
العمادة تشارك بجناح في المعرض المصاحب بملتقى الجامعة والمجتمع 

 بالزلفي

شاركت عمادة شؤون المكتبات بملتقى الجامعة والمجتمع وذلك من خالل جناح في المعرض 
مته الجامعة بمجمع الكليات بمحافظة الزلفي تحت شعار  جامعتنا ) المصاحب للملتقى الذي نظَّ

وذلك برعاية معالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن , هـ9/4/4444-8في ( طريق تنميتنا 
إمام وخطيب المسجد ,سعد المقرن وبحضور معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدهللا بن حميد 

ومدير الجامعة السعودية اإللكترونية األستاذ الدكتور , الحرام المستشار في الديوان الملكي 
وبمشاركة العديد من , محافظ الزلفي االستاذ فيحان بن لبدة و, عبدهللا بن عبدالعزيز الموسى 

حيث قام الضيوف بزيارة جناح العمادة , وأصحاب الفضيلة , المختصين من أساتذة الجامعات 
وقد تم تقديم موجز  والتقوا بسعادة عميد شؤون المكتبات الدكتور عبدالعزيز العمران 

ن من خدمات المعلومات االلكترونية كالبحث في للضيوف ألبرز ما تقدمه العمادة للمستفيدي
قواعد المعلومات االلكترونية من خالل المكتبة الرقمية السعودية, وكذلك البحث في الفهارس 

 . االلكترونية الموحدة لمكتبات جامعة المجمعة على شبكة االنترنت
Deanship Participates in the Accompanying Exhibition of 

Community and University Forum in Alzulfi 
Deanship of Libraries Affairs took part in the forum of 
University and Community with a wing in the accompanying 
exhibition of the forum that was organized by Colleges 
Complex in Alzulfi under the slogan "Our university…Our 
Development Path" on 8-9/4/143. The forum was held inder the 
patronage of his Excellency University Rector Dr. KHaled 
Saad Almuqrin and in the presence of his Excellency sheikh 
Dr. Sakeh Abdullah Hmeid, an imam and orator in the Holy 
Mosque and a consultant in the Royal Burea, Rector of 
Electronic Saudi University Prof. Dr. Abdullah Abdulaziz 
Almousa, Mayor of Alzulfi Mr. Fayhan Labdah and a quite 
number of experts and university professors. The guests have 
made a visit to the wing of Deanship and met with his 
Excellency Dean of Deanship of Libraries Affairs Dr. 
Abdulaziz Alomran. There was a brief given to the guests on 
what Deanship presents to all users of electronic information 
services such as search in electronic databases through 
Saudi Digital Library and search in unified electronic catalogs 
of Almajmaah University libraries on the internet.     

 


