
 

 
 

Event date: Monday 12-11-1432 

Adding the digital library link for Dr. Faisal Mesha'al Saud 

Abdulaziz 

Click here for useful links on the deanship's gate  

 

هـ 21/22/2341 االثنين الموافق: تاريخ الحدث  

سعود بن عبدالعزيز لصفحة إضافة رابط المكتبة الرقمية للدكتور فيصل بن مشعل بن 
 إضغط هنا...الروابط المفيدة على بوابة العمادة

 
 

Event date: Sunday 11-11-1432 

You can use the Saudi digital library if you register 
in SDL website following the following steps: 

First step, Logging into the Saudi digital library 
website 

هـ 22/22/2341 األحد الموافق: تاريخ الحدث  

من خالل التسجيل في موقع  SDL اآلن يمنكك إستخدام المكتبة الرقمية السعودية
 -:المكتبة من خالل الخطوات التالية

 الدخول إلى موقع المكتبة الرقمية السعودية :الخطوة األولى

http://dla.mu.edu.sa/node/47


http://www.sdl.edu.sa/Pages/Default.aspx 

And choose "New user" then you will be directed to 
a new page.  

Second step: Logging into the new page link 

Click here for more 

http://www.sdl.edu.sa/Pages/Default.aspx 

 ، وسيتم نقلك إلى صفحة جديدة"New user  مستخدم جديد "واختيار 

 إضغط هنا للمزيد.....الدخول على رابط الصفحة الجديدة  :الخطوة الثانية

 
 

Event date: Saturday 10-11-1432 
Deanship of Libraries' Affairs in cooperation with 

Information development Company held a briefing and 
British Medical Journals BMJ entitled "Use of Data 

Base" by the British lecturer Jennifer Lewis for all Applied 
Medical Sciences Faculty's employees in Almajma'ah 

University on Saturday 10-10-1432 corresponding 8-10-
2011 at the faculty theater  

هـ 21/22/2341 الموافق السبت: تاريخ الحدث  

http://www.sdl.edu.sa/Pages/Default.aspx
http://www.sdl.edu.sa/Pages/Default.aspx
http://dla.mu.edu.sa/node/25


رة تعريفية عقدت عمادة شؤون المكتبات بالتعاون مع شركة التنمية المعلوماتية محاض
قاعدة بيانات"بعنوان   British Medical Journals BMJ  وطرق

لمنسوبات كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة المجمعة وذلك يوم " إستخدامها 
م بمسرح الكلية وقد ألقتها  8/21/1122هـ  21/22/2341السبت الموافق 

 .Jennifer Lewis المحاضرة البريطانية

 
Event date: Wednesday 7-11-1432 

The dean of Libraries' affairs attended the meeting of deans 
of libraries' affairs in All Saudi universities in Riyadh on 

7th-11-1432 that was organized by the Saudi digital 
library.  

هـ 7/22/2341 االربعاء الموافق: تاريخ الحدث  

عميد شؤون المكتبات إلجتماع عمداء شؤون المكتبات بالجامعات حضور سعادة 
والتي نظمته المكتبة الرقمية السعودية هـ  7/22/2341السعودية بالرياض االربعاء   

 
 

Event date: Tuesday on 6th-11-1432  
Dr. Osamah Khamees attended the first meeting for 

supervisors of the electronic gate. For more information 
on the meeting, click here 

هـ 6/22/2341الثالثاء الموافق : تاريخ الحدث  



االجتماع األول لمشرفي البوابة اإللكترونية، ولمزيد من  حضور الدكتور أسامة خميس
 إضغط هنا.... المعلومات حول االجتماع

 
 

Event date: Monday 5th-10-1432 
Mr. Yassir Aldahsh attended the training course on 
Projects management in the university. Dr. Osamah 

Khamees attended the meeting of strategic plan's 
coordinators for the university   

هـ 5/21/2341االثنين الموافق : تاريخ الحدث  

حضور االستاذ ياسر الدهش دورة تدريبية عن ادارة المشروعات بالجامعة، وحضور 
قي الخطة االستراتيجية للجامعةالدكتور أسامة خميس اجتماع منس  

 
 

هـ 12/21/2341الثالثاء الموافق  :تاريخ الحدث  

قواعد البيانات االلكترونية " قدمت عمادة شؤون المكتبات محاضرة تعريفية بعنوان 
هـ بمسرح الجامعة  12/21/2341في يوم الثالثاء الموافق " بجامعة المجمعة 

تعريفية العضاء هيئة التدريس الجدد للعام بمقرها الجديد ضمن فعاليات دورة 
هـ الذي نظمته عمادة الجودة وتنمية المهارات  2344-2341الدراسي الجديد 

 -:تحت رعاية معالي مدير الجامعة، وقد تضمنت المحاضرة الموضوعات التالية

 التعريف بقواعد البيانات االلكترونية وأهميتها 

http://mu.edu.sa/mu1/content/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9


  بالجامعةقواعد البيانات االلكترونية  
  وفقاً للموضوع” أنواع القواعد  ” 
 آليات الوصول والصالحيات 

 الهدف من استرجاع مصادر المعلومات اإللكترونية 
 أساليب واستراتيجيات االسترجاع 

 أساليب عرض مصادر المعلومات االلكترونية 
 كيفية التعامل مع مخرجات البحث 

  ذج استرشاديةنما) كيفية البحث في قواعد البيانات االلكترونية  ) 

عميد شؤون  وقد ألقى المحاضرة سعادة الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العمران 
 .المكتبات بالجامعة

صفحة قواعد   والجدير بالذكر أنه يمكن الوصول لهذه القواعد من خالل
 :البيانات االلكترونية على بوابة عمادة شؤون المكتبات من خالل الرابط

http://dla.mu.edu.sa/node/36 

حيث يوجد شرح لتغطية كل قاعدة من هذه القواعد على حده مع وجود رابط لها 
مباشرة، ويمكن الدخول عليها من خالل اسم المستخدم وكلمة السر كما هو مرسل 

 لجميع الكليات والعمادات واالدارات بالجامعة
Event date: Tuesday 29-10-1432 

Deanship of libraries affairs held a lecture entitled 
"Electronic Date Bases in Almajma'ah University" on 

Tuesday 29-10-1432 at the university theater in the new 
location. This was one of the activities for getting new 

teaching staff to know the university for the new academic 
year 1432-1433 which was held by deanship of quality 

http://dla.mu.edu.sa/node/36


and skills development under the auspicious of the 
university president. The lecture discussed the following 

topics: 
Introducing the electronic data bases and their importance  

Electronic data bases in university 
Types of bases according to the topic 

Access tools and authorities  
The aim of retrieving electronic information resources  

Techniques and strategies of retrieving  
Ways of displaying electronic information resources  

Dealing with the research output 
How to search in the electronic data bases (examples) 
Dr. Abdulaziz Ibrahim Alomran, the dean of libraries 

affairs in the university delivered a lecture.  
It is worth citing that it is possible to reach these bases 

through the electronic data base page on the deanship of 
libraries affairs gate by clicking on this link 

http://dla.mu.edu.sa/node/36 

There is explanation for each one of these bases along with 
a link. There is a possibility of displaying a base by 

entering a user name and a password that are sent to all 
faculties, deanships and administrations in the university.   

. 

http://dla.mu.edu.sa/node/36


 


