
كانت مكتبة كلية المجتمع والتي تأست عام 5241 هـ 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 في شهر ذي القعدة عام 5245 هـ، وتقدم المكتبة 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 الجامعة الجديد بالمدينة الجامعية ومساحتها 

 244 متر مربع موزعة على المكتبة ومقر عمادة شؤون المكتبات

 حيث المكتبة، مرتادي لخدمة المالئمة والبرامجية المادية التجهيزات جنباتها بين المركزية المكتبة وتضم

 فهارسها وتتاح للقراءة، وخلوات انترنت وخلوات للقراءة وطاوالت للكتب ارفف من حديث أثاث بالمكتبة يتوفر

 .به المصرح غير االستخدام من بللكت الحماية بوابات وتوفر المكتبات إلدارة كوها نظام خالل من

 ةالمركزي المكتبة أقسام 

o المكتبة إدارة    

o نالمستفيدي خدمات 

o االلكتروني الفهرس     

o ةالحر والقراءة  اإلطالع قاعة 

o الدوريات  

o ةاألجنبي والكتب المراجع 

  

 ةالمركزي المكتبة خدمات 

 يالداخل اإلطالع خدمة 

 توفير خالل من الداخلي اإلطالع خدمات بالكليات الفرعية والمكتبات المركزية المكتبة خالل من العمادة تقدم

 .والتوجيه اإلرشاد خدمة توفر كما لإلطالع، المناسب الجو

 روالتصوي الطباعة خدمة 

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

 .العمادة تضعها التي للضوابط وفقا  

  

 هوالتوجي اإلرشاد خدمة 

 لهم ويقدم المكتبة لزيارة التدريس هيئة أعضاء بعض بإشراف الطالب من مجموعات العمادة تستقبل

 ادةالعم حرص إطار في المكتبات شؤون عمادة تقدمها التي والخدمات المكتبة استخدام كيفية حول المعلومات

 ابخدماته الجامعة منسوبي تعريف على

 تواالستفسارا األسئلة على  والرد المرجعية الخدمة 

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

 المطبوعة في سواء والتقارير واألدلة المعارف ودوائر كالمعاجم المرجعية المصادر على باالعتماد

 ةوااللكتروني



 ةالخارجي اإلعارة خدمة 

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

 ةاليومي والمجالت الصحف على اإلطالع خدمة 

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

 "الجزيرة وصحيفة

 ةالسعودي الرقمية المكتبة في البحث خدمة 

 Digital Saudi ةالسعودي الرقمية المكتبة في البحث خدمة االلكترونية خدماتها ضمن نم العمادة تتيح

yLibrar حيث العربي الوطن في األكاديمية االلكترونية للكتب تجمع أضخم السعودية الرقمية المكتبة وتعد 

 وتضم ية،العلم التخصصات مختلف في الكاملة بنصوصها إلكتروني كتاب (552444) من أكثر حاليا تضم

,Elsevier  مثل عالمي ناشر 444 من أكثر

lSpringer,Pearson,Wiley,Taylor&francis,Mcgrawhil أكاديميين لناشرين كتب عل وتحتوي 

 yUniversit Harvard University, Oxford University, Yall:مثل عالميين

 :خدماتها

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

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

 المتطورة التفاعلية الخدمات من مجموعة إتاحة. 

 االلكترونية المرجعية الخدمة توفير. 

 المعلوماتية التوعية خدمة توفير. 

 هنا إضغط    .الرقمية للمكتبة موحد دخول توفير  

 ةااللكتروني البيانات قواعد في البحث خدمة 

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

  هنا الضغط : خالل من القواعد لهذه الوصول ويمكن الجامعة، في ةالموضوعي التخصصات جميع

 ةالجامع لمكتبات االلكتروني الفهرس في اآللي البحث خدمة 

 وتقديم المجمعة، جامعة لمكتبات الموحد لكترونياال الفهرس داخل البحث خدمات المركزية المكتبة تتيح

  هنا إضغط  منه، واالستفادة االلكتروني الفهرس استخدام على واإلرشاد التدريب

 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 الجامع
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