
 تحليالت الخبراء  2022
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الجودة العالية – شبكة عالمية من 1,500+ أكاديمي وصانع 
سياسات سابق ومسؤول تنظيمي وقائد مجال أعمال 

تستخلص البيانات من مصادر محققة عديدة. تحديد سريع 
للقضايا المهمة وفهم مدى الصلة واألهمية األرحب نطاًقا.

موثوقة – المحللون هويتهم مبهمة ويراجع جميع المواجَز 
فريق Oxford Analytica الذي يتألف من متخصصين 

إقليميين وقطاعيين لكشف التحيز، وتوفير القوة، وتحدي 
الحجج. النتيجة النهائية – مصدر واحد فريد لتحليل موثوق 

قائم على القرائن واألدلة.

تدريس بإلهام حقيقي
في ظل مناخ سريع التغير، تدريس النظريات األساسية يظل وثيق الصلة بالواقع من خالل تطبيق تحليل األحداث حديثة العهد.

•  ادعم تنمية المهارات األساسية لطالبك بتعريفهم بطريقة 
"موجهة إلى الممارسة" تتعلق بإبالغ المعلومات.

•  أعّد طالبك لعالم العمل الحقيقي بالمعرفة التي التي 
تخدمهم طوال حياتهم المهنية.

•  تفاعل وألهم طالبك برؤى مناسبة زمنًيا بشأن أحداث 
مواضيعية يمكنهم الترابط معها.

•  إتاحة سياق للقرارات الماضية وفهم للكيفية التي تعمل بها 
األحداث الحالية العالمية والمحلية على تشكيل عالم اليوم 

وفرض مستقبلها.

أنواعالتحليالت
قصيرة، متقدة، مباشرة – النص ُمقتضب، ومفهوم، ومنسق من أجل قراءة سهلة. ومقدمة مثالية للموضوع من أجل 

الطالب، خاصة عندما ال تكون اللغة اإلنجليزية هي لغتهم األولى.

النسخة الطويلة )مواجز الخبراء( 
الهيكل المتسق ينظر في: ماذا 

حدث؟ لماذا هذا مهم؟ ماذا ُيحتمل 
أن يحدث بعد ذلك؟

 التحليل الرسومي 
إلقاء الضوء على المخاطر والفرص 

العالمية واإلقليمية مع ملخص 
بصري للبيانات المماثلة )المقارنة(.

 الملخصات التنفيذية 
تقرير موجز يوضح موقًفا أو حدًثا 
جارًيا، بما يشمل المضامين واآلثار 

المحتملة.

+10,000+600+19,000

تحليالت الخبراء
تحليل باعث على العمل من شبكة عالمية تتألف من 

أكاديميين مستقلين وصانعي سياسات سابقين ومسؤولين 
تنظيميين وقادة في المجال، بشأن أحداث سياسية 

واجتماعية واقتصادية. وتبث تحليالت الخبراء نبض الحياة 
في التدريس القائم على الموضوعات بمحتوى مقررات 

جاهز، وذلك باستكشافها ألثر ومضامين االتجاهات الناشئة 
وأحدث التطورات والمستجدات.

متوسط 4,900 موجز 
يتم نشرها كل عام

تحقيق أهداف تأثير 
األبحاث بأبحاث يمكن 
تطبيقها مباشرة في 

عالم الواقع

َمن يستخدم 
تحليالت الخبراء 

ولماذا؟
يستخدم تحليالت الخبراء 

يومًيا قادة العالم في 
الحكومات ومجاالت األعمال 
لتقييم وتوقع آثار االتجاهات 
والمستجدات الجيوسياسية 

واالقتصادية الكلية على 
اإلستراتيجيات والعمليات 
تحديد التحديات األكثر والسياسات واالستثمارات.

إلحاًحا اليوم
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خيارات التحصيل والوصول
االشتراك

ُتنشر يومًيا وتتيح تحلياًل حتى اللحظة األخيرة لألحداث 
العالمية بينما تحدث.

الوصول إلى المواجز اليومية األكثر حالية المنشورة في 2022 
و2021، وكذلك أرشيف عمره ست سنوات بين 2015 و2020.

الشراء
أكثر من 29,000 موجز من أرشيف عمره ست سنوات تتيح تسلساًل 

زمنًيا لألحداث وتأثيرها على التحديات األعظم التي تواجه العالم.
مبلغ واحد منفرد يتيح وصوًل دائًما إلى محتوى تم نشره بين 

العامين 2015 و2020.

