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  Form No. 02 – 07 - 74                                        ة إعارة كتب لطالباقطلب بط(74)نموذج                

 االجراءات المتعلقةالمكتبية الستكمال  إلى وإعادته النموذج هذا تعبئة يجب

 رباعي:الطالب االسم 
 الرقم االكاديمي:

               

 م     20 ربيع  خريف :الفصل الجامعي                   القسم:
 :رقم المكتبة

               
 الغرامات المالية:

 اتالف او اضاعة كتاب تحدد حسب قيمة العمل. رسوم -2 دينار. 2ايام بقيمة  3رسوم التأخرفي ترجيع كتاب بعد  -1
 رسوم اضاعة كتاب يدفع سعره كامال. -2

 المرفقات:

 دينار  3بقيمة  من الخزينةالصادر بطاقة المكتبة االيصال المالي  -2                  صورة من بطاقة التعريف للطالب -1
 الفصل الذي يلهيحق للمكتبة سحب البطاقة دون النظر الي االسباب وترجع له في  -2

 م20................................    التاريخ:         /           /       .......................توقيع الطالب:..............................
  .البطاقات بالمكتبةملف   صورة الي:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  Form No. 02 – 07 - 74                                   ة إعارة كتب لطالب اقطلب بط (74)نموذج          

 المكتبية الستكمال االجراءات المتعلقة إلى وإعادته النموذج هذا تعبئة يجب     

 رباعي:الطالب االسم 
 الرقم االكاديمي:

               

 م     20 ربيع  خريف :الفصل الجامعي                   القسم:
 :رقم المكتبة

               
 المالية: الغرامات المالية:الغرامات 

 رسوم اتالف او اضاعة كتاب تحدد حسب قيمة العمل. -2دينار.  2ايام بقيمة  3رسوم التأخرفي ترجيع كتاب بعد  -1
 رسوم اضاعة كتاب يدفع سعره كامال. -3

 المرفقات:

 دينار  3بطاقة المكتبة من الخزينة بقيمة  االيصال المالي الصادر -2صورة من بطاقة التعريف للطالب                  -1
 يحق للمكتبة سحب البطاقة دون النظر الي االسباب وترجع له في الفصل الذي يله-3

 م20     ................................    التاريخ:         /           /  .......................................توقيع الطالب:....................
  .البطاقات بالمكتبةملف   صورة الي:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Form No. 02 – 07 - 74                                         لطالبطلب بطاقة إعارة كتب (74)نموذج                      

 المكتبية الستكمال االجراءات المتعلقة إلى وإعادته النموذج هذا تعبئة يجب    

 رباعي:الطالب االسم 
 الرقم االكاديمي:

               

 م     20 ربيع  خريف :الفصل الجامعي                   القسم:
 :رقم المكتبة

               
 الغرامات المالية: الغرامات المالية:

 رسوم اتالف او اضاعة كتاب تحدد حسب قيمة العمل. -2دينار.  2ايام بقيمة  3رسوم التأخرفي ترجيع كتاب بعد  -2
  رسوم اضاعة كتاب يدفع سعره كامال. -4

 المرفقات:

 دينار  3االيصال المالي الصادر بطاقة المكتبة من الخزينة بقيمة  -2صورة من بطاقة التعريف للطالب                  -1
 يحق للمكتبة سحب البطاقة دون النظر الي االسباب وترجع له في الفصل الذي يله-3

 م20................................    التاريخ:         /           /       .........................توقيع الطالب:..................................
  .البطاقات بالمكتبةملف   صورة الي:
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