
 معالي مدير الجامعة يدشن الفهرس االلكتروني لمكتبات جامعة المجمعة
دشن معالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن الفهرس االلكتروني لمكتبات الجامعة 

للمكتبات، " كوها" هـ والذي بني على نظام 3311من جمادى االخرة  22يوم االحد الموافق 
م ثم كلمة لسعادة عميد شؤون المكتبات الدكتور عبدالعزيز بن حيث بدأ الحفل بالقرآن الكري

ابراهيم العمران قدم فيها الشكر لمعالي مدير الجامعة وسعادة الوكالء والعمداء وجميع 
الحاضرين على حضروهم هذا الحفل، وضم عرض سعادته ملخص عن خطوات مشروع 

عات واالنجازات التى قامت بها الفهرس االلكتروني وميكنة تسع مكتبات للجامعة، والمشرو
العمادة منذ نشأتها كالفهرس اإللكتروني والئحة مكتبات الجامعة، ومشروع التوصيف 
الوظيفي للعاملين بمكتبات الجامعة، وكذلك توصيف وحدات وأقسام وإدارات العمادة، ثم 
عرض المهندس مسعود بن محمد الشريف مدير مؤسسة تقنية المعارف معلومات عن 

هرس االلكتروني وكيفية البحث واالسترجاع ألوعية المعلومات من خالله في مكتبات الف
الجامعة، ثم بعد ذلك قام معالي مدير الجامعة بتوجيه كلمة للحضور قدم الشكر فيها ألولي 
االمر على دعمهم لهذه الجامعة الفتية، وقد اثنى معاليه على الجهد الذي تبذله العمادة 

حققتها خالل عامين من عمرها، حيث اشار الى انه هناك جامعات بدأت قبلنا واالنجازات التى 
وال يوجد بها حتى اآلن عمادة لشؤون المكتبات، وقد اختتم الحفل بتكريم عمادة شؤون 
المكتبات لبعض من قدم يد العون للعمادة خالل مسيرتها، ومنهم الدكتور عبدهللا الدهش عميد 

صر الدهمش مدير ادارة المشروعات بالجامعة، واألستاذ عبد هللا كلية المجتمع، واألستاذ نا
الفوزان مدير الشؤون االدارية والمالية، واالستاذ ناصر اليوسف مدير العالقات العامة، 
والمهندس مسعود الشريف مدير مؤسسة تقنية المعارف، وفي الختام قدم عميد شؤون 

 .لمعالي مدير الجامعة بما قدمه من دعم للعمادةالمكتبات الدكتور عبد العزيز العمران درعاً 
 

His Excellency University Rector Launches Electronic Catalog 
for Almajmaah University Libraries 

His Excellency University Rector Dr. Khalid Saad Almuqrin 
inaugurated electronic catalog of Almajmaah University libraries on 
Sunday 22 of Jumada II 1433. The catalog was based on "Koha" 
system for libraries. The celebration began with the Noble Quran, 
then a speech by Dean of Libraries Affairs Dr. Abdulaziz Ibrahim Al 
Omran where he extended thanks to His Excellency University 
Rector, Deans, vice Deans and all attendees of the ceremony. His 
presentation included a summary of steps of the electronic catalog 
project and mechanizing nine libraries in the University, the 
projects and achievements made by Deanship since its inception 
such as electronic catalog, a list of university libraries, the job 
description project for clerks at University libraries as well as 
description of units, sections and departments of Deanship.  
Afterwards, engineer Masoud Mohammed Sharif, director of 
Technical Knowledge Establishment, presented information about 
the electronic catalog and how to search and retrieve information 
objects through the catalog in university libraries. Then, his 
Excellency University Rector addressed the audience where he 



offered thanks first to people in charge for their support of this new 
university. 
He also praised the efforts Deanship always exerts and 
accomplishments achieved during the past two years as he noted 
that there are universities started before us, yet so far they do not 
have Deanship of Libraries Affairs. The ceremony was concluded 
with Deanship of Libraries Affairs honoring those who helped the 
Deanship throughout its history. These are Dr. Abdullah Aldahsh, 
Dean of Community College, Mr. Nasser Aldahmash, Director of 
Project Management at University, Mr. Abdullah Alfozan, Director 
of Administrative and Financial Affairs, Mr. Nasser Alyousef, 
Director of Public Relations, and Engineer Masood Sharif, director 
of Technical Knowledge Establishment. At the end of the 
ceremony, Dean of Libraries Affairs Dr. Abdul Aziz Alomran 
presented a souvenir to University Rector for his support for the 
Deanship. 

  


