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 مبسم هللا الرمحن الرحي

 

 

 صاحل بن حممد املسند
 0505451395 :جوال 

e-mail  saleh_almusned@hotmail.com   
 
  املؤهالت العلمية 

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  هـ1395-1399         
 بكالوريوس مكتبات 

 جامعة بتسربج / أمريكا هـ1409 – 1400
 ماجستري مكتبات ومعلومات 
 دكتوراه مكتبات ومعلومات  

 

  امللك سعودجامعة                  الدرجة العلمية  
  مشاركأستاذ 

 

         التدرج الوظيفي

 إلسالميةاد سعو ن جامعة اإلمام حممد ب    هـ26/4/1419 - 1400
  هـ1400معيد 

  )هـ1410عضو هيئة تدريس )أستاذ مساعد  

   هـ1413/1414وكيل قسم املكتبات واملعلومات 
 هـ2/1417/ 16 -1/1415/ترئيس قسم املكتبات واملعلوما 
  هـ16/2/1419-17/2/1417وكيل عمادة شؤون املكتبات 

 

 .والتدريب املهين للتعليم معار للمؤسسة العامة 27/4/1421 -27/4/1419
 مدير عام اإلدارة العامة للمكتبات 

 جامعة امللك سعود  1/1/1437 -هـ1/1/1422

 تدريس عضو هيئة 

    هـ1422/1423املشرف على مركز الواثئق 
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 اخلربات
 1411-1413هـ  

  جامعة امللك سعود -ر ستاذ زائأ
 

 22/7/1415- 15/10/1416هـ  
 جملس الشورى -مستشار غري متفرغ 

 
 23/12/1417- 22/12/1418هـ  

 املديرية العامة للدفاع املدين - مستشار غري متفرغ
 

 1/9/1418 هـ1/9/1420 –هـ       
 دارة امللك عبدالعزيز - عضو جلنة إعداد السجل احلويل الذي صدر ابملناسبة املئوية

 
 1419/1420هـ  

 الرتبية والتعليموزارة  - عضو األسرة الوطنية ملادة احلاسب اآليل ومصادر املعلومات

 

 
 1419-1421 هـ 

املؤسسة العامة  - لفينا ماآليل يف املؤسسة العامة للتعليعضو اللجنة االستشارية للحاسب 
 للتعليم الفيت والتدريب املهين

 هـ1421  مستشار غري متفرغ
 

 1422-1423 هـ 
 مكتبة امللك عبدالعزيز العامة - مستشار املكتبة لتحديث نظام إدارة املكتبة اآليل

 1423 –  اآلنحىت       
 مكتبة امللك عبدالعزيز العامة - دير مركز الفهرس العريب املوحدم
 

 1429-1430 هـ 
 عمادة شؤون املكتبات / جامعة امللك سعود - عضو فريق التطوير
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  اللجان
  هـ 1422/1423مقرر جلنة اخلطط الدراسية ابلقسم لعام 

  هـ1422/1423عضو جملس مركز البحوث بكلية اآلداب لعام 

  عضو اللجنة االستشارية الدائمة ملكتبة األمري سلمان املركزية لعام
  هـ1422/1423

  عضو اللجنة الدائمة للواثئق 

 عضو اللجنة الدائمة لتدابري الدفاع املدين 

 مقرر جلنة تطوير األداء 

 

 عضو يف:          اجلمعيات
        مجعية املكتبات واملعلومات السعودية 
         املكتبات املتخصصة / فرع اخلليجمجعية 

        االحتاد العريب للمكتبات واملعلومات 

 
 

 2011: وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات. دورة إدارة املشاريع  الدورات 
 2012وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات. : دورة تصميم إجراءات العمل   
   