النفاذ إلى صميم القضايا العالمية

األمن السيبرانيتغير المناخ جائحة فيروس كورونا المستجد 
)كوفيد-19(

النتخابات القادمة

التطرف/اإلرهابالتنمية المستدامةالحوكمة العالميةالقتصاد العالمي

سجل االشتراك واحصل على تنبيهات بالبريد اإللكتروني بشأن "تحليالت الخبراء اليومية"
يمكن لهيئة التدريس والطالب تسجيل االشتراك ليتلقوا تنبيًها بالبريد اإللكتروني بشأن " تحليالت الخبراء اليومية" يجمع كاللتحليالت 

 المنشورة يومًيا لتوفير أحدث تحليل لألحداث.
ل الخبراء – إلى ملفك التعريفي، ثم انقر فوق زر االشتراك في Expert Briefings )تحليالت الخبراء( –  ل أو سجِّ لتسجيل االشتراك – سجِّ

صفحة صفحة التصفح.

مثال على التغطية اإلقليمية الحديثة:
أوروبا

• المملكة المتحدة وتأثير االنفصال عن االتحاد األوروبي
• تباطؤ النمو في المملكة المتحدة

• االنتعاش االقتصادي لليونان
• صراع السلطة في ألمانيا

• االنقسامات داخل حكومة االئتالف في بولندا
• عدم اليقين السياسي في إسبانيا

• تأكيد "الليبرالية المسيحية" في بودابست
• رومانيا والسياسة القديمة مقابل الجديدة

•  الفساد والجريمة في بلغاريا

الشرق األوسط وإفريقيا
•  االنقسامات السياسية في جنوب إفريقيا

• النشاط العسكري اإليراني
• العالقة بين مصر وتركيا

• التدخل الدولي في سوريا
• الحكومتان المزدوجتان في ليبيا

• االنتعاش الهش لنيجيريا
• أجندة اإلصالحات الكاسحة في أثيوبيا

• المصالح القطرية اإلماراتية والسالم في الخليج العربي
• اإلصالح االقتصادي في تركيا

• األزمة االقتصادية وحياد الجيش في لبنان
• األردن وحقوق اإلنسان

• االنتقال إلى الديمقراطية في السودان
• انتخابات 2022 في كينيا

• اإلصالح االقتصادي في تونس

آسيا والمحيط الهادئ
•  السياسات القومية في الهند

• مخاطر ضغط المالية العامة على اليابان
• الهيمنة العسكرية في تايالند

•  هونغ كونغ والنشاطية المحبذة للديمقراطية
• قرض صندوق النقد الدولي لباكستان

•  عقبات تغير المناخ في أستراليا
•  عملية السالم في ماينمار

•  كوريا الشمالية، األسلحة النووية والعقوبات
•  عالقات أستراليا مع آسيا وأوروبا والمحيط الهادئ 

وواشنطن
•  المراجعة بشأن السياسة الخارجية في ماليزيا

•  خطط نقل الالجئين في بنغالديش
•  الروابط الدبلوماسية والتجارية في نيوزيلندا

•  النزاع الديني في سريالنكا

أمريكا الشمالية
•  مشكالت التعريفة الجمركية في الواليات 

المتحدة األمريكية
• عالقات الواليات المتحدة وإيران

•  عالقة الواليات المتحدة وكوريا الشمالية
• حكومة األقلية في كندا

• التنافر السياسي في كندا
• العالقات األمريكية الروسية

أمريكا الالتينية
• عدم اليقين التجاري في المكسيك

• عدم اليقين بعد الجائحة في األرجنتين
•  االستقطاب السياسي في البرازيل

• التوترات السياسية في أرجاء بوليفيا
• أزمة المهاجرين في فنزويال

•  الصراعات االشتراكية في كوبا
• آفاق ما بعد االنتخابات في أوروغواي

•  شيلي واحتجاجات الرئيس
• االستعراض االقتصادي في جامايكا

• صراعات التعدين في بيرو

روسيا
• روسيا واالحتكاكات الغربية

• الصراع كعامل تعطيل في أوكرانيا
• المكاسب العسكرية وتحول السلطة في أذربيجان

• إدماج اإلصالحات االقتصادية في أوزبكستان
•  اإلصالحات االقتصادية ف كازاخستان
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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 
الممارسن 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
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