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مرکز روسنهوف لتعلیم الکبارمکتبة قواعد االستعارة من   
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 مرکز روسنهوف لتعلیم الکبار بن لتحقیي عبارة عن عرض تقدمه المكتبة لجمیع المخدمات المکتبة هRosenhof VO. 

 

 في  حصرا   المكتبةة بإبراز بطاقة إثبات هویة للمسٶولین في المکتبة. تستخدم بطاقة یمکنك الحصول علی بطاقة المكتب

 من مکتبة أخری ولکن قبل ذلك یجب علیك أنالمكتبة مکتبة مرکز روسنهوف لتعلیم الکبار، ویمکنك أن تستخدم بطاقة 

 إلی المکتبة. المكتبة معك بطاقة  جلبأن ت دائما  علیك یجب تسجلها. 

 

   هي ستخدم فیها الکتب في التعلیم. یجب إعادة الکتب للمکتبة عندما تنتیمکنك استعارة الکتب التعلیمیة في الفترة التي ت

  یجب تسلیم جمیع الکتب قبل بدایة العطلة الصیفیة.. نهائیا   دورتك التعلیمیة، أو عندما تترك المدرسة

 

  ستعیر کتبا  سمح لك أن تلکي ی  م للمکتبة الکتب التي استعرتها أن تسل   تبدیل الکتب التعلیمیة، یجب علیك أول  إذا أردت 

 جدیدة. 
 

   ص الدي في دي وکتبا أخری. مد ة أن تستعیر مسارد الکلمات وکتب قواعد اللغة وتمارین اإلنصات وأقرا یمکنك أیضا

 ة استعارتها هي أسبوع واحد. أسابیع بإستثناء أقراص الدي في دي التي مد   4ستعارة لهذە المواد المکتبیة هي ال

 

 ة الفي حال عدم قیامك بإعادة المواد المستعارة ضمن مهل( ستعارة، ستصلك رسالة نصیةSMS من المکتبة ) تذکرك

 محجوزة لمستعیر  غیر مواد المکتبة  طالمامرات  3تمدید فترة اإلستعارة لغایة  كیمکنوقتها بوجوب تسلیم الکتب للمکتبة. 

بموجبها  طالبستعارة أو بإعادة المواد المستعارة بعد استالمك إلخطارین ستصلك رسالة ت  وإذا لم تقم بتجدید فترة الآخر. 

ة لب علیك أو عدم إعادتك للمواد المستعارة ضمن المهترت  ي استعرتها. وفي حال عدم دفعك للمبلغ المالمواد الت سعربدفع 

إلی  ە الفاتورة، ترسل القضیةکرونة. وإذا لم تدفع هذ 100رسم قدرە  +فاتورة بالمبلغ  المعطاة لك في الرسالة، ستصلك

  مکتب تحصیل الدیون. 

 

   آخرین سیستعیرونها بعدك.  أشخاصا   أن  بر تذک  علی الکتب والمواد األخری التي تستعیرها من المکتبة.  حافظ جیدا 
 

 ك وقتها أن تدفع جب علیسیتون بأنك کتبت في الکتب أو أتلفتها بطریقة أخری، تب غیر مسموح بها. إذا تبی  الکتابة في الک

 . لها أسعار مختلفة کرونة. المواد المکتبیة األخری 400من المال عن هذە الکتب. یبلغ سعر الکتب التعلیمیة  مبلغا  

 

 

 

 

 


