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Emerald من eCases
اجذب اهتمام طالبك باستكشاف تحديات عالم الواقع

تدريس الحاالت يمنح الطالب الفرصة الستكشاف تحديات عالم الواقع في بيئة الفصل، فيتيح لهم اختبار فرضياتهم 
ومهارات صنع القرار لديهم قبل أن يأخذوا معارفهم إلى مكان العمل.

تغطية الموضوعات
•    المحاسبة والشؤون 

المالية
البيئة المبنية   •

االقتصاد   •
ريادة األعمال   •
•    اإلدارة البيئية

•  اإلدارة العامة
•    إدارة الموارد البشرية

•   األعمال التجارية الدولية
•  القيادة

•   علم اإلدارة
التسويق   •

•   العمليات واللوجستيات
•  إدارة العمليات 

والمبيعات
•  السلوك التنظيمي

اإلستراتيجية   •
•  السياحة والضيافة
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فيتشي

eCases من أرجاء العالم تمثل مجموعاتنا عالمات تجارية كبيرة ربما يكون الطالب على دراية بها، ولكن أيًضا مؤسسات األعمال 
المتوسطة والصغيرة الحجم المحلية األصغر حجًما التي على األرجح أن تعكس بيئة عملها.

eCase Collection
مجموعة كاملة من eCases في مورد واحد

تتألف eCase Collection )مجموعة الحاالت اإللكترونية( 
من eCases الخاصة بدار Emerald ومجموعة فريدة من 

eCases المرخصة من كبار مقدمي خدمات ]دراسات[ 
الحاالت.

tk.emeraldgrouppublishing.com/tcc

خيارات المجموعات والوصول وصول غير محدود، ومتزامن، وعلى مستوى المؤسسة.

نموذج الوصولماذا بالداخل؟خيارات المجموعات

 The eCase Collection
)ECC(

Emerging Markets Case Studies

The CASE Journal

The Case for Women

eCases المرخصة

تمتع بالوصول إلى كل المحتوى لفترة 12 شهًرا.

Emerging Markets 
)EMCS( Case Studies

االشتراك: اشتراك للعام 2022 لمجموعة EMCS يتضمن وصواًل دائًما إلى مجموعة مستقلة
المحتوى المنشور خالل فترة اشتراكك، باإلضافة إلى وصول تكميلي إلى 

المحتوى السابق حتى عام 2011.
الشراء: مجلدات سنوية فردية من 2011 إلى 2021.

)TCJ( The CASE Journalالمنشورة خالل فترة اشتراكك، باإلضافة إلى مجموعة مستقلة eCases االشتراك: وصول دائم إلى
وصول تكميلي إلى محتوى األرشيف.

https://tk.emeraldgrouppublishing.com/tcc


 Emerging Markets
)EMCS( Case Studies

مجموعة ال تفتأ تتنامى تضم أكثر من 
 )eCase( 1,100 دراسة حالة إلكترونية

ومالحظات تدريس مرافقة مع تركيز فريد 
على االقتصادات النامية.

 Emerging Markets Case تتخصص مجموعة
EMCS( Studies( في بحوث الحاالت من وبشأن 

األسواق الناشئة واالقتصادات النامية، وهي 
مناطق ال تحظى بالتمثيل الكافي في العرف 

التقليدي في تدريس مجموعات الحاالت، 
ولكنها – أي EMCS – توفر رؤى فريدة 

ومهمة على المستوى العالمي.

tk.emeraldgrouppublishing.com/emcs

…Emerald eCases لمحة عن

The CASE Journal 
)TCJ(

 )eCases( أكثر من 300 حالة إلكترونية
مزدوجة التعمية وُمراجَعة من النظراء 

 The CASE( تؤيدها جمعية مؤلفي الحاالت
Association(، التي تدعو وتناصر كتابة 

وتدريس الحاالت وتتيح منتدى للمؤلفين 
الجدد والمخضرمين على حد سواء.

ُتقدم للطالب تفسيًرا حديًثا للتدريس القائم 
على المناقشة وتعدُّ الجيل القادم من 

محترفي األعمال التجارية بالفطنة والذكاء 
إليجاد الحلول للمشكالت اإلستراتيجية في 

األعمال التجارية.

tk.emeraldgrouppublishing.com/tcj

The Case For 
)TCFW( Women

 The Case for تم ابتكارها بالشراكة مع
Women لمؤسسة Forté، ومع منظمة 

MBA 
Roundtable، وهي حاالت فائزة في 

مسابقة كتابة الحاالت المخصصة للمرأة 
المناِصرة.

وُتظهر الحاالت المرأة في أدوار القيادة، 
وأداءها الفعال في هذه األدوار، والعمل 

بالشراكة مع النساء األخريات.

tk.emeraldgrouppublishing.com/tcfw

eCases المرخصة
 eCases نحن أيًضا نّرخص ،Emerald باإلضافة إلى المحتوى من
من كليات األعمال والمؤسسات الرائدتين على مستوى العالم.

Emerald Cases Hub 
موارد تدريس مجانية

كيف ُتعّد لتدريس دراسة حالة  •
التيسير في الفصل الدراسي  •

تدريس الحاالت عبر اإلنترنت  •

tk.emeraldgrouppublishing.com/caseshub

FULLY DISCOVERABLE 
يتم الوصول إليها على 

 ،Emerald Insight
 Emerald وجميع

eCases مفهرسة في 
نظم االكتشاف 

الرئيسية.

مزدوجة التعمية، 
 ُمراَجعة من النظراء

 Emerald تخضع جميع
eCases لعملية 
مزدوجة التعمية 

وُمراَجعة من النظراء.

 مالحظات التدريس
 – eCases ألكثر من 90% من
تزويد المعلمين بأفكار حول 

كيفية تيسير مناقشة 
ديناميكية ومساعدة الطالب 
في تنمية مهارات التفكير 

التحليلي والناقد.

 إصدارات خاصة افتراضية
 Emerald eCases تتضمن

إصدارات افتراضية منتظمة 
لتسليط الضوء على حاالت 
في الموضوعات الساخنة 

واالتجاهات الناشئة.

 مختبرة في الفصول
 Emerald يتم اختبار حاالت
في الفصول الدراسية قبل 
النشر، مما يتيح للمؤلفين 

تنقيح العناصر بناًء على 
المناقشات والُمخرجات.

 عالمية
تغطية في أكثر من 70 

بلًدا

 ال لقيود التنزيل
استخدام غير محدود 

بالفصول الدراسية في 
جميع أرجاء مؤسستك.

 جودة عالية
 The CASE مجموعتا
 Emerging و Journal

 Markets Case Studies
ُمدرجتان في سكوبوس 

.)Scopus(

 حاالت قصيرة
توفر eCases أقصر مع 

نتائج تعليمية أقل 
مورًدا مثالًيا للمقررات 

الدراسية لطلبة 
الكليات.

اللغة المحلية
27 حالة إلكترونية 
)eCases( باللغة 

اإلسبانية

https://tk.emeraldgrouppublishing.com/emcs
https://tk.emeraldgrouppublishing.com/tcj
https://tk.emeraldgrouppublishing.com/tcfw
https://tk.emeraldgrouppublishing.com/caseshub
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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 خاصتنا 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 االستخدام، وموارد االكتشاف.

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 )فالتر( 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 )صيغة( 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
 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 االكتشاف 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  •

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

mailto:mena@emerald.com
mailto:support@emerald.com
https://emeraldgrouppublishing.com
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