
 
 

 

 

 
 
 

 المستخدم حساب
 مستخدم. حساب إنشاء من لتتمكن اإللكتروني بريدك استخدام من بد ال

 االنتفاع قدع وإنهاء إنشاء لغرض فقط وتستخدم بألمانيا، غوته معهد بيانات قاعدة في المستخدم بيانات تخزين يتم هامة: مالحظة
 الخاصة. بياناته على االطالع وقت أي في للمستخدم يمكن أخرى. أطراف ألي المخزنة البيانات هذه عن اإلفصاح يتم ال المكتبة. مع

 
 المستخدم هوية إثبات بطاقة
 البطاقة هذه تصدر المستخدم. هوية إثبات بطاقة استخراج من البد والمسموعة المرئية اإلعالمية والمواد الكتب عارةالست

 القيادة، رخصة وأ السفر جواز أو الشخصية الهوية (بطاقة هويته تثبت رسمية وثيقة ألي تقديمه بعد بلبنان غوته معهد من للمستخدم
 الخ).
 .01/01/2018 من اعتبارا لبنانية ليرة 20000 للبالغين ةالسنوي الرسوم قيمة تبلغ •
 لبنانية. ليرة 10000 وتبلغ والشباب، واألطفال السن لكبار مخفضة السنوية الرسوم •
 أشهر. ثالثة لمدة مجانية عضوية على اللغة دورات في المشاركون يحصل •
 شخصيا. استالمها المستخدم على ويتوجب آخر، لشخص بالمكتبة الخاصة الهوية بطاقة بإعارة يسمح ال •
 لبنانية. ليرة 7500 بقيمة رسوم تحصيل بعد وهذا له. جديدة بطاقة استصدار يتم المستخدم هوية بطاقة فقدان حالة في •
 كل عن الواحدة اإلعالمية للمادة كغرامة لبنانية ليرة 250 مبلغ دفع المستخدم يلزم المستعارة اإلعالمية المواد تأخير عند •

 أخير.ت يوم
 

 االستعارة
  MeinGoethe.deطريق: عن بالمستخدم الخاص الحساب إدارة يمكن •
 11:30 الساعة من سالخميو الثالثاءو االثنين :وهي واإلرشاد لالستعارة المخصصة الفترات خالل فقط االستعارة يمكن •

 مساء. 5:30 حتي صباحا
 الرقمية يديوالف وأقراص لالختبارات) التحضيرية المواد (باستثناء التعليمية والمواد للكتب بها المسموح االستعارة فترة •

 أسابيع. ثالثة هي المدمجة واألقراص
 أسبوعين. لمدة لالختبارات التحضيرية المواد استعارة ويمكن •
 الواحدة. المرة في إعالمية مواد ثالث استعارة أقصى بحد يسمح •
 من تعارةاالس فترة تمديد ويمكن لالختبارات. التحضيرية المواد عدا يةإعالم مادة ألي االستعارة فترة تمديد الممكن ومن •

 بك. الخاص المستخدم حساب خالل
 إنذارين. على المستخدم حصل ما إذا الشخصي المستخدم حساب إيقاف يتم •

 
 عروض
  http://beirut.bibliothek.goeth.deعلى:OPAC  بواسطة اإلعالمية المواد عن البحث •
  125 131 570 1 961+  العمل: ساعات خالل الهاتف طريق عن االستفسارات •

 bibliothek-beirut@goethe.de اإللكتروني: البريد طريق عن أو 
 الرابط: هذا خالل من إلكترونية بصورة المعدة اإلعالمية المواد استعارة تتم اإللكترونية: المكتبة •

www.onleihe.de/goethe-institut  
 

 لذلك حفوظة،م والنشر التأليف حقوق الشخصي. لالستخدام فقط تكون المدمجة واألقراص الرقمية الفيديو أقراص استعارة تنبيه:
 اإلعالمية. المواد نسخ أو طباعة يحظر

 
 اإلنترنت
 مجانية. اإلنترنت خدمة •
 نها.م المعلومات ونسخ العنصرية التفرقة أو للعنف تدعو التي أو اإلباحية المواقع استعراض المستخدمين على يحذر •
 .المشتركة البيانات شبكة أو الكمبيوتر أجهزة تشغيل بنظام الخاصة اإلعدادات في التغيير للمستخدم يمكن ال •
 األوقات. جميع في خاللها من اإلنترنت خدمة استخدام انيةإمك بلبنان غوته معهد مكتبة تضمن ال •

 
 

 ترةف انتهاء فور وإعادتها المستعارة المواد على المحافظة نرجو اإلعالمية والمواد الميديا قاعة مستخدمي جميع لمصلحة مراعاة
 الميديا. قاعة استخدام من المنع إلى يؤدي قد متكررة إنذارات على الحصول أو االستخدام قواعد خرق االستعارة.

 قواعد االستخدام قاعة المیدیا
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