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Expert Briefings – ماذا تكون؟
تعاونت Emerald مع Oxford Analytica لتقديم Expert Briefings )مواجز الخبراء( من خالل موقعها 

اإللكتروني: emerald.com/insight وتضطلع Expert Briefings )تحليالت الخبراء( التي تلتقط وتعبر عن 
التحليل غير المتحيز لقادة المجاالت واألكاديميين المستقلين لألحداث السياسية واالجتماعية 

واالقتصادية باالستطالع بدقة متناهية مضامين وأثر االتجاهات الناشئة والمستجدات على الصعيد 
العالمي واإلقليمي والُقطري.

كيف يمكن أن تساعدني Expert Briefings؟

كن وثيق الصلة بموضوعاتك

سوف يكون عليك دائًما تقديم مثال 
حديث من عالم الواقع يمكنك استخدامه 
لكي توضح لطالبك النظريات والمفاهيم 

من واقع تدريسك الفعلي

وّفر الوقت

يستخلص محللونا البيانات من مصادر 
متعددة الختيار الحقائق األبرز وتقديمها 
جنًبا إلى جنب مع المعلومات السياقية 

الجوهرية حتى تكون جاهزة تستخدمها 
في فصلك.

تغطية موضوعية موثوقة

يراجع فريق Expert Briefings كل 
المحتوى وقد أمضى أكثر من 40 عاًما 

في تطوير أساليب من شأنها تحديد 
التحيز والحد منه.

كيف يمكن أن تساعد Expert Briefings طالبي؟

تنمية المهارات األساسية

تستخلص Expert Briefings األفكار 
والرؤى األكاديمية ورؤى السياسات من 

أجل صانعي السياسات. ويتيح 
استخدامها لطالبك التدرب على 

استخدام وتقديم المعلومات بالطريقة 
التي سوف يطبقونها لذلك في حياتهم 

المهنية المستقبلية.

إلهام صانعي قرارات الغد

إن المحتوى الذي نقدمه تستنير به 
الحكومات والشركات في كافة أرجاء 

العالم. امنح طالبك نفس الوصول المميز 
إلى تحليل األحداث التي تتصدر عناوين 

األخبار في منطقتك وفي العالم.

استخدام من الطالب المستجد 
إلى طالب الدراسات العليا

إن Expert Briefings مكتوبة بلغة 
إنجليزية بسيطة ومنسقة لسهولة 

القراءة، مما يجعلها سهلة الوصول 
للطالب على جميع المستويات 

وللناطقين باللغة اإلنجليزية التي ليست 
لغتهم األم.



أفكار للتدريس
يمكن أن تثري Expert Briefings تدريسك بُبعد جديد. وإليك كيف ُيستخدم المحتوى بالفعل مع الطالب في أرجاء العالم:

تحتوي رسالة البريد اإللكتروني بشأن "االختيارات الشهرية من 
Expert Briefings" على نصائح وأفكار للتدريس، باإلضافة إلىتحليالت مجانية 

من أجل أن تستخدمها مع طالبك. سجل االشتراك على:
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•  المناقشة في الفصل – أعِط الطالب أحد التحليالت 
)Briefings( القصيرة )حوالي 200 كلمة( لقراءته في بداية 

المحاضرة باعتباره تركيًزا لمناقشة تتيح لهم تطبيق 
النظريات والمفاهيم التي كانوا يدرسونها.

ف طالًبا منفرًدا  •  إستراتيجية األعمال التجارية العالمية – كلِّ
أو مجموعة ببلد معين. واطلب منه تخيل أنه يمثل شركة 

تفكر في فتح مكتب في ذلك البلد. وخالل الشهر يمكن 
للطالب استخدام Expert Briefings للتقييم ثم إعالم 

زمالئهم بالفصل بشأن الفرص والتهديدات.

ف الطالب بقضية محلية أو  •  تحليل المخاطر السياسية – كلِّ
عالمية ليرصدوها. واطلب منهم تخيل أنهم يقدمون 
المشورة إلى أحد صانعي السياسات في الحكومة أو 

األعمال التجارية. كيف ينبغي للموقف الذي تجري أحداثه 
إثراء قراراتهم بشأن السياسات بالمعلومات؟

•  فصل دراسة الحالة – إذا كنت تستخدم دراسات الحالة مع 
طالبك، فاطلب منهم استخدام Expert Briefings لتوفير 
سياق إضافي للوقت والمكان اللذين تجري فيهما دراسة 

الحالة، أو إعادة إسقاطهما على الوقت الحاضر.

