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eBook Select
تقدم eBooks من Emerald رؤى حول بعض المواضيع األكثر إلحاًحا التي تؤثر على العالم اليوم. 

ومحتوى كتبنا الذي يفاخر بأكثر من 2,900 عنوان هو محتوى ُمبتَكر ومتعدد التخصصات 
وعملي، ولهذا فهو وثيق الصلة بعالم الواقع. ويتميز مؤلفو كتبنا بأنهم أكاديميون وقادة 

مجاالت مشهورون، كما تغطي المؤلفات مجموعة واسعة من المواضيع من المحاسبة 
واإلستراتيجية والقيادة وحتى االستدامة والمساواة بين الجنسين وتغير المناخ.

أكثر من

2,900
عنوان

عناوين منذ

1991
حتى اليوم

7 أيام
من الطلب إلى 

الملكية

االختيار بين 25 و

200
عنوان

وصول دائم متعدد 
المستخدمين

لجميع eBooks المختارة

مؤلفون من أكثر من

140 بلًدا

أكثر من

50
عاًما من بث نبض 
الحياة في األبحاث

نفخر بالفوز
بجائزة أفضل دار نشر مستقلة لعام 

2020 من رابطة الناشرين المستقلين 
)IPG(



EBOOK SELECT – ماذا يكون؟

مع eBook Select، يمكنك االختيار من بين جميع العناوين المنشورة 
إلنشاء مجموعة eBooks فريدة ومخصصة حًقا لمؤسستك. إنها طريقة 

إلضافة eBooks من Emerald إلى مقتنيات مكتبتك دون الحاجة إلى تقييد 
نفسك بمجموعات مواضيع محددة. أنت اآلن تتمتع بالمرونة في اختيار 

العناوين من كل ما نشرناه في جميع المواضيع – وهو ما يزيد على 2,900 
عنوان – بما في ذلك العناوين الجديدة بمجرد نشرها هذا العام. ويمكنك 

انتقاء 25 عنواًنا فقط أو ما يصل إلى 200 وفق ما لديك من متطلبات 
وميزانية.

لماذا تختار EBOOKS من EMERALD؟

إن Emerald هي دار نشر حائزة على الجوائز، ومعترف بها في هذا القطاع 
بأنها تتميز باالبتكار والتنوع، فضًل عن دعمنا الهائل لمؤلفينا. ونحن نبذل 

قصارى جهدنا من أجل دعم المؤلفين في األوساط األكاديمية والقطاعية لنشر 
محتوى متنوع وملئم عبر مجاالت المواضيع القائمة والناشئة. ونحن نفاخر 

بمناصرة األفكار الجديدة ونشر محتوى وثيق الصلة ويشجع على المناقشات 
وقادر على أن ُيحِدث فارًقا للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

إًذا، ماذا أفعل بعد ذلك؟

تواصل معنا! يمكنك االطلع على التفاصيل الخاصة بالمكتب اإلقليمي 
بمنطقتك عبر اإلنترنت أو يمكنك مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني – 

contactemerald@emerald.com عن طريق بيانات اتصالك، سوف نجري 
مكالمة معك، ونتحدث عن خيارات Select لنتوصل إلى أنسبها لمتطلبات 

 eBook محتواك وميزانيتك. ويمكننا أيًضا مساعدتك في عملية طلب
 eBooks وبمجرد تقديم طلبك، ستتمكن من الوصول إلى جميع .Select

التي انتقيتها خلل سبعة أيام!

ما المزايا؟

إلى جانب المرونة الكاملة فيما تختاره، ستتمتع بوصول دائم إلى كل 
eBook – وبذلك تكون في مكتبتك إلى األبد. ويمكنك أيًضا االستفادة من 

الوصول متعدد المستخدمين في كافة أرجاء منظمتك أو مؤسستك 
بأسرها، بدون قيود أو حظر على التنزيل، مع إمكانية الوصول إلى كل 

محتوى eBook الذي تم انتقاؤه على الهاتف المحمول والجهاز اللوحي. 
وتدعم منصتنا Insight التي تستضيف المحتوى لدينا أساليب المصادقة 
 Open و Shibboleth بروتوكول اإلنترنت( و( IP الرئيسية، بما في ذلك

Athens و Referring URL و EZ Proxy. وهناك الكثير من المزايا اإلضافية 
التي تم إلقاء الضوء عليها في الجزء الخلفي من هذه النشرة – يمكنك 

إلقاء نظرة.

