
استمارة اشتراك
ةمرحباً بكم في المكتب

فترات أثناء لالستخدامیسعدنا تشریفكم للمكتبة، حیث جمیع المواد والمقتنیات متاحة
.بھاعمل ال

الرائعة من المواد التي نوفرھا في نود أن ندعوكم الستكشاف المجموعة المختارة 
مكتبتنا:كتب (روائیة وغیر روائیة)

كتب لألطفال والمراھقین

جرائد ومجالت

كتب صوتیة

ألعاب 

ألعاب فیدیو

 DVD / Blu-rayأقراص 

أقراص مدمجة  

مجموعات وسائط (مثل الدورات التدریبیة لتعلم اللغة)

كتب في اللغات األجنبیة

كتب إلكترونیة
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شروط االستعارة:
€.....2,60أخري مقابل اشتراك شھري قیمتھ.موادوأیمكنكم استعارة كتب 

یتطلب االشتراك صورة شخصیة ضوئیة حدیثة و االسم والعنوان
في حالة اشتراك األطفال یرجي توقیع ولي األمر أو من لھ الحق في الرعایة

، وسوف نقوم باالتصال بكم €.1,00في حالة حجز كتاب/ مادة أخري یحصل مبلغ .
الكتاب/المادةحالما یصل 

رجاء حسن استخدام الكتب والمواد المعارة، في حالة تلف أو ضیاع المقتنیات تقوم 
المكتبة بتحصیل غرامة.

إعادة المواد المستعارة
حتى نھایة فترة االستعارةیمكنكم االحتفاظ بالكتب/ المواد

توقع االستعارة، حتى الفي المیعاد المحدد لھا، أو مد المواد األخرى رجاء إعادة الكتب/ 
غرامة تأخیر

في محیطعرفوا بھا تُ نتمنى أن كما ،المكتبة من مقتنیاتتتیحھما نتمنى أن یروقكم 
.لدي التجمعات المختلفةمعارفكم و 

العنوان . في مبنى البلدیة الطابق األولیسعدنا تشریفكم للمكتبة.
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