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 2021/ل م/2عطاء رقم 
 ( 2020/2021)السنوي للعام    الكتاب  طباعة   ومواصفات  شروط

 : الشروط اخلاصة: أوال
 ( نسخة. 4000الكتاب )   نسخ   عدد -1
 . حسب عدد صفحات الكتاب ان قابلة للزايدة والنقص( ملزمة  28: )املالزم  عدد -2
 )سعر امللزمة  أساس ية وتسدد القيمة على  القيمة اإلمجالية للكتاب السنوي حسب عدد املالزم الفعل  احتساب  يتم -3

 . صفحة( + مثن الغالف والقمصان والتجليد   16  / امللزمة األوىل+   املالزم   عدد صفحة ×   16
احلروف  سعر  مليش -4 وفرز    /امللزمة صف  اجلامعة،  عليه  توافق  الذي  ابلشكل  والبليتات،   واألفالم،  األلوان كمبيوتر 

 والورق والطباعة. 
والطوي وجتميع املالزم  والطباعة فرز األلوان للغالف والقميصني الداخليني األول واألخري والورق  الغالف  سعر  مليش -5

 . Spot UV+  واخلياطة  

 يتم تسليم صور اخلرجيني للمطبعة اما الكرتونياً أو ورقياً.  -6
 مادة الكتاب من قبل اجلامعة.   تدقيق  يتم -7
 اجلامعة.   وموافقة شرافواإلخراج من قبل املطبعة وإب  والتصميم  املونتاج  يتم -8
 إبعادة أفالم الصور املفروزة والصور األصلية للجامعة.   املطبعة  تلتزم -9

 . من تسليم الربوفة  الربوفات من قبل املطبعة يف موعد ال يتجاوز مخسة أايم   تصحيح  يتم -10
 من اتريخ تسليم املادة للمطبعة.  أسبوعالربوفة األوىل خالل    تسليم  يتم -11
 حلني االنتهاء منه.   السنويكمبيوتر وفين للتصميم حبيث يكون مفرغاً بشكل اتم للكتاب    جهاز هيزبتج  املطبعة  تلتزم -12
)  تسليم   يتم   -13 يوماً  15الكتاب خالل  إىل موقع  عمل رمسي  (  اجلامعة  قبل  بروفة مصدقة من   اجلامعةمن اتريخ آخر 

   الكرك(.  -)مؤتة
 ( وفق نظام يسمح بفتحه على جهاز الكمبيوتر. CDأن تقدم املطبعة نسخة من الكتاب السنوي ) -14
 : املواصفات: اثنيا      

 )أ( الغالف: 
 . سم  29.5×  21.5  قياس -1
 غم.  ( 150)   أبيض وزن   يلصق عليه ورق جالسيه  غرام   2000-1800ك  يمس مقوى كرتون  -2

  مغلف بطبقة السلوفان املط.  -3
 . Spot UV+ لون األوان الغالف فرز أربعة   -4
 (. ، مع شاش غراء)خياطة،  فين  التجليد  -5
 فرز ألوان طبيعية.   أوفست األول واألخري طباعة   القميص   طباعة -6
 . ويعتمد من قبل اجلامعة اكثر من منوذج للغالف  واخراج  تصميم -7

 )ب( الصفحات الداخلية+ القميص الداخلي األول واألخري:  
 سم.   29 ×21 الصفحة  قياس -1
 . (غم  115)   زن و   ابيض  جالسيه  (ما عدا األوىل)مجيع املالزم   ورق -2
  ( غم.150، ورق جالسيه أبيض وزن ) ألوان  أربعةأوفست   األوىل  امللزمة -3
 أربعة ألوان.  أوفست  الطباعة -4


