
 مرحبًا بك في مكتبتنا!

 القراء األعزاء،

 نود أن ندعوكم الستكشاف المجموعة المختارة الرائعة من المواد التي نوفرها في مكتبتنا:

 )كتب )روائية وغير روائية 
 كتب لألطفال والمراهقين 
 جرائد ومجالت 
 كتب صوتية 
  ألعاب 
 ألعاب فيديو 
  أقراصDVD / Blu-ray 

   أقراص مدمجة 
  وسائط )مثل الدورات التدريبية لتعلم اللغة(مجموعات 
 كتب في اللغات األجنبية 
 كتب إلكترونية 

 

 باإلضافة إلى ذلك، فنحن نقدم: 

  فاعليات 

 إمكانية وصول لإلنترنت 

 خدمة نسخ 

 دورات تدريبية في اللغة األلمانية 

 دورات تدريبية في الحاسب اآللي 

 مناطق للدراسة 

 ساعات العمل:

Bietigheim 

 إلى -من  األسبوعأيام 

  
 19h-10 الثالثاء

 19h-10 األربعاء
 19h-10 الخميس
 19h-10 الجمعة
 14h-10 السبت
  األحد

Bissingen 

 إلى -من  أيام األسبوع
 18h-15 الثالثاء

 18h-15 األربعاء
 18h-15 الخميس

  
 

 نتطلع إلى زيارتك! 

 فريق المكتبة

 بنود االستخدام



 التسجيل .1

 يجب أن يحضر المستخدمون بأنفسهم للتسجيل. المستندات المطلوبة للتسجيل: 

 

a. صورة بطاقة الهوية 
b. "( بطاقة التسجيلMeldezettel)" 
c.  نموذج التسجيل المكتمل 

  

شخصية بما بالتوقيع على هذا العقد، أقر بأنني أتفهم بنود االستعارة وشروطها وأوافق عليها، كما أوافق أيًضا على تسجيل بياناتي ال
يتوافق مع قوانين حماية البيانات المعمول بها. علًما بأنه اليتم اإلفصاح عن بيانات المستخدم الشخصية لجهات أخرى.  ولن يتم 

 استخدام هذه المعلومات للتحليل المتعلق بالشخص. 

 

المكتبة على الفور. علًما بأنه يتم إصدار بطاقة يُرجى إبالغنا بالتغيير في االسم والعنوان. وفي حالة ضياع البطاقة، يُرجى االتصال ب
 بديلة بتكلفة إضافية.

 

 االستعارات .2

 فترات االستعارة: 

 فترة االستعارة نوع الوسائط
 أسابيع  4    كتاب 

    أسابي     4 كتب صوتية

 أسابيع  4    لعبة فيديو 
 أسابيع  4_   مجموعة وسائط )مثل الدورات التدريبية لتعلم اللغة( 

 أسابيع 2    ومجالت
 أسابيع DVD / Blu-ray    2قرص 

 أسابيع  2    قرص مدمج

 

 .يجب أن يسجل المستخدمون جميع المواد المطلوب استعارتها قبل الخروج بها من المكتبةd 

 

  .يجب احترام فترات االستعارة. وإذا أخفق المستخدمون في إعادة المواد في الموعد، فسيتم تطبيق غراماتi 
 

  2إذا لم يطلب مستخدمون آخرون هذه المواد، يمكن مد فترة االستعارة لمدةx  على األكثر، وذلك بالحضور إلى المكتبة

فترة االستعارة الممتدة في اليوم الذي تتم الموافقة فيه على مد . تبدأ 486 74-07142)شخصيًا أو من خالل االتصال )

 الفترة.

 

  .إذا كانت مادة من المواد غير متاحة حاليًا، فيمكنك حجزها بتكلفة إضافية 
 

  

Bietigheim 
Hauptstraße 19 (beim Unteren Tor) 

74321 Bietigheim-Bissingen  

Tel.:  07142/74-486 
bissingen.de-stadtbuecherei[at]bietigheim 

 

Bissingen 
Bahnhofstraße 1 (im Rathaus Bissingen) 

74321 Bietigheim-Bissingen  

 Tel.:  07142/7 43 82 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,uvcfvdwgejgtgkBdkgvkijgko/dkuukpigp0fg');
https://buecherei.bietigheim-bissingen.de/deutsch/service-angebote/zweigstelle-bissingen/

