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آصرة عميقة الجذور مع المجتمعات التي 
نخدمها

للحصول على أبحاث تتم بتأثير من عالم الواقع، نحن 
نسعى بنشاط من أجل فرص لإلبداع المشترك من 
األكاديميين والممارسين وللشراكات مع الرابطات 

والجمعيات.
وبتمثيل رؤى من جميع قطاعات المجتمع 

والتخصصات، يعمل البحث ذاته على توفير رابطة بين 
شبكة عالمية من الباحثين والممارسين وصانعي 

السياسات.
•   العام الماضي، مثلت مجالت Emerald الدورية 

أعمال أكثر من 53,000 مؤلف في 152 بلدًا
•   جميع المجالت الدورية مزدوجة التعمية 

وُمراَجعة من النظراء، وتدعمها شبكة تتألف 
مما يزيد على 15,000 عضو بمجالس تحرير 

استشارية

تقييم شمولي هادف لألبحاث
ألننا أحد الموقعين على "اإلعالن بشأن تقييم 

األبحاث" )DORA(، نحن نؤمن باستخدام مجموعة 
من المقاييس عند التقييس الكمي لتقييم األبحاث.
•   جاء ذكر محتوى المجالت الدورية في المصادر 
التالية خالل عام 2020: 1,940+ منفًذا إخبارًيا، 

410+ مدونة، 560+ وثيقة سياسات، 25,300+ 
منشور على وسائل التواصل االجتماعي

•   300 مجلة دورية تنال CiteScore™* من 
Scopus

 Journal 92 مجلة دورية تم قبولها في   •
JCR( ™Citation Reports( و201 مجلة دورية 

 Emerging Sources Citation ُمدرجة في
*)ESCI( Index

النمو في مجاالت حيث يمكننا إحداث 
أعظم األثر

يحدد برنامجنا التمكيني المجاالت، حيث يمكن 
لألبحاث التطبيقية عالية الجودة أن يكون لها أعظم 
األثر. وهذه هي المجاالت التي سوف نواصل النمو 
فيها في محفظة المجالت الدورية خاصتنا بأسرها.

إن النسبة العامة لمحتوى الوصول المفتوح في 
تزايد مستمر كل عام على Emerald Insight. ولكن، 

من أجل المشتركين في مجالتنا الدورية، نعدهم 
بأننا سوف نستمر في نشر أحدث األبحاث وأكثرها 

صلة في جميع المجالت التي في مجموعتكم.
•   14,700+ مقالة اشتراك مجدولة للنشر في 

2022، وهو ما يمثل زيادة قدرها 2% عن عام 
 2021

•   309 مجلة اشتراك نشطة

يقوم برنامجنا التمكيني على أربعة 
أهداف متعددة التخصصات:

Signatory of

)®Scopus بدعم من( ™CiteScore 2021   •
)2021 ,Clarivate Analytics( Emerging Markets Citation Index و ®Journal Citation Reports 2021   •

أبحاث في العلوم االجتماعية 
تقودها المهمة تلهم التغيير 

اإليجابي في المجتمع
إن Emerald بوصولها إلى ما وراء قيود تخصصات المواضيع التقليدية ملتزمة بنشر أبحاث 

عالية الجودة تقودها المهمة تلهم التغيير اإليجابي في المجتمع وتتصدى لمشكالت 
العالم الحقيقي.

إن Emerald هي أحد الموقعين المؤسسين لميثاق 
الناشرين المستند إلى أهداف األمم المتحدة للتنمية 

المستدامة، وهو يهدف إلى أن يكون مصدر إلهام للعمل 
بين الناشرين، وتسريع التقدم من أجل تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

اكتشف واستكشف عالًما من أبحاث العلوم 
emerald.com/insight :االجتماعية المؤثرة على

