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دليل خطوة خطوة إلنشاء حساب المستخدم الخاص بك لدى إميرالد إنسايت

إنشاء حساب



أنشئ حساب المستخدم الخاص بك واستِفد بما يلي:
ملف خاص بالمستخدم )بروفايل( يسمح لك بإدارة دخولك عبر شبكة اإلنترنت    •

القدرة على إنشاء قوائمك المفضلة حتى مستوى المقال   •
القدرة على مواءمة تنبيهات البريد اإللكتروني لتلّقي إشعارات محددة بشأن العروض الخاصة والموضوعات التي تهتم بها أكثر من غيرها.   •

 www.emeraldinsight.com/login :يرجى زيارة الموقع

 login :لدّي بالفعل حساب مستخدم
انقر فوق “Log In” أعلى يمين الصفحة الرئيسية  •

ادخل البريد اإلكتروني، أو اسم المستخدم، أو كلمة المرور الخاصة بحسابك  •

 register :ليس لدّي حساب مستخدم
انقر فوق “Register” أعلى يمين الصفحة الرئيسية  •



أكمل النموذج اإلكتروني من تفاصيل بياناتك الشخصية باستخدام عنوان بريد إلكتروني صحيح   •

انقر فوق زر “Submit” إلكمال تسجيلك   •

أدر حسابك 
إذا نجحت في تسجيل الدخول سيظهر لك بريدك اإللكتروني أو اسم المستخدم على شكل رابط في أعلى يمين الصفحة. 

 .”My Account“ انقر فوق الرابط للدخول إلى خانة  •

اختر من مجموعة الخدمات المتاحة للمستخدمين   •



 ”My Account“ خانة خدمات
التفاصيل:

قم بتحديث بياناتك الشخصية، بما في ذلك:

البريد اإللكتروني   -
كلمة المرور  -

االسم  -

المؤسسة  -
تفاصيل اإلتصال  -
الُمسّمى الوظيفي  -

الدخول:
استعرض المحتوى الذي يحق لك الدخول إليه:

تبويب “Subscription”: يوضح لك تفاصيل كافة اشتراكاتك في العناوين والمجموعات التي يمكنك الدخول إليها في الوقت الحالي   -
تبويب “Items purchase”: يدرج المشتريات اإلضافية التي تمت، مثل شراء مقاالت فردية  -

قسيمة االسترداد:
إذا استلمت رمزاً للدخول لفتح المحتوى المجاني من خالل التجرية أو العرض الترويجي، يمكنك إدخال تفاصيل الرمز في هذا القسم. وفور 

.”Access“  في خانة ”Subscription“ أن يتم التفعيل سوف يظهر الدخول تحت تبويب

التنبيهات:
انقر فوق “ Sign up for digest and subject alerts” للدخول إلى النشرات اإلخبارية المتنوعة المتاحة.  •

يمكنك إدارة التنبيهات والنشرات اإلخبارية الخاصة بك من هذا القسم. وهناك ثالثة أنواع مختلفة من التنبيهات:

تنبيهات المحتوى الجديد: استعرض أي تنبيهات TOC مخصصة للدوريات والكتب.  -
تنبيهات االقتباس: تعقب االقتباس من المقاالت والفصول.  -

تنبيهات الملخصات والموضوعات: انشئ حساباً للحصول على تنبيهات الملخصات/النشرات اإلخبارية والموضوعات، محّدثة بصفة   -
مستمرة، مع أحدث المعلومات من الصناعة ومن إميرالد. 

القائمة المحددة بالعالمات:
تبويب “Publication Favorites”: ينشيء دخوالً فورياً إلى صفحة فهرس المحتويات للدوريات وسالسل الكتب التي تستخدمها أكثر   -

من غيرها.
تبويب “Article Marked List”: الستعراض وإدارة المقاالت والفصول التي تّمت إضافتها إلى القائمة المحددة بالعالمات. يمكنك من   -

هنا تحميل وتعقب االقتباسات )ثم يضاف هذا إلى قسم التنبيهات(.

البحث:
يمكنك إنشاء وحفظ بنود البحث وحدود البحث المتقدم. ويدرج هذا القسم أبحاثك التي احتفظت بها ويسمح لك بتشغيلها في أي وقت.  -