  منتدى اليسريوكاتب يف مستشار ومشرف   النشاط 
 صفحيت يف املنتدى:  

http://alyaseer.net/vb/search.php?searchid=190090 
 
  حساب تويرت@SalehAlmusned 

  حساب الفيسك بوكhttp://www.facebook.com/saleh.almusned 
 

 الكتب النتاج العلمي
  ،هـ.1415علم املعلومات : نظرة تكاملية جديدة )مرتجم(. دار املؤيد 
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  ،والتخــــــــــــزين، واالســــــــــــتبعاد. )مــــــــــــرتجم(.          دليــــــــــــل فحــــــــــــة جمموعــــــــــــات املكتبــــــــــــة : الصــــــــــــيانة
 هـ.1416مكتبة امللك فهد الوطنية، 

 .)استيعاب الفهرسة املقروءة آلًيا )مرتجم(. مكتبة امللك عبدالعزيز العامة )حتت النشر 

 تنظـــيم املعلومـــات ل الفكـــري ساســـاألThe Intellectual Foundation of Information 

Orgnization م2012مكتبة امللك عبدالعزيز العامة،  .()مرتجم مع آخرين 
 

 املقاالتالدراسات و 
  خــــدمات املعلومــــات كركــــز امللــــك فيصــــل للبحــــوث والدراســــات اإلســــالمية: دراســــة للخــــدمات

ــــــــاتهـــــــــ. 1414-1409املقدمــــــــة مــــــــن  ــــــــات واملعلوم ــــــــة يف املكتب ( ، 2. )االجتاهــــــــات احلديت
 م.1995

  .ــــــات واملعلومــــــات : دراســــــة  ســــــلوب حتليــــــل املضــــــمون عــــــا  البحــــــث العلمــــــي يف علــــــم املكتب
 هـ1418( ، 18)4 الكتب.

  .دراســـــات عربيـــــة يف تقنيـــــات املعلومـــــات واالجتاهـــــات الراهنـــــة يف املكتبـــــات ومراكـــــز املعلومـــــات
 م.2000(، 5)3 املكتبات وعلم املعلومات.

 ــــة ر املعلومــــات. جــــرائم احلاســــب اآليل: اخلطــــر احلقيقــــي يف عصــــ ــــة للدراســــات األمني اجمللــــة العربي
 هـ.1421(، 15)29 والتدريب. 

  .2009(، 10) التسجيلة.ما هو فربر؟ إعداد ابربرا تيليت. ترمجة صاحل املسند. 

  ـــــــة للنشـــــــر( جملـــــــة ـــــــات ومراكـــــــز املعلومـــــــات  ـــــــو العمـــــــل. )مقبول اجتاهـــــــات العـــــــاملر يف املكتب
 .2015، أكتوبر (35)4املكتبات واملعلومات العربية. 

 
 والندوات ؤمتراتوعروض املأحباث 

  ــــة اجملــــازة مــــن اجلامعــــات والكليــــات الســــعودية مقــــدم ــــة رقميــــة للرســــائل اجلامعي ــــة وطني  ــــو مكتب
 هـ.1423للمؤمتر التاين جلمعية املكتبات واملعلومات السعودية لعام 

  ـــــق وارفوظـــــات. مركـــــز ـــــق وارفوظـــــات. دورة تنظـــــيم الواثئ ـــــن الواثئ ـــــك فيصـــــل للبحـــــوث أم املل
 .2004والدراسات اإلسالمية. 

  .أنـــــت شـــــريك يف البنـــــاء. الـــــة التضـــــامن عـــــد اإلرهـــــاب كليـــــة اآلداب: جامعـــــة امللـــــك ســـــعود
1425. 

  تصـــور مقــــرتة للبنيــــة األساســـية للمعهــــد الــــوطين ألحبـــاث الرتبيــــة والتعلــــيم مقـــدم للمــــؤمتر التالــــث
 هـ.1424جلمعية املكتبات واملعلومات السعودية لعام 

 Arabic Union Catalog. With IFLA Conference. Oslo, 2006. 

  ،1426الفهرس العريب املوحد. مؤمتر االحتاد العريب للمكتبات واملعلومات. اجلزائر. 

