
 
هـ  5241كانت مكتبة كلية المجتمع والتي تأست عام 

كمكتبة فرعية من مكتبات كليات جامعة الملك سعود 
نواة للمكتبة المركزية لجامعة المجمعة بعد استقاللها، 
حيث أصبحت هذه المكتبة هي المكتبة المركزية بعد أن 
انتقلت تبعيتها لعمادة شؤون المكتبات بجامعة المجمعة 

هـ، وتقدم المكتبة  5245القعدة عام  في شهر ذي
خدماتها لكافة منسوبي الجامعة من طلبة وأعضاء 
هيئة تدريس وإداريين باإلضافة إلى الباحثين 
والدارسين من غير منسوبي الجامعة، وتقع المكتبة 
المركزية في الدور الثالث بمبنى كلية المجتمع في حي 

ى متر مربع موزعة عل 244الخالدية ومساحتها 
  ومقر عمادة شؤون المكتبات  المكتبة

وتضم المكتبة المركزية بين جنباتها التجهيزات المادية 
والبرامجية المالئمة لخدمة مرتادي المكتبة، حيث 
يتوفر بالمكتبة أثاث حديث من ارفف للكتب وطاوالت 
للقراءة وخلوات انترنت وخلوات للقراءة، وتتاح 

رة المكتبات وتوفر فهارسها من خالل نظام كوها إلدا
 .كتب من االستخدام غير المصرح بهبوابات الحماية لل

 أقسام المكتبة المركزية 
o  إدارة المكتبة   
o خدمات المستفيدين 
o  الفهرس االلكتروني    
o والقراءة الحرة  قاعة اإلطالع 



o الدوريات  
o المراجع والكتب األجنبية 

 خدمات المكتبة المركزية 

 خدمة اإلطالع الداخلي 

تقدم العمادة من خالل المكتبة المركزية والمكتبات 
الفرعية بالكليات خدمات اإلطالع الداخلي من خالل 
توفير الجو المناسب لإلطالع، كما توفر خدمة اإلرشاد 

 .والتوجيه

 

o خدمة الطباعة والتصوير 

تقدم العمادة خدمة الطباعة والتصوير يمكن للطالب 
لعملية التعليمية، من خاللها طباعة وتصوير ما يخص ا

 .وفقاً للضوابط التي تضعها العمادة

o خدمة اإلرشاد والتوجيه 

تستقبل العمادة مجموعات من الطالب بإشراف بعض 
أعضاء هيئة التدريس لزيارة المكتبة ويقدم لهم 
المعلومات حول كيفية استخدام المكتبة والخدمات التي 

دة تقدمها عمادة شؤون المكتبات في إطار حرص العما
 على تعريف منسوبي الجامعة بخدماتها

o على األسئلة   الخدمة المرجعية والرد
 واالستفسارات



تقدم العمادة العديد من اإلجابات على أسئلة 
واستفسارات المستفيدين من مختلف منسوبي 
الجامعة، وذلك باالعتماد على المصادر المرجعية 

في  كالمعاجم ودوائر المعارف واألدلة والتقارير سواء
 المطبوعة وااللكترونية

o خدمة اإلعارة الخارجية 

العمادة ممثلة في المكتبة المركزية والمكتبات   تقدم
 .الفرعية خدمات اإلعارة منسوبي الجامعة

 

o خدمة اإلطالع على الصحف والمجالت اليومية 

توفر العمادة عدداً من الصحف اليومية لإلطالع عليها 
  صحيفة الرياض "داخل المكتبة، ومن هذه الصحف 

 "وصحيفة الجزيرة" 

o خدمة البحث في المكتبة الرقمية السعودية 

تتيح العمادة من ضمن خدماتها االلكترونية خدمة 
 Saudi البحث في المكتبة الرقمية السعودية

Digital Library  وتعد المكتبة الرقمية السعودية
أضخم تجمع للكتب االلكترونية األكاديمية في الوطن 

كتاب ( 552444)ي حيث تضم حاليا أكثر من العرب
إلكتروني بنصوصها الكاملة في مختلف التخصصات 

ناشر عالمي  444العلمية، وتضم أكثر من 



 ,Elsevier مثل
Springer,Pearson,Wiley,Taylor&fran

cis,Mcgrawhill  وتحتوي عل كتب لناشرين
 ,Yall University:أكاديميين عالميين مثل

Oxford University, Harvard 
University 

 :خدماتها

  إتاحة النص الكامل للكتب االلكترونية من أي
 .مكان وفي أي وقت

النص الكامل  –الكلمات المفتاحية ) إتاحة البحث الحر
 .تاريخ النشر  –الموضوع –المؤلف –العنوان  –

 إتاحة مجموعة من الخدمات التفاعلية المتطورة. 
  االلكترونيةتوفير الخدمة المرجعية. 
 توفير خدمة التوعية المعلوماتية. 
 توفير دخول موحد للمكتبة الرقمية. 

