
  

 1/2 

Sprache: Arabisch 
 

 
  

 معلومات اإلستخدام في مكتبة ...
 

www. …  
 
 . أهالً وسهالً بكم في المكتبة1
 

 ٌمكنك زٌارة مكتباتنا مجاناً. وأٌضاً المحتوٌات لدٌنا من الوسائط متوفرة لئلستخدام فً مبانً المكتبة مجاناً.
 اج إلى بطاقة هوٌة المستخدم للمكتبة.إذا كنت ترٌد أن تحصل على المزٌد من الخدمات، فإنك تحت

 
 تستطٌع من خبلل بطاقة المستخدم للمكتبة:

   ،إستعارة الوسائط إلى خارج مبنى المكتبة وكذلك تمدٌد فترة اإلستعارة 

   ،إستخدام محطات اإلنترنت وأجهزة اإلستماع والعرض 

  ترونٌة إستخدام خدمة اإلنترنت على سبٌل المثال لتنزٌل الكتب اإللك 
 
 . التسجيل2
 

 للحصول على بطاقة المستخدم للمكتبة، ٌجب علٌك التسجٌل فً المكتبة. ٌكون التسجٌل ممكناً فقط بحضورك شخصٌاً لذلك.
ٌُسمح فقط لصاحب الهوٌة أو صاحبة الهوٌة. صاحب بطاقة الهوٌة للمستخدم للمكتبة  إستخدام بطاقة الهوٌة للمستخدم للمكتبة 

 ن نتائج سوء إستخدام بطاقة الهوٌة من قبل أفراد ؼٌر مصرح لهم بإستخدامها.ٌكون مسؤوالً ع
 

 الوثائق المطلوبة 2.1
 الرجاء أحضر معك للتسجٌل الوثائق التالٌة

 

 للكبار والشباب 
 بطاقة الهوٌة )مثل جواز السفر، صفة اإلقامة، رخصة اإلقامة(

 ة تحدٌد السكن(إثبات عنوان السكن )مثبلً: شهادة تسجٌل السكن أو ورق
 

 للشباب الذٌن ال ٌملكون بطاقة هوٌة شخصٌة، ٌجب إحضار 
ٌُسمح فقط بالبطاقة الببلستٌكٌة مع الصورة الضوئٌة الُمتداولة( أو صورة عن بطاقة الهوٌة  هوٌة األطفال أو هوٌة المدرسة )

 الشخصٌة لولً األمر.
 

 سنة ٌتحمل ولً األمر المسؤولٌة من خبلل توقٌعه. 14تحت عمر سنوات. لؤلطفال  6ٌمكن لؤلطفال التسجٌل إبتداًء من عمر 
 

 رسوم اإلستخدام 2.2
 تحصل على معلومات عن الرسوم المختلفة فً المكتبة أو على صفحاتنا اإللكترونٌة على اإلنترنت.

 
 التغيير في البيانات الشخصية أو ضياع بطاقة المستخدم 2.3

 ٌر البٌانات الشخصٌة لك أو فً حالة ضٌاع بطاقة المستخدم للمكتبة.ٌجب إببلغ المكتبة فوراً فً حالة تؽٌ
 
 . اإلنترنت3
 

 ٌتوفر إستخدام اإلنترنت فً المكتبة. للمزٌد من المعلومات ٌرجى التوجه إلى موظفً المكتبة لئلستفسار.
 
 . إستخدام الوسائط خارج مبنى المكتبة4
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 اإلستعارة 4.1

( فً محطات اإلستعارة الذاتٌة ٌقوم بها المستعٌر بنفسه أو تكون اإلستعارة عند اإلستقبال وتتم تكون اإلستعارة )وأٌضاً اإلرجاع
 من قبل موظفً المكتبة.

 إلستعارة الوسائط إلستخدامها خارج مبنى المكتبة فإنك تحتاج للحصول على بطاقة المستخدم.
 لمفروض لكل من الوسائط المستعارة. عند اإلستعارة تحصل على وصل إستعارة ٌظهر علٌه تارٌخ اإلرجاع ا

 
 مدة اإلستعارة 4.2

مواعٌد إنتهاء مدة اإلستعارة ألنواع الوسائط المختلفة هً مختلفة. تحصل على جدول بفترات اإلستعارة فً المكتبة أو على 
تارة قبل اإلستعارة وأبلػ صفحاتنا اإللكترونٌة على اإلنترنت. تأكد بنفسك من الحالة السلٌمة وإكتمال محتوٌات الوسائط المخ

 موظفٌنا فً المكتبة بأي أضرار تكتشفها على الفور.
 ال ٌجوز إعطاء الوسائط المستعارة ألشخاص آخرٌن.

 
 اإلرجاع 4.3

ٌُعاد كل واحد من الوسائط المستعارة لموعد أقصاه التارٌخ المحدد إلرجاعه إلى المكتبة. آخر موعد لئلرجاع لكل من  ٌجب أن 
 ون موجوداً على وصل اإلستعارة وكذلك فً حساب المستخدم لك. الوسائط ٌك

 
 تمديد فترة اإلستعارة 4.4

ٌمكن تمدٌد فترة اإلستعارة قبل إنتهائها، طالما لم ٌكن هناك أسباب مانعة لذلك فً المكتبة. ٌمكن عمل تمدٌد فترة اإلستعارة 
مكتبة فً اإلستقبال أو بشكل مستقل عن طرٌق حساب المستخدم بواسطة الهاتؾ أو بالقدوم شخصٌاً إلى المكتبة عند موظفً ال

لدٌك. الرجاء التأكد من حصول عملٌة التمدٌد فً حساب المستخدم لدٌك. فً حالة الشك، ٌتم الرجوع فقط إلى البٌانات المحفوظة 
 فً حساب المستخدم لدٌك.

 
 رسوم التأخير والتعويض عن األضرار 4.5

عن فترة اإلستعارة المحددة ٌتم فرض رسوم تأخٌر. تحصل على معلومات عن الرسوم المختلفة فً  فً حال التأخر فً اإلرجاع
 المكتبة أو على صفحاتنا اإللكترونٌة على اإلنترنت.

 فً حالة عدم إرجاع الوسائط فهناك ؼرامة مالٌة على تأخٌر.
 

 ستبدال الوسائط ٌتم فرض رسوم تكلفة على ذلك.الوسائط التً أصابها تلؾ أو ضاعت ٌجب التعوٌض عنها. إلجراء معاملة إ
 
 . إرشادات عامة5
 

موظفً المكتبة ٌمكنهم أن ٌطلبوا منك وضع األكٌاس والحقائب وأي نوع من األوعٌة أو العلب فً خزانات المكتبة المخصصة 
 لتعمد و اإلهمال الواضح.المقفلة للحفاظ علٌها. فً حال الضٌاع أو التلؾ ال تتحمل المكتبة المسؤولٌة إال فً حالة ا

 
الرجاء مراعاة الزائرٌن اآلخرٌن للمكتبة أثناء فترة بقائك فً المكتبة. التصرفات المزعجة لآلخرٌن فً المكتبة أو إصطحاب 

ٌُسمح باألكل والشرب إال فً األماكن المخصصة لذلك.   حٌوانات إلى المكتبة هو أمر ؼٌر مسموح به. ال 
 

 موظفً المكتبة.الرجاء مراعاة إرشادات 
 

 لمزٌد من التفاصٌل إرجع إلى اإلرشادات المعلقة بخصوص نظام اإلستخدام فً مبنى المكتبة.
 

 إذا كان لديك أسئلة، فإن موظفات وموظفي المكتبة يكونون في خدمتك بكل سرور.


