
Guidelines for KHDA tagline

Font

Arabic:          GE Dinar
Color:            100% Black
Size:              10 Minimum.
Background:   White

Font

English:    Dax Regular
Arabic:     GE Dinar
Color:       100% Black
Size:         10 Minimum.

The samples below will give you the Idea about usage of KHDA Tagline.

These samples are not to be copied for layout purposes in any advertisements.

مصرّح بها  من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وتعتبر الشهادات العلمية الصادرة عن هذه المؤسسة التعليمية، والتي يتم التصديق عليها من 

قبل الهيئة معترف بها في إمارة دبي، وملزمة لكافة الجهات العامة والخاصة فيها لكافة األغراض

Permitted by the Knowledge and Human Development Authority.  The academic qualifications granted by this institution 

and certified by KHDA shall be recognised in the Emirate of Dubai by all public and private entities for all purposes.
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