
 
تقوم عمادة شؤون المكتبات بالجامعة           

باإلشراف اإلداري والفني والتقني على المكتبات 
الفرعية التابعة لها في داخل الحرم الجامعي في كل من 
المجمعة وحوطة سدير والزلفي والغاط ورماح، كما 

بتزويد هذه المكتبات بكل جديد من المقتنيات  تقوم 
تأهيل العاملين بهذه  بصفة مستمرة، فضالً عن

 .المكتبات

 :الموقع والمساحة

تقع المكتبة في مبنى كلية التربية بالمجمعة وتقدر 
متراً مربعاً، وقد ( 052)مساحتها الحالية حوالي 

وزعت وحدات وأقسام المكتبة بطريقة نموذجية 
 وعلمية ومدروسة

 :أقسام المكتبة

 إدارة المكتبة    
 خدمات المستفيدين 
 لكترونيالفهرس اال     
  والقراءة الحرة قاعة اإلطالع 

 :مقتنيات المكتبة

تحتوي المكتبة على مجموعة متنوعة من مصادر 
عنوانا 9227 المعلومات موضوعياً ولغوياً بعدد



نسخة ومجلدا في جميع المعارف  0208 وبحوالي
 والعلوم التي تخدم أهداف الكلية

 :أنظمة المكتبة

وفهارسها من خالل نظام كوها يتم إدارة المكتبات 
 الذي يعد من النظم الحديثة في إدارة المكتبات

 :خدمات المكتبة

 خدمة اإلطالع الداخلي 
 البحث اآللي في فهارس المكتبات 
 الخدمات المرجعية   
 التصوير                
 اإلحاطة الجارية      
 خدمة االنترنت 

 :آليات التواصل

 Dla@mu.edu.sa:البريد االلكتروني   ¨

Deanship of Library Affairs in Almajmaah University supervises 

branch libraries on campus in Almajmaah, Hawtat Sudair, 

Alzulfi, Alghat and Remah administratively, and qualifying the 

employees at these libraries. Also, Deanship provides these 

libraries with all new materials and books continuously, and 

qualify the employees in these libraries. 

Location and Area: 



The library is located in the building of Faculty of Education in 

ALmajmaah, and its current estimated area is of about (250) 

square meters. The units and sections of the library have been 

divided in a very scientific, ideal and interesting fashion.  

Sections of the Library: 

• Library Management 

• User Services  

• Electronic Catalogue  

• Free Reading Area 

Library Holdings: 

The library contains a varied collection of information sources 

topically and linguistically. Their titles reach 7009 title and 

about 8084 copies and volumes in different knowledge and 

sciences that serve the objectives of the College. 

Library systems: 

Libraries and their catalogues are managed via the KOHA 

system which is one of the modern systems in libraries 

management.  

Library services: 

• Internal Reading Service 

• Automated Research in Libraries Catalogues Service  

• Reference Services 

• Photocopying Service  

• Current Information Service  



• Internet service 

Communication means:  

E-mail: Dla@mu.edu.sa 

 


