
 عملية التعمق �
 عملية التخصيص

والخصوصية الخاصة با�كتبة

ما هو التخصيص؟

يتم التخصيص بواسطة النظام ا�ستخدم
يتم تسليم ا�حتوى والوظائف للمستخدم بناًء ع� الدور أو السلوك الخاص به

كيف �كن للمكتبة
ا�ستفادة من التخصيص؟ 

 �كن استخدام التخصيص للمساعدة � بناء ا�عرفة السياقية �وضوع
 أو موضوع ما، م� يساهم � تحسن سلوك البحث وبالتا� مهارات

القراءة والكتابة واستخدام ا�كتبة

ما أهمية التخصيص؟

يجلب تجربة مستخدم وعنا� تحكم وتخصيص أك� للحا�ت القابلة للتطبيق

 ولكن مع التخصيص تأ¥ الحاجة إ¢
الخصوصية

أمثلة ع التخصيص كمستهلك

ا®ق¬احات ا�بنية ع� عملية البحث البحث / تاريخ ال©اء

عملية تفعيل ا®خطارات للتطبيقات ا�فضلة

قوائم التشغيل ا�نظمة بناًء ع� ا�وسيقى التي تستمع إليها

أمثلة عن التخصيص �ستخدمي ا�كتبة

 لوحات معلومات مخصصة تعمل •
كمحور بحث مركزي وتتضمن:

   - مجلدات ا�©وع   
- ا�بحاث ا�حفوظة  
- مقا�ت مفضلة  
 - العنا� ا�ختارة لل©اء  
 

 دفع ا®خطارات أو اق¬احات ا�قا�ت التي تطابق
موضوعات البحث الحالية

 إعدادات قابلة للتكوين لتلقي التنبيهات ذات الصلة
�ستخدم ا�كتبة

ما أهمية نهج الخصوصية ؟
 يسمح نهج الخصوصية أو�ً للمستخدمÀ بالوصول إ¢ ا�علومات دون خوف

ويحمي ا�كتبة ومستخدميها من انتهاكات البيانات
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 كيف �كن للمكتبة ا�ستفادة من
الخصوصية أو التخصيص ا�و�؟

توف� التخصيص الذي يتحكم فيه ا�ستخدم:

ما هي الخصوصية أو�ً؟
 يسمح نهج الخصوصية أو�ً

 للمستخدمÀ بالوصول إ¢ ا�علومات
 دون خوف ويحمي ا�كتبة

ومستخدميها من انتهاكات البيانات

يتمكن ا�ستخدمÀ من إنشاء حسابات مخصصة � تقديرهم

 قدرة ا�ستخدمÀ ع� حذف الحسابات الشخصية ونسيان بيانات 

حساباتهم إلك¬ونياً

Àالخصوصية ومشاركة هذه الرسالة مع ا�ستخدم Æا�متثال �عاي

 نحن نعزز عملية التخصيص ونؤيد
 قيم ا�كتبة حول خصوصية ا�ستخدم

وأخÊقيات البيانات

  EBSCO ل مجموعات تركيزÊخ  
 مع التعاون مع طÊب كليات ا�جتمع، الطÊب الجامعيÀ، طÊب الدراسات 

 العليا وأعضاء هيئة التدريس من خÊل 4 مؤسسات - أشارت جميع
 ا�جموعات إ¢ مساحة عمل مركزية كÑورة لدعم سÆ عمل اÐبحاث

الخاصة بهم