•  بث الحيوية في مواد مقررك الدراسي -التحليالت الطويلة 
)حوالي 1,200 كلمة( هي قراءة تكميلية مثالية لتحديث 

معلومات الطالب بأسلوب ال تسطيعه الكتب ومقاالت 
المجاالت أبًدا. كما أنها وسيلة رائعة لتحديث شرائح 

ومالحظات محاضراتك لتعكس عالمنا المتغير.



 المنهجية.
كيف يتم إنشاء Expert Briefings؟

واستخالص بصائر واضحة من كومة من المعلومات المعقدة والمربكة والتي تفتقر أحياًنا إلى اليقين، 
وذلك عن طريق فصل اإلشارة من التشويش أواًل، ثم إخضاعها إلى تحليل صارم.

تكون النتيجة على شكل رؤى ثاقبة تستغلها اليوم الحكومات وصانعو السياسات 
وكوادر األعمال التجارية التخاذ قرارات مستنيرة.

المصادر على 
أرض الواقع

المصادر 
الرسمية

وسائل التواصل 
االجتماعي

النشرات 
الصوتية 

)بودكاست( 
والصحف

البيانات 
القانونية 

والتنظيمية

وسائل اإلعالم 
اإلخبارية

الدراسات 
البحثية

مقدمو 
البرامج قواعد البيانات

اإلشارة عن التشويش

القوة التحليلية

األحكام

الرؤى الباعثة على العمل

القيمة المضافة إلى التحليل

كبار المستشارين يوجهون ويصادقون 
التغطية التحليلية

رؤساء
المناطق

أكثر من 1,500 من كبار األساتذة وصانعي 
السياسات ومسؤولي التنظيم وخبراء المجال 

يقدمون رؤى مستهدفة.

شبكة خبراء 
عالمية

متخصصون إقليميون وقطاعيون يضمنون 
تحلياًل باعًثا على العمل ومناسًبا زمنًيا 

ومخصًصا

فرق داخلية

لتخفيض الحجم

تعرف على المحللين
يظل المساهمون البالغ عددهم أكثر من 1,500 في شبكة الخبراء العالمية غير محددي الهوية ولكن يمكنك التعرف على المحللين 

ورؤساء المناطق على موقعنا اإللكتروني.
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ثقة، قوة، دقة
التحيز هو أحد أكثر األخطاء األساسية في التحليل النوعي. أوضح علم االجتماع أن كثيًرا ما يعمد األشخاص خطًأ 

إلى إيالء األولوية لبعض األدلة عند وضع االستنتاجات. وربما يعود ذلك إلى الرغبة في إعادة تأكيد النتائج السابقة 
أو استخدام األدلة األكثر يسًرا في الوصول إليها أو مجاهدة النفس لربط بيانات ليس بينها رابطة.

ُمراَجعة النظراء
يخضع التحليل للتقييم الناقد من خبراء داخليين 

وخارجيين لكشف التحيز، وتوفير القوة، وتحدي الحجج، 
وإتاحة الفرصة لوجهات نظر جديدة.

متعدد التخصصات
تتقاطع قضايا كثيرة في االقتصاد العالمي مع 

المناطق والمواضيع – من خالل إجراء تحليل لدى خبراء 
من مجاالت مختلفة، فيتم تحديد الخفايا المتأصلة في 

أي منطقة من المناطق.

مبهم الهوية
واقعية األحداث يتم إيصالها بدون قيود، فالمساهمون 

هويتهم مبهمة

مستقل
تتميز Oxford Analytica بأنها شركة مستقلة، ومن 
ثم فهي محمية من األجندات الحزبية أو األيديولوجية.

كيف يتجنب خبراء Oxford Anlytica التحيز؟



النفاذ إلى صميم القضايا العالمية

قضايا محلية، تأثير عالمي

روسيا/كومنولث الدول المستقلة
االحتكاكات الغربية مع روسيا

روسيا تواجه نمًوا اقتصادًيا بطيًئا
الصراع كعامل تعطيل في أوكرانيا

تفادي الرئيس بوتين للمخاطر
المكاسب العسكرية تحّول ميزان القوى في 

أذربيجان
إدماج اإلصالحات االقتصادية في أوزبكستان

صانعو السياسات يبدون جاهزين لتنفيذ 
اإلصالحات االقتصادية في كازاخستان

أمريكا الشمالية
انتخابات 2020 في الواليات 

المتحدة األمريكية
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
المكسيك تعد بتحول سياسي

عدم اليقين بعد االنتخابات في 
األرجنتين

اإلصالحات متجمدة وارتفاع حاالت 
كوفيد-19 مستمر في البرازيل

التوترات السياسية في أرجاء 
بوليفيا

تنامي التوترات السياسية في 
فنزويال

التحديات السياسية واالقتصادية 
الجسيمة التي تنتظر كوبا

تباطؤ االقتصاد في أوروغواي
االحتجاجات قد تعود بينما تكافح 

شيلي من أجل تنفيذ وعودها 
بالفرص واإلصالحات

اقتصاد جامايكا

آسيا والمحيط الهادئ
التوترات بين الصين والواليات المتحدة األمريكية

السياسات القومية لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي
مخاطر ضغط المالية العامة على اليابان

