
In the beginning, I am very pleased to welcome you to 

the gate of Deanship of Student Affairs in Alamjmaah 

University that will provide its services for all 

researchers of faculty members, female and male 

students and society members.  

Undoubtedly, information has become the most 

essential element in the development of any nation in 

our era. The standard of measuring any advanced 

nation is the amount of knowledge and information it 

possesses; and therefore this era has been called: 

"Information Era". It is very obvious that academic 

libraries are the most important knowledge and 

information repositories. Thus; Deanship of Libraries 

Affairs has started developing its libraries as 

university libraries are working on providing 

information resources and objects in different forms. 

Also, Deanship of Libraries Affairs provides textbooks 

and services for all users in a very convenient 

environment. It also seeks to make some electronic 

resources and databases available for all users as it is 

in pursuit of supporting the educational process. In 



the near future, students will be trained how to utilize 

these electronic resources.    Since the three basic 

missions for any university to tackle are research, education 

and teaching and community service, Almajmaah university 

libraries is in pursuit of tackling these three missions so it is 

providing information resources for scientific research and 

improving the educational process. Moreover, Deanship is 

seeking to design a program for communicating with the 

surrounding community.  

 

Deanship of Libraries Affairs has not stopped at the 

traditional role of a library, but it also does its best to keep up 

with the latest technology that serves researchers such as 

mechanizing libraries. To do this, a contract was signed with 

one of the pioneer companies in the field of publication and 

libraries services to mechanize catalogs of university libraries 

through inserting bibliographic data of the groups and 

ensuring quality bibliographic recording pursuant to 

international criteria. The company has started working 

effectively on this project, and hopefully it will be over not 

later than four months.   They will start planning to establish a 



digital institutional repository for Almajmaah University on the internet 

that provides all scientific production for teaching staff. Currently, 

Deanship is now improving its website to be a gate provides everything 

users need no matter the distance and time differences. Since 

information technology always presents new things rapidly, Deanship's 

efforts will be constant to keep up with the latest technology in storing 

books. 

Dean of Libraries Affairs 

Dr. Abdulaziz Ibrahim Alomran   

في بوابة عمادة شؤون المكتبات في جامعة  ي في البداية أن أرحب بكميسرن

معة والتي تقدم خدماتها للباحثين من أعضاء هيئة التدريس والطالب المج

 .والطالبات وأفراد المجتمع

مما الشك فيه أن المعلومات في عصرنا الحالي أصبحت هي الركيزة األساس في تقدم أي امة، فقد أصبحت نهضة األمم 

 ."وتقدمها يقاسان بمقدار ما لديها من معلومات، حتى أطلق على هذا العصر " عصر المعلومات

وال يخفى على ذي لب أن المكتبات األكاديمية أحد أهم مستودعات المعلومات والمعرفة،  ولذا شرعت عمادة شؤون المكتبات 

في جامعة المجمعة في العمل على تطوير مكتباتها، حيث تعمل مكتبات الجامعة على توفير مصادر وأوعية المعلومات بكافة 

أنواعها وأشكالها، وكذلك توفير المقررات الدراسية وتقديم الخدمات للمستفيدين في مناخ تعليمي مالئم.  إضافة إلى ذلك فإن 

عمادة شؤون المكتبات سعت إلى توفير عدد من المصادر اإللكترونية وقواعد البيانات لمرتادي مكتباتها وذلك سعياً منها 

لدعم العملية األكاديمية، كما أن من خطط العمادة القريبة التطبيق – بحول هللا - تدريب الطالب والباحثين على استخدام هذه 

 .المصادر اإللكترونية

 



وإذا كانت الوظائف الثالث األساسية ألي جامعة هي البحث العلمي والتدريس وخدمة المجتمع، فإن مكتبات 

ر المعلومات للبحث جامعة المجمعة تسعى جاهدة لخدمة هذه الوظائف أيضا، فهي تعمل على توفير مصاد

 .العلمي، وكذلك لتطوير العملية التعليمية، كما تسعى لوضع برامج للتواصل مع المجتمع المحيط

ولم تقف عمادة شؤون المكتبات عند الدور التقليدي للمكتبة، بل تسعى جاهدة للحاق بركب العلم والتكنولوجيا 

ومواكبة كل ما هو حديث في تخصص المكتبات وتقنيات المعلومات وتطبيقه، من حيث البدء في أعمال ميكنة 

تفاق مع إحد  المؤسسات الرائدة في اال  في مكتبات الجامعة، حيث تم  ، وكذلك أعمال الرقمنة  المكتبات

مجال صناعة النشر وخدمات المكتبات للقيام بأعمال ميكنة فهارس مكتبات الجامعة من خالل إدخال البيانات 

وقد بدأت   .الببليوجرافية للمجموعات حتى ضبط جودة التسجيالت الببليوجرافية وفقاً للمعايير العالمية

 لمشروع ومن المتوقع االنتهاء منه خالل فترة ال تتجاوز األربعة أشهر، المؤسسة فعلياً العمل في هذا ا

والبدء في التخطيط لمشروع إنشاء مستودع رقمي مؤسسي لجامعة المجمعة على شبكة االنترنت يعمل على 

 .إتاحة اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس بشكل رقمي

بكة االنترنت ليكون بوابة تقدم كل ما يحتاجه المستفيدون كما تعمل العمادة حالياً على تطوير موقعها على ش

 .منها مهما تباعدت المسافات، واختلفت األوقات

 

ولما كانت التقنيات خاصة تقنيات المعلومات تقدم كل جديد بشكل متسارع، فإن جهود العمادة ستظل مستمرة 

 .ومكثفة لمواكبة كل جديد

 وهللا الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،،

 عميد شؤون المكتبات

 عبدالعزيز بن ابراهيم العمران. د
 


