
تحتوي مكتبة دراسات اإللكترونية عىل موارد قيمة للمعلومات، متخصصة في
المجاالت البحثية للمركز. تستقطب هذه المصادر اإللكترونية الباحثين وصناع القرار

وطالب التخصصات التالية: االقتصاد، والعلوم السياسية، والعلوم االستراتيجية

والعسكرية، والطاقة التقليدية والمتجددة. 
توفر الموارد اإللكترونية مصادر معلومات ومراجع متخصصة بمختلف اللغات، مثل
الكتب اإللكترونية، والدوريات البحثية الُمحكٌمة، واألبحاث العلمية، وأوراق العمل،

واإلحصائيات المتنوعة. 

لإلطالع عىل قائمة الموارد اإللكترونية: 
https://derasat.deepknowledge.io/resources

الستخدام المكتبة اإللكترونية، يرجى االشتراك بأحد باقات عضوية دراسات، عبر  رقم
library@derasat.org.bh الهاتف 17752734 أو البريد االلكتروني

 

مكتبة دراسات
ظح�ة شخطغئ �خثر ضض 3 حععر

جئا�ئ� 2020م

�ثا�ض عثا ا�سثد

�ص�غ� دراج�ت
أفاد أبرز تقرير أصدره مركز دراسات بأن
نظام العمل عن بُعد خالل جائحة فيروس

كورونا المستجد قد أثبت فاعليته
المرتفعة، كما يرصد التقرير أبرز

المعوقات التي تواجه هذا النظام. 

ا�ص�دة اقجا�ا�غةغئ
أصدرت الكلية الملكية للقيادة

واألركان والدفاع الوطني العدد األول
من مجلة القادة االستراتيجية. 

تعرفوا عىل أبرز ما جاء في هذا العدد
في ص2. 

ضاإ طاظعسئ
تحتوي مكتبة "دراسات" عىل أكثر

من 7700 كتاب ورقي.

 تعرفوا عىل مجموعة من الكتب
العربية المستعرضة في ص2.

طضائئ دراج�ت ا��ضا�وظغئ: س��ط واج� طظ ا��س�شئ!

ا�سثد ا���دس



يفتتح اللواء الركن بحري عبد هللا
سعيد المنصوري، آمر الكلية الملكية
للقيادة واألركان والدفاع الوطني

بمملكة البحرين، هذا العدد من مجلة
القادة االستراتيجية، التي تصدرها

الكلية.
وتتميز هذه المجلة بكونها متخصصة
في المقاالت والبحوث العسكرية

واالستراتيجية، التي تثري الفكر

العسكري، وتبرز الجانب المعرفي
لمنسوبي قوة دفاع البحرين.

وتستقطب هذه المجلة الباحثين في

المجاالت العسكرية واالستراتيجية،

والمهتمين بها. 
يحتوي هذا العدد عىل 469 صفحة،
وتشترط إدارة التحرير بأن يكون

البحث المقدم للنشر أصيالً، ومعداً

ً للمجلة، وأن يكون ذا صلٍة خصيصا

بموضوعات الدراسات االستراتيجية

والعسكرية واألمنية.
تصدر المجلة بشكِل دوري، ولها هيئة

علمية فاعلة تشرف عليها، والتي
تشمل مجموعة كبيرة من أفضل

األكاديميين في الكلية الملكية. 
تتنوع المقاالت والبحوث المنشورة
في هذا العدد بين مختلف المواضيع
المهمة، مثل أمن الخليج العربي،
وأهمية المضايق البحرية، واألمن

الوطني، والقيادة، والتخطيط

االستراتيجي، واألزمات األمنية،

واألمن السيبراني.
تتوفر هذه المجلة لالستعارة من خالل
بطاقة المكتبة لحاملي عضوية

"دراسات". 
للمزيد من المعلومات حول عضوية
"دراسات" وكيفية الحصول عليها،
يرجى االتصال برقم الهاتف

.17752734

تُعنى إدارة المسوحات واستطالعات
الرأي بمركز دراسات بقياس توجهات
الرأي العام، عبر إجراء مسوحات

ودراسات استطالعية حول مختلف

القضايا المحلية واإلقليمية والعالمية

بشكل موضوعي ومحايد. وفي آخر
دراسة لها حول موضوع تطبيق نظام
العمل عن بُعد في مملكة البحرين
خالل فترة جائحة كورونا، والتي

شملت 67 مسؤوالً من الموارد

البشرية وتقنية المعلومات في

القطاعات الحكومية وشبه الحكومية

والخاصة في مملكة البحرين، وتٌبين
بأن القطاعات المذكورة مؤهلة

لتطبيق نظام العمل عن بُعد، وأن
هناك توجهات لالستثمار والتطوير في
تقنية المعلومات، ضمن خطط

مستقبلية لتحويل بعض الوظائف

للعمل عن بُعد بصورة دائمة.
كما تبٌين من خالل عٌينة الدراسة أن
الجائحة ستؤثر من حيث خفض عدد
الوظائف الحالية في القطاعين

الحكومي والشبه الحكومي، باستثناء
القطاع الخاص. كما يتوقع مسؤولو
الموارد البشرية أن األوصاف

والمتطلبات الوظيفية في القطاعين

الحكومي وشبه حكومي ستكون أيضاً
ُعرضة للتغيير.

ويعرض هذا التقرير مجموعة من

اإليجابيات الكبيرة لتطبيق هذا النظام،

وأهم المعٌوقات والتحديات التي تمت
مواجهتها. 

لقراءة التقرير بالكامل: 
https://bit.ly/3ml8IYT

�ص�غ� دراج�ت: 
��بغ� ���تئ شغ�وس ضعروظ�

و��ئغص ظز�م ا�س�ض سظ ُ�سث

جئا�ئ� 2020م ا�سثد ا���دس

ا�ص�دة اقجا�ا�غةغئ: 
ا�سثد 01 �طس�م 2020

هل تهمكم هذه الكتب؟

احصلوا عىل بطاقة المكتبة عبر

الهاتف

17752734

أو عبر البريد اإللكتروني

library@derasat.org.bh