300 وحدة محتوى جديدة في المتوسط 
تتم إضافتها كل أسبوع

30 مليون+ عملية تنزيل من أكثر من 109 
مليون زائر في شتى أرجاء العالم، كل عام

خيارات مفتوحة مرنة
نحن شغوفون بأن نقدم خدمة رائدة لدعم متطلبات عمالئنا المتعلقة باالنفتاح 
 ،Emerald واالنتقال إلى عالم مفتوح. وباإلضافة إلى توفير الوصول إلى أبحاث

يمكننا دعم المؤلفين التابعين لك للنشر المفتوح بقسائم نشر مدفوعة مقدًما 
.)APC( تغطي رسوم معالجة المقاالت

مجتمع أكثر 
عدالة

حياة أكثر 
صحة

تعليم عالي 
الجودة للجميع

إدارة 
مسؤولة

أكثر من 3.3 مليون 
مقالة وصول مفتوح تم 

تنزيلها العام الماضي

https://emerald.com/insight


االشتراك
سوف تحصل على وصول دائم إلى المحتوى المنشور في فترة اشتراكك، 
باإلضافة إلى وصول تكميلي إلى محتوى أرشيفي مختار لمدة اشتراكك.

 eJournals: قم بتنزيل قوائم العناوين لمجموعات اشتراك
tk.emeraldgrouppublishing.com/ejournals-listings

الشراء
 Backfiles مبلغ واحد منفرد يتيح وصواًل دائًما إلى محتوى

)الملفات السابقة(.

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

خيارات المجموعات والوصول

)EJOURNALS( مجموعات مواضيع المجالت الدورية اإللكترونية
 يمكنك إدارة الموازنات وتكييف الموارد بفعالية باختيارك الموضوعات ذات الصلة بمؤسستك فقط.

أكثر من 300 مجلة دورية في 13 مجموعة مواضيعية محددة:

الحسابات والشؤون المالية 
واالقتصاد

إدارة األعمال & 
الصحة & الرعاية الهندسةالتعليماإلستراتيجية

االجتماعية

المكتبات & علوم 
التسويقالمعلومات

العمليات 
واللوجستيات & 

الجودة

الموارد البشرية، 
والتعلم & دراسات 

المنظمات

إدارة المعلومات 
والمعارف

إدارة الممتلكات & 
البيئة المبنية

السياسة العامة & 
اإلدارة البيئية

إدارة السياحة 
والضيافة

محفظة EJOURNALS في الهندسة والحوسبة والتكنولوجيا
أبحاث مؤثرة بشأن االبتكارات التكنولوجية التي تعمل على تغيير المستقبل – تم تطويرها بالتوافق مع المخرجات البحثية ألقسام الهندسة والحوسبة األكاديمية.

 محفظة eJournals في الهندسة والحوسبة والتكنولوجيا
64 مجلة دورية، 4,000+ مقالة مجدولة في 2022

 محفظة eJournals في الهندسة والحوسبة والتكنولوجيا
56 مجلة دورية، 40,400+ مقالة من 1929

محفظة EJOURNALS في اإلدارة
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 والصراع.

 محفظة eJournals في اإلدارة
212 مجلة دورية، 9,800+ مقالة مجدولة في 2022

 محفظة eJournals في اإلدارة
176 مجلة دورية، 69,500 مقالة من 1899

eJournal Premier 
309 مجلة دورية، 14,700+ مقالة مجدولة في 2022

EJOURNAL PREMIER مجموعات
المجموعات متعددة التخصصات األكبر واألفضل قيمة – تنضم eJournal Premier بسالسة إلى eJournal Backfiles Premier لزيادة الوصول إلى جميع محتوى 

.Emerald المتوفر من eJournal

eJournal Premier 
265 مجلة دورية، 128,900+ مقالة يرجع تاريخها إلى 1898

جميع أعداد المقاالت إرشادية، وتخضع للتغيير. والمقاالت المجدولة للنشر في 2022 تقديرية.

https://tk.emeraldgrouppublishing.com/ejournals
https://tk.emeraldgrouppublishing.com/backfiles


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

Shibboleth/ والوصول الخارجي عبر EZproxy اإلنترنت( 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
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