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eBooks
إن Emerald Publishing هي دار نشر مستقلة حائزة على جوائز لألبحاث األكاديمية 

وقيادة الفكر، مؤّلفوها هم نخبة من أفضل العقول األكاديمية والقطاعية المعروفة 
على مستوى العالم. ويشمل برنامجنا eBooks أكثر من 2,900 عنوان بمحتوى يغطي 
موضوعات تتعلق بعالم الواقع الحقيقي. ونحن نقدم المناقشة لتحدي وجهات النظر 

ولتطوير المهارات المهنية وإحداث تغيير إيجابي.

أكثر من

2,900
عنوان

عناوين منذ عام

1991
حتى اليوم

أكثر من

50
عاًما من بث نبض 
الحياة في األبحاث

10
مجموعات مواضيع

2
محفظتان

خيارات
وصول متعددة

مؤلفين من أكثر من

140 بلًدا

نفخر بالفوز
بجائزة أفضل دار نشر مستقلة لعام 

2020 من رابطة الناشرين المستقلين 
)IPG(



المحافظ
تنقسم eBooks بين محفظتين مختلفتين، تغطي كل منهما مجموعة متنوعة من الموضوعات:

الشراء
ما خيارات الشراء لدينا؟

مبلغ واحد يتيح وصوًل دائًما إلى "شرائح" من محتوى المحفظة:

الشتراك
ما خيارات االشتراك لدينا؟

تمنحك اشتراكات eBooks إمكانية الوصول إلى كل eBook يتم نشره 
 في محفظة بنظام التأجير.

ما المزايا؟
•  خيار ذو قيمة كبيرة للوصول إلى مجموعة واسعة من العناوين

•  رغم أنه ليس دائًما، إل أنك ستتمكن من الوصول إلى كل المحتوى 
طوال مدة اشتراكك

•  سوف تستفيد من جميع مزايا الوصول متعدد المستخدمين والمنصة 
Emerald التي تتوقعها من

•  يتضمن هذا الخيار عناوين Frontlist )القائمة األمامية(، ولذلك 
ستتمكن من الوصول إلى eBooks الجديدة بمجرد نشرها على مدار 

العام.

eBook Select

ما eBook Select؟
 eBooks يمكنك إنشاء مجموعة مخصصة من ،eBook Select مع

لمكتبتك الخاصة من الكتالوج الكامل للعناوين المنشورة حالًيا، من عام 
 1991 وحتى اليوم. وتؤّمن جميع العناوين المختارة وصوًل دائًما.

ما المزايا؟
•  حدد 25 أو 50 أو 75 أو 100 أو 150 أو 200 عنوان حسب ميزانيتك 

ومتطلباتك الخاصة بالمواضيع
•  اختر من بين جميع eBooks التي نشرناها، من عام 1991 وحتى اليوم

•  امزج العناوين من جميع مجالت الموضوعات من المحاسبة إلى 
الدراسات الجتماعية

•  يمكنك إجراء عمليات شراء متعددة على مدار العام.

tk.emeraldgrouppublishing.com/ebooks :اكتشف المزيد، تفضل بزيارتنا

األعمال التجارية واإلدارة واالقتصاد
 تتضمن الموضوعات:

الخدمات المصرفية واإلدارة واإلستراتيجية والمحاسبة والسياحة 
والموارد البشرية والشؤون المالية ودراسات المكتبات والسياسة 
العامة والتسويق والضيافة والعالقات العامة والبيئة والدراسات 

التنظيمية

العلوم االجتماعية
 تتضمن الموضوعات:

علم اإلجرام والدراسات الجنسانية والرعاية الجتماعية والفنون والصحة 
وإدارة التعليم والتمييز والرقمنة والدراسات الثقافية والعلوم 

اإلنسانية

160 عنواًنا في األعمال التجارية واإلدارة والقتصاد خالل عام 2021*.

FRONTLIST

عناوين Frontlist هي اإلصدارات الجديدة في العام الحالي – هذا الخيار يعني أنه يمكنك الوصول إلى أحدث األبحاث وقيادة الفكر في حينه فور خروجه من 
المطبعة "الرقمية". ويتوفر اآلن لعمالء Frontlist خيار الترقية إلى Extra للوصول إلى 25 عنواًنا إضافًيا في كل محفظة.

140 عنواًنا في العلوم الجتماعية خالل عام 2021*.

تشمل Recent Backlist لألعمال التجارية واإلدارة والقتصاد أكثر من 
820* عنواًنا تم نشرها بين عامي 2017 و2021.

RECENT BACKLIST

تتضمن هذه الشريحة العناوين المنشورة على مدار السنوات الخمس الماضية من 2017 إلى 2021.

تشمل Recent Backlist للعلوم الجتماعية أكثر من 621* عنواًنا 
تم نشرها بين عامي 2017 و2021.

تشمل Full Backlist لألعمال التجارية واإلدارة والقتصاد أكثر من 1996* 
عنواًنا تم نشرها بين عام 1991 إلى نهاية 2021.

FULL BACKLIST

هذه الشريحة هي كتالوج الملفات السابقة الكامل لكل محفظة – في هذا الخيار، يمكنك الوصول إلى كل عنوان باستثناء عناوين Frontlist الحالية من 
كل محفظة.

تشمل Full Backlist للعلوم الجتماعية أكثر من 1,231* عنواًنا تم 
نشرها بين عام 1999 إلى نهاية 2021.

مجموعات المواضيع
حيث إن المحفظتين مقسمتان إلى مجموعات محددة مسبًقا، يمكنك الوصول إلى العناوين بحسب مواضيع محددة – تحدث إلينا لمزيد من التفاصيل.

BACKLIST SLICES

اشتِر جميع الكتب المنشورة في عام واحد منفرد من 1991 إلى 2021. فاختر عاًما واحًدا فقط أو مجموعة أعوام مختارة – وفق احتياجاتك.

*األرقام تقديرية وتخضع للتغيير.

الوصول إلى eBooks من Emerald – استكشف خيارات الشراء والشتراك
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ألكثر من 50 عاًما، كان – ول 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 األبحاث 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 الستخدام، وموارد الكتشاف.

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

اكتشف واستكشف 
عالًما من أبحاث العلوم 

االجتماعية المؤثرة
emerald.com/insight

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

تحليالت 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 والخالصات المنظمة في 
أن تقرر هل تقرأ أم تستمر

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 سلس

هذه رحلتك
•  وصول بعيد متعدد المستخدمين على أي جهاز

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

•  مع ملف تعريفي للمستخدم، يمكنك إعداد تنبيهات 
محتوى وحفظ عمليات البحث لستعراضها لحًقا

قابلية الكتشاف والوصول
 IP دعم كل أساليب المصادقة الرئيسية، بما في ذلك  •

)بروتوكول اإلنترنت( و EZproxy والوصول الخارجي عبر 
 Google و Referring URL و ،Shibboleth/OpenAthens

CASA. أرقام وصول المنظمات متوفرة حسب الطلب

•  خدمة SeamlessAccess هي تحسين وتعزيز لتقديم الخدمات 
خاصتنا، وتدعم الوصول الخارجي في جميع المنظمات 

المشاركة

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

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

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