كيف؟

 الخطوة
1

االختيار

 الخطوة
2

االنتقاء

 الخطوة
3

الوصول

قرر ما عدد eBooks التي تريد انتقاءها وفًقا 
لمتطلباتك وميزانيتك – اختر من بين 25 أو 
50 أو 75 أو 100 أو 150 أو 200 – واتصل 

بممثل Emerald الذي تتعامل معه.

انتِق eBooks التي تريدها من الكتالوج 
الكامل لعناوين Emerald من عام 1991 

وحتي اليوم.

في غضون سبعة أيام، سيكون لمكتبتك 
وصول دائم إلى eBooks التي انتقيتها، 

والتي يمكن لمستخدمين متعددين الوصول 
إليها في أي وقت من كافة أرجاء مؤسستك 

بأسرها.
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ألكثر من 50 عاًما، كان – وال يزال – حمل لواء الفكر الجديد في صميم أعمال دار 
Emerald للنشر. وتتمثل الروح األصيلة التي تسري في عروقنا في المساعدة 

على إحداث فارق خطوة بخطوة، ويمكن لألكاديميين أو الممارسين العمل مًعا 
إلحداث تغيير إيجابي في عالم الواقع الحقيقي.

مطبوعاتنا ومنشوراتنا وخدمات النشر التي نقدمها تساعد الباحثين على عرض 
أعمالهم بأسلوب هادف ومناسب زمنًيا، حيث نوفر أدوات وخدمات مبتكرة لبناء 

الثقة والقدرة في البحوث المؤثرة.

تواصل معنا من نحن

المحتوى الجديد/ المجموعات:
mena@emerald.com

استعالمات الدعم:
support@emerald.com

تفضل بزيارتنا
emeraldgrouppublishing.com

انضم إلينا من أجل تأثير حقيقي.

مجموعة أدوات أمين المكتبة
معلومات الوصول والمصادقة، أدلة المستخدم، مواد المكتبة الترويجية، إرشادات حول تقارير االستخدام، وموارد االكتشاف.

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

اكتشف واستكشف 
عالًما من أبحاث العلوم 

االجتماعية المؤثرة
emerald.com/insight

اختر طريقك
•  تصفح بحسب المجلت، أو الكتب، أو دراسات الحالة، أو 

تحليلت الخبراء
•  أدخل كلمات وعبارات محددة في بحث سريع ومتقدم
 "Open Access" قّيد النتائج فقط إلظهار المحتوى  •

)الوصول المفتوح( فقط، أو ما يمكنك عرضه

تنقل بسهولة ويسر
•  تنقل قابل للتنبؤ وواجهة بسيطة

•  افرز النتائج واستخدم عوامل تصفية ومرشحات محتوى؛ 
مثل النوع، والتاريخ، والموضوع، والبلد

•  تساعدك معاينات المحتوى والخلصات المنظمة في أن تقرر 
هل تقرأ أم تتابع االكتشاف

استكشف مسارات جديدة
•  مقترحات لمحتوى مرتبط تمنح اإللهام ألفكار جديدة

•  اختر "كلمات أساسية" لبحث مواضيع متعددة التخصصات
•  كل المحتوى الذي يتم الوصول إليه ُيعرض بجانب بعضه بعًضا من 

أجل استكشاف بسيط وسلس

هذه رحلتك
•  وصول بعيد متعدد المستخدمين على أي جهاز

•  اعرض بتنسيق HTML أو PDF أو EPUB وقم بتنزيل 
االقتباسات مباشرة من المنصة

•  مع ملف تعريفي للمستخدم، يمكنك إعداد تنبيهات 
محتوى وحفظ عمليات البحث الستعراضها الحًقا

قابلية االكتشاف والوصول
•  دعم كل أساليب المصادقة الرئيسية، بما في ذلك IP )بروتوكول 

Shibboleth/ والوصول الخارجي عبر EZproxyاإلنترنت( و
OpenAthens، و Referring URL و Google CASA. أرقام وصول 

المنظمات متوفرة حسب الطلب
•  خدمة SeamlessAccess هي بمثابة تحسين وتعزيز لتقديم خدماتنا، 

وتدعم الوصول الخارجي في جميع المنظمات المشاركة

•  ُمفهرس في جميع نظم االكتشاف الرئيسية، بما في ذلك ALMA و 
WorldCAT و Summon و Primo و EBSCO EDS

سجلت KBART and MARC متوفرة للتنزيل  •
•  تبذل Emerald Insight قصارى جهدها لتكون بالمستوى AA التحاد 

شبكة الويب العالمية )W3C( واالمتثال للقسم 508 لمواقع 
الحكومة الفيدرالية األمريكية
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