minimum Clearance
3.1 The logo shall NOT be smaller than an overall width of 3cm from end to end
3.2 When placing the logo on a document, the overall logo width from end to end should be between 1/4 (one quarter) and 1/3 (one third) of the total
maximum available width
3.3 A minimum white space clearance of 1/8 (one eighth) of the overall logo width is required from all four sides
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Measuring the logo

Measuring the clearance

Applying the
minimum white
space clearance

Logo size
relevant to
document
size

األلوان

Colors
coated stock paper  مطليةstock  على ورقةPantone  يجب استخدام ألوان، وحيثما أمكن،الجدول التالي يوضح األلوان المتنوعة المستخدمة في الشعار
The table below illustrates the various colors used in the logo, whenever possible, Pantone colors should be used on coated stock paper.

Dome Gray

Swoosh Green

Font Gray

Pantone Solid on Coated Stock

422 C

376 C

424 C

Pantone Solid on Uncoated Stock

422 U

376 U

425 U

Cool Gray 8 M

376 M

424 M

20, 13, 13, 35

50, 0, 100, 0

0, 0, 0, 70

0, 0, 0, 50

40, 0, 100, 0

57, 48, 46, 13

Pantone Solid Matte
CMYK on Coated Stock
CMYK on Uncoated Stock
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أسماء الكليات والمراكز مع شعار الجامعة
)قالب- (الشعار األساسي

Colleges, Departments and Centers Logo Lock-Ups
(Standard Logos Template)

كلية العلوم

كلية الفنون الجميلة والتصميم

COLLEGE OF SCIENCES

COLLEGE OF FINE ARTS
AND DESIGN

كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية

كلية العلوم الصحية

COLLEGE OF SHARIA &
ISLAMIC STUDIES

كلية الدراسات العليا
COLLEGE OF GRADUATE
STUDIES

إدارة التوجيه األكاديمي
واستقطاب الطلبة

COLLEGE OF HEALTH
SCIENCES

كلية القانون
COLLEGE OF LAW

كلية الطب
COLLEGE OF MEDICINE

ENROLLMENT MANAGEMENT
& ACADEMIC GUIDANCE
DEPARTMENT

كلية الصيدلة
COLLEGE OF PHARMACY
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كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية واالجتماعية

COLLEGE OF ARTS HUMANITIES
AND SOCIAL SCIENCES

كلية إدارة األعمال
COLLEGE OF BUSINESS
ADMINISTRATION

كلية االتصال
COLLEGE OF
COMMUNICATION

كلية طب األسنان
COLLEGE OF DENTAL
MEDICINE

كلية الهندسة
COLLEGE OF
ENGINEERING

أسماء الكليات والمراكز مع شعار الجامعة

)(شعارات خاصة

Colleges and Centers Logo Lock-Ups

(Special Logos)

All other departments, centers and colleges will follow page 10 جميع األقسام والمراكز والكليات األخرى تتبع صفحة
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