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 Research
Pass

مؤلفون من أكثر من

140 بلًدا

 اختر حزم الرموز 
 المميزة التي 
تحتاجها، من

100 إلى 
2,000

يمكن عرض المحتوى بواسطة

مستخدمين 
متعددين

في وقت واحد

الوصول إلى 
المحتوى لمدة

24 
ساعة

الرموز المميزة 
صالحة لمدة

36 شهًرا

يوفر لك Research Pass وصوًل مرًنا ميسور التكلفة إلى أحدث البحوث وقيادة 
الفكر التي يقدمها قادة مجالت ومتخصصون أكاديميون من جميع محتوى 

eJournals وeBooks المنشور من Emerald. اشتِر واستخدم الرموز المميزة 
عندما تحتاج إليها للوصول إلى المحتوى لتعزيز التعلم والتطوير واتخاذ قرارات 

مستنيرة ودعم مشروعاتك.

فصول من أكثر من

2,900 
eBooks

مقالت من أكثر من

300 
eJournals

300 
مقالة جديدة 

تضاف كل أسبوع

أكثر من

50
 عاًما من بث 
 نبض الحياة 
في البحوث



كيف؟

 الخطوة
1

الرموز المميزة

 الخطوة
2

التنشيط

 الخطوة
3

البحث

قرر بشأن عدد الرموز المميزة التي تحتاجها 
مؤسستك – اختر من بين 100 أو 250 أو 

500 أو 1,000 أو 2,000 – واشتِر من خالل 
ممثل Emerald اإلقليمي.

نتولى إعداد وتنشيط ملفك )أو ملفاتك( 
التعريفي على Emerald Insight – منصتنا 
للمحتوى على اإلنترنت – الخاص بك وبأعضاء 

فريقك الذين يحتاجون للوصول إلى 
المحتوى.

ابحث في جميع محتوى eJournals و 
eBooks المنشور حالًيا واستخدم الرموز 
المميزة للوصول إلى المقالت وفصول 

الكتب التي تحتاجها أنت وفريقك. نعم بهذه 
البساطة!

لماذا تعتبر رموز RESEARCH PASS المميزة 
مفيدة؟

تمنحك الرموز المميزة إمكانية الوصول إلى قدر 
هائل من المحتوى في مجموعة متنوعة من 
مجالت المواضيع المختلفة. فمن الهندسة 

والذكاء الصطناعي، واإلدارة الصحية 
والجتماعية، وتشكيل الفرق وتطويرها إلى 

الستدامة والمسؤولية الجتماعية للشركات، 
والضرائب والشؤون المالية العالمية، فإن 

المحتوى الخاص بنا قادر على منحك دعًما عملًيا، 
ومساعدتك على تنفيذ التغيير، والتأثير اإليجابي 

على المشروعات واتخاذ القرارات.

لماذا محتوى EMERALD ذو قيمة؟

 )Journals( لم يؤلف محتوى المجالت الدورية
والكتب )Books( لدار Emerald أكاديميون من 
جميع أنحاء العالم فحسب، بل ومتخصصون في 
مجالتهم وقطاعاتهم يتشاركون نتائج األبحاث 
وقيادة الفكر ويقدمون الدعم العملي الذي 

يمكن أن يؤثر تأثيًرا حقيقًيا على مؤسستك. ونحن 
نفاخر بمناصرة األفكار الجديدة ونشر محتوى 

وثيق الصلة وقادر على أن ُيحِدث فارًقا 
للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

ما مدى سهولة الوصول إلى المحتوى؟

يتم استضافة كل المحتوى على منصتنا 
Emerald Insight. وفيها يمكنك البحث عن 
المحتوى باستخدام مجال الموضوع )المادة( 

وسنة النشر والكلمات األساسية وعنوان المجلة 
الدورية أو المقالة أو الكتاب أو الفصل. وستتمكن 
من قراءة ملخصات المحتوى عبر اإلنترنت مجاًنا 
للمساعدة في البحث عن المعلومات المناسبة 

لك ولن تستخدم رمًزا مميًزا إل عند تحديد 
"use token )استخدم رمًزا(" حتى ل تكون هناك 
مخاطرة في استخدامها أثناء مراجعة المحتوى 

فقط.

كيف يمكن استخدام الرموز المميزة من فريقي كله؟

 .Emerald Insight يتولى فريق دعم العمالء لدينا إعداد حسابك على منصة
ويستطيع جميع المستخدمين في مؤسستك البدء في استخدام الرموز عند 

النتهاء من إعداد الحساب. وبدًل عن ذلك، فإذا كنت ترغب في التحكم في 
الستخدام، فيمكن للمستخدمين إعداد ملفات تعريف فردية للوصول إلى 

المحتوى.

كيف يمكنني إدارة استخدام الرموز المميزة؟

يمكن ألي شخص عرض المحتوى الذي يمكن لكل مستخدم بالوصول إليه 
على نفس الحساب لمدة 24 ساعة، مما يجعل رموزنا المميزة مرتفعة 

القيمة. ويتمكن جميع المستخدمين من نفس المؤسسة من معرفة عدد 
الرموز المميزة المتاحة في أي لحظة. ونرسل إليك أيًضا تحديثات عندما 

يوشك رصيد حسابك على النفاد حتى يمكنك زيادته والستمرار في الوصول 
إلى المحتوى دون أي انقطاع.

 tk.emeraldgrouppublishing.com/research-pass :تفضل بزيارتنا في 
Emerald للمزيد من التفاصيل واكتشف المزيد حول محتوى

أرسل بريًدا إلكترونًيا إلى: mena@emerald.com لشراء الرموز المميزة
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ألكثر من 50 عاًما، كان، ول 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 الستخدام، وموارد الكتشاف.

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 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 بسيط وسلس

هذه رحلتك
•  وصول بعيد متعدد المستخدمين على أي جهاز

•  اعرض بتنسيق )صيغة( HTML أو PDF أو EPUB وقم بتنزيل 
القتباسات مباشرة من المنصة

•  مع ملف تعريفي للمستخدم، يمكنك إعداد تنبيهات 
محتوى وحفظ عمليات البحث لستعراضها لحًقا

قابلية الكتشاف 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 عبارة عن تحسين وتعزيز لتقديم الخدمات 

خاصتنا، وتدعم الوصول الخارجي في جميع المنظمات المشاركة

•  ُمفهرس في جميع نظم الكتشاف 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 لتحاد 

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