
 للكليات الطبية  Clinical Keyدورة تدريبية حول استخدام قاعدة بيانات

دورة تدريبية في مسرح جامعة المجمعة  ELSEVIER عقدت عمادة شؤون المكتبات بالتعاون مع الناشر

ه 4141ربيع االخر22وذلك يوم االثنين Clinical Key بالمدينة الجامعية حول قاعدة البيانات الطبية

م ، وقد افتتح سعادة عميد شؤون المكتبات الدكتور عبدالعزيز بن ابراهيم العمران 2144مارس  1الموافق 

الدورة، وقدم الشكر للحضور من أعضاء هيئة التدريس والطالب ثم تحدث عن أهمية االستفادة من مصادر 

وتوفرها بصفة  المعلومات االلكترونية لما تتمتع به هذه المصادر من حداثة المعلومات وتعدد انواعها

مستمرة، ثم تلى ذلك عرض للدكتور أسامة خميس حول كيفية الدخول والتسجيل في المكتبة الرقمية 

السعودية والتعريف بإمكانياتها وكيفية إجراء البحث الموحد فيها، أما الجانب الرئيس في هذه الدورة فقد 

  Clinicalخدام قاعدة بياناتحول است ELSEVIER قدمه المهندس ماجد صويص المندوب من الناشر

 Key ًوكيفية البحث والتصفح والتعامل مع النتائج في هذه القاعدة، وقد شهدت الدورة التدريبية تفاعالً كبيرا

من الحضور؛ حيث حضرها عدد كبير من المتدربين من اعضاء وعضوات هيئة التدريس والطالب والطالبات 

كلية الطب، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية  كلياتهى  متدرب من منسوبي أربعة( 414)بلغ عددهم 

العلوم بالزلفي، وكلية طب االسنان بالزلفي، وقد تم البث المباشر للمحاضرة التعريفية لعضوات هيئة التدريس 

والطالبات في كلية العلوم الطبية التطبيقية شطر الطالبات، ويمكن االستفادة من القاعدة من داخل حرم 

  :https://www.clinicalkey.comجامعة من خالل الرابطال

A training Course on Using the Database Clinical Key for Medical Colleges 

Deanship of Libraries Affairs, in cooperation with the publisher ELSEVIER, 

conducted a training course on the medical database Clinical Key in the 

university theater (in the University City) on Monday the twenty second 

of Rabea Alawwal 1434 corresponding the forth of March 2013. His 

Excellency Dean of Libraries Affairs Dr. Abdulaziz Ibrahim Alomran 

started the session extending thanks to all attendees of teaching staff 

and students. Then, he spoke about the importance of utilizing 

electronic information resources as they are full of modern information 

and they are available in different forms and type. After that, a 

presentation given by Dr. Usamah Khamees on how to access and 

register in Saudi Digital Library, introduce its abilities, and how to 

conduct unified search. However, the main part of the course was on 

using the database Clinical Key presented by Engineer Majed Suweis, 

the representative of the publisher. He also explained how to search, 

browse and deal with results in the database. The course was attended 

by a big number of female and male students, trainees and female and 

male teaching staff. The attendees reached (103) trainees coming from 

these four colleges: Faculty of Medicine, Faculty of Applied Medical 

Sciences, Faculty of Sciences and Faculty of Dentistry in Alzulfi. The 

introductory lecture was transmitted alive to female teaching staff and 

students in Fculty of Applied Medical Sciences (women's campus). 

 There is a possibility of benefitting from this database on the campus 

through this link  https://www.clinicalkey.com      
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