http://dla.mu.edu.sa/node/25 

 

o خدمة البحث في قواعد البيانات االلكترونية 

تتيح العمادة من خالل بوابتها على شبكة االنترنت 
قاعدة بيانات الكترونية  (45)إحدى وثالثين 

عالمية تغطي جميع التخصصات الموضوعية في 

http://dla.mu.edu.sa/node/25


الجامعة، ويمكن الوصول لهذه القواعد من خالل 
 :البوابة على الرابط التالي

http://dla.mu.edu.sa/node/25 

 

o  خدمة البحث اآللي في الفهرس االلكتروني
 الجامعةلمكتبات 

تتيح المكتبة المركزية خدمات البحث داخل الفهرس 
االلكتروني الموحد لمكتبات جامعة المجمعة، وتقديم 
التدريب واإلرشاد على استخدام الفهرس االلكتروني 
واالستفادة منه، ورابط الفهرس على االنترنت 

 .sa/node/22http://dla.mu.edu :هو

o خدمة البحث في شبكة االنترنت 

تتيح المكتبة المركزية للمستفيدين خدمات البحث في 
شبكة االنترنت بشكل مقنن، من اجل الحصول على 
المعلومات ومصادرها التي قد ال توجد ضمن مصادر 
 المعلومات بمكتبات الجامعة

 

The Community College library that 
was established in 1425 used to be 
a branch library of Colleges 
libraries of King Saud University. It 

http://dla.mu.edu.sa/node/25
http://dla.mu.edu.sa/node/22


has been the nucleus of central 
library after establishing Almajmaah 
University. Now it is the central 
library of Almajmaah University 
since Delqeadah 1425. The library 
provides different services to all 
employees, teaching staff as well as 
students and researchers from 
other universities. The library is 
located on the third floor in 
Community College building in 
Alkhalidiyyah district. The library's 
area is 400 square meters 
distributed between the library and 
the building of Deanship of 
Libraries Affairs. Central Library 
contains some financial facilities 
and suitable programs for serving 
library visitors. In fact, the library 
has many bookshelves, tables for 
reading, carrels, catalogues and 
protection for books from illegal 
abuse.     

Central Library Sections:  



Library management  

Electronic Catalogue  

Free Reading Area  

Periodicals  

Resources and foreign books 

Central Library Services  

Reading Service  

Deanship provides internal reading 
service in all libraries within their 
convenient environment. It also 
provides counseling and guiding 
service.  

Print and photocopy service  

Deanship provides the service of 
print and photocopy so students 
could print and photocopy any 
educational material according to 
regulations of Deanship. 

  



Counseling and Guiding Service  

Deanship receives groups of 
students visiting the library under 
the supervision of teaching staff. 
Deanship introduces them to the 
way they could utilize the library 
and its services as Deanship is very 
keen on students and university 
employees to know how to utilize 
everything in libraries.      

Reference Service and Answering 
Questions: 

Deanship provides a number of 
answers to users' questions and 
enquiries from different employees. 
This is done based on references, 
dictionaries, reports and guides.  

Circulation Service:  

Deanship provides circulation 
service in both central and branch 
libraries.  

 



Reading books and Daily 
newspapers Service:  

Deanship provides a number of 
newspapers every day in the library 
such as Aljazeerah and Alriyadh 
newspapers.  

Search service in Saudi Digital 
Library 

Deanship provides search service in 
Saudi Digital Library which is 
considered the biggest library for 
electronic academic books in the Arab 
world as it contains more than 114000 
electronic books in different fields. It 
also has more than 300 publishing 
houses such as Elsevier, Springer, 
Pearson, Wiley, Mcgrawhill Taylor & 
francis. Also, it contains some 
books by international academic 
publishers such as Yale University, 
Oxford University and Harvard 
University.    

Its services: 



Providing the chance of browsing 
the whole script of electronic books 
from any place and at any time  

Making free search available: (full 
text, author, title, publication date) 

Providing a number of interactive 
developed services  

Providing the service of electronic 
reference  

Providing the service of information 
awareness  

Providing a unified access to the 
digital library  

 

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

Search in Electronic Data bases 
service  

Deanship provides 31 international 
electronic data bases through its 
website on the internet that covers 

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


all fields in the university. Getting to 
the data bases is through the gate 
on this link:   

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

 

Automatic search service in the 
electronic catalogue of the 
university:  

Central library provides search 
services in the unified electronic 
catalogue of Almajmaah university 
libraries. It also provides training 
and guidance on using electronic 
catalogue and utilizing it. The link of 
the catalogue is:   
http://dla.mu.edu.sa/node/22  

Search Service on the internet: 

Central library provides search 
service on the internet to all users 
in a very professional manner in 
order to acquire knowledge that 

http://dla.mu.edu.sa/node/36
http://dla.mu.edu.sa/node/22


might not be available in the 
university library.    

 
 

 


