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البحث والتصفح



تسجيل الدخول
www.emeraldinsight.com :اذهب إلى 

ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور

البحث
البحث السريع 

أدخل كلمتك أو عبارتك في مربع البحث في أعلى الصفحة   •
استخدم القائمة المنسدلة لتحديد نوع المحتوى الذي تبحث عنه  •

.’Search‘ اختر  •

البحث المتقدم
’Advanced search‘ اختر رابط  •

أدخل كلمتك أو عبارتك في مربع البحث   •
حّدد بحثك باختيار المجال الذي ترغب البحث فيه  •

’AND‘, ‘OR, ‘NOT‘ :استخدم الخيارات المنسدلة للدخول إلى معامالت بوليان  •

يمكنك تضييق بحثك أكثر باستخدام مرشحات المحتوى وتاريخ النشر



نصائح البحث
معامالت بوليان  المنطقية

AND – نتائج تتضمن كل البنود المدخلة
OR – نتائج تتضمن أي من البنود المدخلة

NOT – نتائج تتضمن أحد البنود دون اآلخر

البطاقات الهوجاء “wild cards”:  تسمح لك بتكوين استفسار ببنود بحث تقريبية. استخدم عالمة االستفهام )؟( في بند البحث 
لتمثيل أي رمز يقع بين رمزين، واستخدم النجمة )*( لتمثيل الصفر أو المزيد من الرموز في منتصف أو نهاية سلسلة البحث. وهناك 

قيدان على استخدام البطاقات الهوجاء: )1( ال يمكن استخدامها في بداية النص البحثي، و)2( ال يمكن استخدامها في أي جملة 
متضمنة بين عالمتي اقتباس. يرجى أيضاً مالحظة أن عالمة االستفهام )؟( في نهاية سلسلة البحث تعامل بمعناها الحرفي.

يمكنك الحصول على المزيد من المساعدة جهة اليمين من شاشة البحث المتقدم.

نتائج البحث
افتراضياً، يتم تصنيف البحث حسب الصلة، ولكن يمكن تنظيمه بنوع المحتوى وترتيبه حسب تاريخ النشر. 

مفاتيح الرمز

استخدم مفتاح الرمز لكل مقال وفصل لتحديد مستوى الدخول لديك ونوع المحتوى 

بعد إجرائك البحث الخاص بك يصبح لديك الخيار لما يلي:



تنقية نتائج البحث
تظهر لك لوحة ‘Refine Search‘ إلى اليمين من صفحة نتائج البحث حيث يمكنك تنقية نتائج البحث الخاص بك بشكل أكبر. على سبيل 

المثال، يمكنك اختيار أحد المرشحات المدرجة؛ مثل ‘Keywords‘ لتحديد نتائج البحث في المنشورات بحيث تكون قاصرة على تلك الكلمة 
األساسية.

حفظ نتائج البحث 
يسمح لك حفظ بحثك بسهولة إعادة إجراء نفس البحث في المستقبل. ولحفظ البحث أو إجراء بحث تم حفظه من قبل، يتعين عليك تسجيل 

دخولك إلى Emerald Insight من خالل حساب المستخدم الشخصي الخاص بك. كما يمكنك االشتراك للحصول على تنبيهات البحث التي 
ترسل لك نتائج البحث المختارة إلى بريدك اإللكتروني في الفترات الزمنية المحددة.

التصفح
اختر إما ‘Journals & Books‘ أو ‘Case Studies‘ من شريط األدوات أعلى الصفحة للتصفح عبر كافة العناوين/المقاالت المحددة. 

يمكن تصفح الدوريات وسالسل الكتب عن طريق:  •
العنوان )أبجدياً(  -

التصنيف بالموضوع  -
ُتعرض دراسات الحالة على مستوى المقال ويتم تنظيمها حسب الموضوع  •

البحث حسب الموضوع
تعرض الصفحة الرئيسية التصنيف الكامل للموضوع لدوريات وكتب إميرالد. اختر مجاالت الموضوع المحددة لالطالع على المحتوى ذي 

الصلة. وبعد اختيار مجال الموضوع تحصل كذلك على خيار تنقية النتائج التي حصلت عليها عن طريق اختيار الموضوعات الثانوية. 


