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شعار
 جامعة أم القرى

إن الهوية متكونة من إثنين من العناصر ا�ساسية

إسم 
عمادة البحث العلمي 

شعار جامعة أم القرى
إسم عمادة البحث العلمي 

تكوين الشعار



17x

1x





C M Y K

43 44 78 17

0 0 0 100

58

0 0 0

0 0 0

100

0 0 0 100

90 46 47 18

0 0 0 100



الهوية التجارية
CD ملف الغالف + غالف

Aمذكرة مقاس ٥
المالبس 

الهدايا 



الهوية التجارية

LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
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