
   َماذا تقدم لكم المكتبات: 
تعتبر المكتبات اماكن عامة و بامكان كل - 

 شخص دخولها و استغاللها
 

 المكتبات تقدم لكم عروض تعليم وتثقيف- 
 بالمجان

 
المكتبات تساعد على المزيد من التكوين - 

 .العلمي الفردي
 

 أماكن للتعّلم. المكتبات تقدم لكم - 
 
 
 
 

 :المكتباتكيف يمكنكم استغالل 
ن أبشرط   بطاقة اشتراكتقدم لكم كل مكتبة من - 

 .تحضروا معكم شهادة االقامة
 

انكم مكإبو شهرين لصالحية بطاقة االشتراك مّدة - 
 ة. تمديد الصالحي

  د.قصى حأك ُكتب ٥  ةاستعار  بإمكانكم -
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 مرحبا بالالجئين
 في مكتبات كونستنز
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 المكتبة العمومية لكونستنز
 :العنوان

im Kulturzentrum am Münster 
Wessenbergstr. 41-43, 78462 

Konstanz 

  :موقف الحافالت

Bürgerbüro (Obere Laube) 
 Konzilstraße 

 

 وقات الدوامأ
  Uhr 18.30 - 10        الجمعة -الثالثاء
  Uhr 14 - 10                  السبت

  :العروض
 :لمانية لغير الناطقين بهااللغة ال 

  CDs und CD-ROMs ,كتب
 :سنوات فما فوق ٤طفال لأل

 كتب بلغتين ، كتب مفردات مصورة
 ، فالمأ CDs ، DVD– موسيقى

  لمانيةال و روايات باللغة ، كتب علمية
 ماكن للقراءة و المطالعةأ: العروض
  WLAN حواسيب

 :عنوان االنترنيت

 www.konstanz.de/stadtbuecherei/ 

 
 

 -مكتبة المدرسة العليا للتكنلوجيا واالقتصاد والهندسة 
 كونستنز
 :العنوان

Brauneggerstr. 55, 78462 Konstanz 
Tel. 07531/206-580 

bib-service@htwg-konstanz.de 
 

 :وقات الدوامأ
 Uhr 22 - 9        الخميس –اإلثنين 
  Uhr 19 - 9                   الجمعة
 Uhr 19 - 10             االحد –السبت 

 :تسجيل و توجيه
  Uhr 19 - 9        الجمعة –اإلثنين 

 
 :العروض

 كتاب علمي و مجالت علمية ١٥٠٠٠٠ما ال يقل عن 
  ,DVDs في مجال الهندسة المعمارية ,

 ايلكترونيك ,البناء
  اعالم الي, بناء الماكينات, البيئة,اقتصاد,تصميم ,
 )مطبوع ورقم(

 : عنوان االنترنيت
konstanz.de-www.bibliothek.htwg 

 

 

 جامعة كونستنز
 عالم وخدمة المكتباتإ-مركز للمعلومات  -تصال ا

 :العنوان
Universitätsstr. 10, 78464 Konstanz 

Tel. 07531/88-2871 
Information.ub@uni-konstanz.de 

 

 :وقات الدوامأ
            r24 Uh - 0  االحد-اإلثنين 
  :توجيه

   Uhr 19 - 9        الجمعة –اإلثنين 
 Uhr 17 - 11                    السبت

 
 :العروض

  مليون كتاب علمي في كل المجاالت ٢ما ال يقل عن 
 )مطبوع ورقمي(

  ,كثير من اللغات االجنبية
 و حتى بالحرف الغير التيني

 ،ادوات لتعلم اللغة ,
  جنبيةأجرائد يومية 

 konstanz.de-www.kim.uni : الموقععنوان  
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