الهيمنة العسكرية في تايالند
نشطاء الديمقراطية يقّسمون هونغ كونغ 

ويستعُدون الصين
قرض صندوق النقد الدولي لباكستان

صراع الفساد في فيتنام
الحكومة األسترالية فازت بإعادة االنتخابات ولكن 

ليس العوائق، بما في ذلك تغير المناخ
عملية السالم في ميانمار

كوريا الشمالية، األسلحة النووية والعقوبات
أستراليا سوف تدفع باتجاه عالقات أقوى مع آسيا 

وأوروبا والمحيط الهادئ وواشنطن
رئيس ماليزيا قد يواجه تحدًيا لسلطته في البرلمان

المراجعة بشأن السياسة الخارجية في ماليزيا
بنغالديش سوف تنفذ خطًطا مثار جدال إلعادة نقل 

الالجئين على جزيرة
نيوزيلندا وتوسيع عالقاتها الدبلوماسية والتجارية

النزاع الديني في سريالنكا

الشرق األوسط وإفريقيا
اإلصالحات الهيكلية تواجه معارضة في جنوب 

إفريقيا
النشاط العسكري اإليراني

هل يمكن لمصر وتركيا إيجاد عالقة عملية؟
التدخل الدولي في سوريا

الحكومتان المزدوجتان في ليبيا
عدم استقرار االنتخابات في إسرائيل

االنتعاش الهش لنيجيريا
أجندة اإلصالحات الكاسحة في إثيوبيا

تحول المصالح القطرية اإلماراتية قد يساعد 
السالم في الخليج العربي

يجب على تركيا أن تفي بوعود اإلصالح 
االقتصادي قريًبا.

األزمة االقتصادية قد تهدد حيادية الجيش في 
لبنان.

األردن سوف يعيد التمركز بهدوء بشأن قضايا 
حقوق اإلنسان.

االنتقال إلى الديمقراطية في السودان
التوترات اإلسرائيلية الفلسطينية

التصعيد العسكري في اليمن
االنقسامات اإلثنية الدينية في نيجيريا

استمرار انعدام األمن في العراق
انتخابات 2022 في كينيا

اإلصالح االقتصادي في تونس

أوروبا
المملكة المتحدة وتأثير االنفصال عن االتحاد 

األوروبي
تباطؤ النمو في المملكة المتحدة

اليونان واقتصادها المترنح
صراع السلطة في ألمانيا

االنقسامات داخل حكومة االئتالف في بولندا
عدم االستقرار السياسي في إسبانيا

الشكوكية األوروبية في إيطاليا قد تزداد في سياق 
أزمة كوفيد-19

الليبرالية المسيحية في المجر وبودابست
ارتياع األعمال التجارية بسبب طبقة سياسية فاسدة 

في رومانيا
بلغاريا تفشل في مكافحة الفساد والجريمة 

المنظمة رغم مراقبة االتحاد األوروبي

مثال على التغطية اإلقليمية الحديثة:

االنتخابات القادمةاألمن السيبرانيجائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(تغير المناخ

اإلرهابرأس المال البشريالحوكمة العالميةاالقتصاد العالمي



اكتشف 
 محتوى
Expert 

Briefings

االشتراك

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

الوصول المستأجر إلىالتحليالت )Briefings( اليومية األحدث 
المنشورة في 2021 و2020، وكذلك تحليالت عمرها خمس 

سنوات منشورة بين 2015 و2020.

الشراء

أكثر من 29,000 موجز من أرشيف عمره خمس سنوات تتيح 
تسلساًل زمنًيا لألحداث وتأثيرها على التحديات األعظم 

التي تواجه العالم.
مبلغ واحد منفرد يتيح وصواًل دائًما إلى محتوى تم نشره 

بين العامين 2015 و2020.

تصفح المواجز المنشورة مجاًنا
 لقد جّمعنا عدًدا من التحليالت من الشهرين الماضيين وجعلنا الوصول إليها مجاًنا.

يمكنك أيًضا تسجيل االشتراك لتلقي رسالة بريد إلكتروني بشأن "االختيارات الشهرية من 
Expert Briefings"، التي تأتي بأحدثالتحليالت المنشورة المجانية مباشرة إلى صندوق الوارد 

الخاص بك، مع نصائح وأفكار الستخدامها في التدريس.
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خيارات المجموعات والوصول
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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 إحداث 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 ومرشحات 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
 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


