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تتبع أصول فكر 
اليوم عبر 120 عاًما 

من البحوث



eJournal Backfiles

أمثلة على المقاالت التي ُتظهر كيف تخطط مجموعة المحتوى هذه نشأة وتطور المواضيع 
العالمية التي تمثل عالمة فارقة من القرن التاسع عشر )19( إلى القرن الحادي والعشرين )21(

Emerald Insight: emerald.com/insight/content/journals على eJournals تصفح

الوصول للمجالت 
الدورية األقدم واألكثر 

رسوًخا، التي ال يزال 
العديد منها يؤثر في 
البحوث حتى يومنا هذا.

توسع في الوصول إلى 
جميع محتوى 

eJournals في 
تخصصات مواضيع 

متعددة.

ضع نظرية اليوم في 
سياقها بإماطة اللثام 
عن فكر الخبراء الرواد 

من القرن الماضي.

اكشف عن البحوث 
السابقة المخفية 
وامنحها قابلية 

الوصول باإلضافة إلى 
 eJournals محتوى

الحالي.

POLLUTION PREVENTION AS 
CORPORATE ENTREPRENEURSHIP

تم النشر في 1998

دوغالس ج. لوبر

 Journal of Organizational
Change Management

عادة ما ُترى ريادة األعمال البيئية على أنها ابتكار 
منتجات أو خدمات جديدة النتهاز فرص السوق 

البيئية. ومنع التلوث هو مفهوم جديد في فكرة 
ريادة األعمال البيئية؛ ألنه قائم على العمليات ويركز 

على تخفيض التكاليف ال زيادة العائدات.

:MORE EVOLUTION THAN REVOLUTION 
TRANSITION MANAGEMENT IN 

PUBLIC POLICY

تم النشر في 2001

جان روتمانز، رينيه كيمب، مارجولين فان أسيلت

Foresight

تستخدم مثااًل لالنتقال إلى إمدادات طاقة منخفضة 
االنبعاثات في هولندا للبرهنة على أن إدارة عملية 

االنتقال توفر أساًسا للتماسك واالتساق في السياسة 
العامة ويمكن أن تكون محفًزا على التنمية 

المستدامة. الطاقة النظيفة

:WORLD-WIDE WEB 
THE INFORMATION UNIVERSE

تم النشر في 1992

تيم بيرنرز-لي، روبرت كايلياو، جان-فرنسوا غروف، 
بيرند بولرمان

Internet Research

مبادرة الشبكة العنكبوتية العالمية )W3( هي 
مشروع عملي مصمم إلخراج عالم المعلومات 

العالمي إلى النور باستخدام التكنولوجيا المتوفرة. 
وهي تصف األهداف ونموذج البيانات والبروتوكوالت 

المطلوبة لتنفيذ "الشبكة" وتقارنها بالعديد من 
النظم المعاصرة.

DIGITAL NATIVES, DIGITAL IMMIGRANTS 
)2 & 1 PART(

تم النشر في 2001

مارك برينسكي

On the Horizon

كيف يفكر الطالب اليوم وكيف يستوعبون 
المعلومات أساًسا بطريقة مختلفة عن سابقيهم، 

نتيجة إحاطتهم بتكنولوجيا جديدة؟ تقارن هؤالء 
"األصليين الرقميين" بالجيل األقدم، الذين يتعلمون 

ويتبنون التكنولوجيا الجديدة وتسميهم "المهاجرين 
الرقميين". التكنولوجيا 

الرقمية

WOMEN IN AMERICAN AND 
BRITISH LIBRARIES

تم النشر في 1898

السيدة/ هنا ب. جيمس

The Library World

"كثيًرا ما ناقشنا عقلًيا سبب إيداع العديد من مكتبات 
الواليات المتحدة األمريكية في أيدي النساء، وإيداع 

القليل جًدا في أيديهن في بريطانيا. التقاليد 
والعادات هي المسؤولة بالطبع بدرجة كبيرة في 

الحالة األخيرة".

