
10000  500010000  10005000  5001000  1500  اسم المادة ومواصفاتها 

A 3 1مغلف مطبوع عليه شعار الجامعة ملون حسب العينة قياس      
A4 2مغلف مطبوع عليه شعار الجامعة ملون حسب العينة قياس      
A5 3مغلف مطبوع عليه شعار الجامعة ملون حسب العينة قياس      
4 سم 11× 22مغلف مطبوع عليه شعار الجامعة ملون حسب العينة قياس      
لون وجهين 4غم مسلفن  250سم جالسية مط  9×5كرت فيزت قياس        5
غم مسلفن  250جالسية مط  A4 قياس لون 4بروشور الجامعة )مطوية (      

 حسب العينة وجهينالطباعة على ال
6

غم مسلفن  250جالسية مط  A4 قياس لون 4ي بروشور الكليات مطوي ثالث     

 حسب العينة وجهينالطباعة على 
7

لون  4ومناسباتها المختلفة مطبوعة لمؤتمرات الجامعة  ىمقو بانريافطات      

تقدم الجامعة التصميم قبل الطباعة  على الجوانب.معدنية مع تثبيت حلقات 

 مطلوب تقديم سعر المتر الربع في كل مرة.

8

 لون 4فولدر كرتوني مع جيب داخلي مطبوع عليه شعار الجامعة وعنوانها      

 .حسب العينة
9

 حسب العينةمعايدة بطاقة      

 وجه واحد + كفراج + سبوت يو في لون الطباعة أربعة

 حراري.أربعة لون ذهبي خارجي  لون واحد: داخلي

 سم 17.5×25.5قياس مفتوح 

 سم 12.5×17.5قياس مطوي 

 مع مغلف ابيضغرام.  300وزن 

10

11 حسب العينة بطاقة حفل تخريج الطلبة     



12 بطاقة دعوة لحفل التخريج حسب العينة     
 13 شهادة مشاركة مؤتمرات علمية أو دورات     
األمور وتعليمات المشاركة في حفل  ءرسالة ترحيبية وارشادية ألوليا     

 .التخريج
14

 لون. 4الطباعة  ستاندمع رول اب      

 ستقدم الجامعة التصميم كل مرة.

 سم 200×85قياس 

سم200×  120قياس   

15

ورقة مسطر من الداخل الغالف الخارجي  30سعة  A4دفتر مالحظات قياس      

 لون حسب العينة 4
16

ورقة مسطر من الداخل الغالف الخارجي  30سعة  A5دفتر مالحظات قياس      

 لون حسب العينة 4
17

الغالف الخارجي ورقة مسطر من الداخل  30سعة  A6دفتر مالحظات قياس      

 لون حسب العينة 4
18

19 دفتر امتحانات شهرية حسب العينة     

 20 دفتر امتحانات نهائية حسب العينة     

 120وزن  شعار المئوية مع الجامعةورق مراسالت رسمية لمكتب رئيس      

 ذهبي حراري حسب العينة A 4غم نوع كونكرر. قياس 
21 

 22 للجامعة حسب العينة.ورق مراسالت رسمية      
 23 حافظة شهادات مع شعار الجامعة حسب العينة     
 قلم حبر ازرق ناشف لون ابيض مطبوع عليه شعار الجامعة لون واحد      

 24 



  لون 4شبر تعليق على الرقبة لون ابيض مطبوع عليه شعار الجامعة      

 مزود بملقط وباجة
25 

من الجهتين  لون 4 )مج( مطبوع عليه شعار الجامعة لإلهداءكاس        26 

لون 4غم 120كشف عالمات الطلبة مع عالمات سرية غير مرئية وزن      

 وجهين نوع الورق كونكرر
27 

) حسب العينة( جداريات حسب المواصفات المعتمدة من الجامعة       28 
ملم للشهادات تتلف عند نزعها 30-28الصقة ذهبية حرارية قطر  ستكرات     

حسب العينة بعد لصقها  
29 

الجامعة  تقدمستكرات دائرية ملونة تلصق على زجاج السيارات من الداخل      

حسب العينة التصميم قبل الطباعة  
30 

ورقة  حسب العينة 100دفتر نموذج وصفة طبية يحتوي على        31 

 32 بطاقة معالجة طبية حسب العينة     

حسب العينة لون 4 كيس مطبوع عليه شعار الجامعة       33 

مع جلدة كرتونية خارجية حسب العينةورقة  100دفتر اذن يحتوي على        34 

 35 نموذج طلب التحاق برامج البكالوريوس والماجستير حسب العينة     

حسب العينة مصدقة تخريج       36 

 الكتاب السنوي     
سم21*28.5القياس    

.لون 4طباعة ال -غم جالسية مط115الورق الداخلي   
خياطة -تجليد فني   .لون 4طباعة هارد كفر  الخارجي الغالف  

حراري + كفراج –سبوت يو في  -سولفان مط  
. غم150القميص جالسية مط   

يتبع ........ صفحة. 16المطلوب بيان سعر الملزمة البالغ عدد صفحاتها   

37 



على أن يشمل السعر  CDسيتم تزويد المطبعة بكافة البيانات والصور + 

 التصميم واإلخراج من قبل المطبعةعلى 
 مجلة حصاد الجامعة      

 الورق لون وجهين 4الطباعة  سلوفان. +المع غرام جالسية 300الغالف:
A4:بيان سعر  لون وجهين 4طباعة  مط،غرام جالسية  150الداخلي

 CDتزويد المطبعة بالمادة مع التصميم واإلخراج +  مالملزمة. سيت

38 

 مجلة جامعة عمان العربية للبحوث      
اسود واحدلون غم 80الورق الداخلي وزن   

لون الكعب برش 4غم الغالف 250الغالف جالسية سلوفان وزن   

سم24*17قياس    

.بيان سعر الملزمة  
قبل الجامعة.سيتم تصميم الغالف من   

فيما يتعلق بالمادة الداخلية فيتم تصميمها واخراجها من قبل المطبعة 
 وبالتنسيق وموافقة من عميد البحث العلمي

39 
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