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المكتبة الرقمية السعودية ومعين
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تووورير البيئووة التيةيووة المة سووبة ةستد و رة موودم ا المكتبووة الرقميووة السووعودية م و ابي و اإلدارة التيةيووة واإلداريووة ي و ً للمكتبووة الرقميووة
السعودية.
تيديم اةدواا الب ثيه المة سبه ري بيئة تيةية متطورة.
تورير اةستد ره لبة  federated authenticationالمص دقة المو دة لجمي الج مع ا والجه ا الب ثيوة المتوتركة مو المكتبوة
الرقميوووة السوووعودية مووو يوووورر سوووهولة الووودمول علووول الب ووو ال صوووول علووول الم توووو واةدواا الب ثيوووة المة سوووبة روووي one
 platformمةصه مو ده للدمول بيوزر الجهة التي يةتسب اليه مم يجعل الج مع ا تتوسو روي التعو ون بيةهو علول عودة مسوتوي ا
ب ةستع ةه ( )authenticationالمص دقة المو د علل سبيل المث ل ة ال صر ( ةظ م اةع ره ,المت ري المتتركه لطلبة ,الوصوول
لبةك اةسئلة لالعد هيئة التدريس ,الوصول إلل كتب المة هج ,الوصول السري لمةصة م رس لتدريب ,مدم ا الب ثين(العةو وين
الب ثية ,الب و الممولة والمطرو ه من الجه ا ال كوميوة والم صوة ,مجتمو البو ثين ,الم كموين ..الو ) إن توورر طرييوة مصو دقة
معتمدة بين الج مع ا و تكووين تجمو اكو ديمي ي وتف اةرو ا للج معو ا والتعو ون الوال يمودم العمليوة الب ثيوة والعلميوة علول ود سووا
والج مع و ا الع لميووة ادركووا ههميووة هوواه التووراك ا و عملووا عليه و مةووا وقووا طويوول مم و وس و ال و را لالةت و العلمووي بووين اةةت و
اةك ديمي العربي والغربي.
بهاه التوراكه توم تم ويل التكو ليت التيةيوة لتوورير المودم ا اةلكتروةيوة بتوكل كبيور يو هن تكل وة اق موة Data Centerو تتوغيله
وصي ةته يكلت اموال ط ئلة علل الجه ا و ي ان معين متروع وطةوي لمدموة المجتمو الب ثوي والمكتبوة الرقميوة السوعودية ايدو
متروع وطةي الهدت مةه مدمة المجتم الب ثي واةك ديمي وتظ رر الجهود إةم هو لمدمة الجه ا اةك ديمية والب ثيه.
قدرة التوس م تبكة معين لم ر الوطن واةةتت ر لت ييق ترك ا جديده وار ا اكثر توسع ً

شكرا ً جزيلً ..
لكريم متابعتكم..
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