:”GENDERED AGEISM AND ”LOOKISM 
A TRIPLE JEOPARDY FOR 

FEMALE ACADEMICS

تم النشر في 2006

جاكلين غرانليز، جيرما ساير

Women in Management Review

تستكشف تجارب وأفهام الموظفين للجنسانية 
والعمر في التعليم العالي لتحديد ما إذا عانت النساء 

في التعليم العالي من الخطر المزدوج للتمييز ضد 
كبار السن القائم على أساس نوع الجنس. وإضافة إلى 

ذلك، يتم استكشاف دور الجاذبية البدنية والمظهر 
في التعليم العالي.

الحد من عدم 
المساواة



خيارات المجموعات
مبلغ واحد منفرد يتيح وصواًل دائًما إلى المحتوى، مما يعني البساطة في تخصيص الموازنة والتخطيط.

EJOURNAL BACKFILES PREMIER

 قّدم زيادة كبيرة في مقتنيات المكتبة بأكبر مجموعة ملفات سابقة متعددة التخصصات 
ُتظهر أصول فكر عالم اليوم من أكثر من 120 عاًما من األبحاث.

265 مجلة دورية، 128,900 مقالة، من عام 1898

MANAGEMENT EJOURNAL BACKFILES محفظة
 دعم األبحاث التحويلية في األعمال التجارية واإلدارة، مع وجهات نظر من مجموعة من القطاعات حول تخصصات اإلدارة 

التقليدية، فضاًل عن التحديات العظمى المجتمعية الناشئة؛ مثل البيئة وعدم المساواة
176 مجلة دورية، 69,500 مقالة، من عام 1899

ENGINEERING, COMPUTING & TECHNOLOGY EJOURNAL BACKFILES محفظة
 أبحاث مؤثرة بشأن االبتكارات التكنولوجية التي عملت على تحويل المستقبل، والتي تم تطويرها بالتوافق مع المخرجات 

البحثية ألقسام الهندسة والحوسبة األكاديمية.
56 مجلة دورية، 40,400 مقالة، من عام 1929

:eJournal Backfiles قم بتنزيل قوائم العناونين لمجموعات 
tk.emeraldgrouppublishing.com/backfiles-listings

EJOURNAL BACKFILES مجموعات مواضيع
يمكنك إدارة الموازنات وتكييف الموارد بفعالية باختيارك الموضوعات ذات الصلة بمؤسستك فقط.

المحاسبة والشؤون 
المالية واالقتصاد

28 مجلة دورية
أكثر من 8,900 مقالة

الموارد البشرية، 
والتعلم ودراسات 

المنظمات

27 مجلة دورية
أكثر من 13,400 مقالة

األعمال التجارية 
واإلدارة واإلستراتيجية

40 مجلة دورية
أكثر من 15,000 مقالة

إدارة المعلومات 
والمعارف

15 مجلة دورية
أكثر من 5,100 مقالة

التعليم

15 مجلة دورية
أكثر من 7,400 مقالة

المكتبات وعلوم 
المعلومات

27 مجلة دورية
أكثر من 17,200 مقالة

الهندسة

20 مجلة دورية
أكثر من 27,500 مقالة

التسويق

19 مجلة دورية
أكثر من 7,900 مقالة

إدارة الممتلكات 
والبيئة المبنية

13 مجلة دورية
أكثر من 3,800 مقالة

السياسة العامة 
واإلدارة البيئية

10 مجلة دورية
أكثر من 4,700 مقالة

إدارة السياحة 
والضيافة

3 مجالت دورية
أكثر من 2,000 مقالة

الصحة والرعاية 
االجتماعية

26 مجلة دورية
أكثر من 7,100 مقالة

العمليات واللوجستيات 
والجودة

22 مجلة دورية
أكثر من 8,300 مقالة

جميع أعداد المقاالت 
إرشادية، وتخضع للتغيير.
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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 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 

)Expert Briefings( 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 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 سلس

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 تحسين وتعزيز لتقديم الخدمات 

خاصتنا، 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

سجالت 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