  ـــــاين عشـــــر ـــــات املتخصصـــــة الت ـــــة املكتب ـــــؤمتر مجعي ـــــريب املوحـــــد. م ـــــيج.  –الفهـــــرس الع ـــــرع اخلل ف
 .1427مسقط، 
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  Arabic Union Catalog:Toward Arabic Network.  A paper submitted to The 

Conference  th30  .25 June 2008-MELCOM International 23  
 

  Arabic Unoin Catalog. With IFLA Conference. Durban, S. A., 2008.  

  ـــــاين ألعضـــــاء الفهـــــرس العـــــريب ـــــد يف الفهـــــرس العـــــريب املوحـــــد. عـــــرض قـــــدم يف اللقـــــاء الت اجلدي
 م22/10/2008-21هـ املوافق22/10/1429-21الرايض.  –املوحد 

  ـــــة املكتبـــــات املتخصصـــــة ـــــع عشـــــر.  –الفهـــــرس العـــــريب املوحـــــد. مـــــؤمتر مجعي فـــــرع اخللـــــيج الراب
  .1428الدوحة، 

  .ــــــات املتخصصــــــة ــــــة املكتب ــــــات. مــــــؤمتر مجعي الفهــــــرس العــــــريب املوحــــــد يف عــــــا  مــــــا بعــــــد املكتب
 .2009الكويت، 

 Arabic Union Catalog: An Indispensible Tool For Arab Libraries In The 

Digital Environment. A paper submitted to Arabic Scripts Web-based 

Catalogues in the 21st Century 2nd Symposium 28th February – 1st March 

2010. 

 ـــــريب ـــــث ألعضـــــاء الفهـــــرس الع ـــــدم يف اللقـــــاء التال ـــــريب املوحـــــد. عـــــرض ق  -املوحـــــد الفهـــــرس الع
    .م9/6/2010-8 هـ املوافق26/6/1431-25الرايض. 

  التقنينـــــات الببليوجرافيـــــة يف الفهـــــرس العـــــريب املوحـــــد. عـــــرض قـــــدم يف اللقـــــاء التالـــــث ألعضـــــاء
 .م9/6/2010-8 هـ املوافق26/6/1431-25الرايض.  -الفهرس العريب املوحد

 1432/  5 /14دالعزيز. الفهرس ارلي املوحد للواثئق التارخيية. دارة امللك عب. 

  الفهـــــرس العـــــريب املوحـــــد: أداة رئيســـــة لبنـــــاء املكتبـــــات الرقميـــــة. عـــــرض قـــــدم يف مـــــؤمتر ارتـــــوى
ـــــــن ســـــــعود  ـــــــة اإلمـــــــام حممـــــــد ب ـــــــت: التحـــــــدايت والطموحـــــــات. جامع العـــــــريب يف شـــــــبكة اإلنرتن

 .2011/  10/  5-3املوافق  1432/  11/  7-5الرايض.  –اإلسالمية 

  .ـــاء الرابـــع ألعضـــاء الفهـــرس العـــريب املوحـــد ـــد الفهـــرس العـــريب املوحـــد. عـــرض قـــدم يف اللق جدي
 .2011/ أكتوبر  20-19العر.  –جامعة اإلمارات العربية املتحدة 

  الفهـــــرس العــــــريب املوحـــــد واملكتبــــــة الرقميـــــة. عــــــرض قـــــدم يف اللقــــــاء الرابـــــع ألعضــــــاء الفهــــــرس
 .2011/ أكتوبر  20-19العر.  –ة املتحدة العريب املوحد. جامعة اإلمارات العربي

  .الفهـــــرس العـــــريب املوحـــــد: عـــــرض قـــــدم يف مـــــؤمتر مجعيـــــة املكتبـــــات املتخصصـــــة / فـــــرع اخللـــــيج
 املنامة. 

  قــــم يف مــــؤمتر املكتبــــات عــــرض بــــر الفهــــرس العــــريب املوحــــد واملكتبــــة الرقميــــة العربيــــة. التكامــــل
ـــــةواملعل ـــــات احلديت مـــــع اإلشـــــارة إ   رهـــــا تاألدوار، والتحـــــداي، وال :ومـــــات يف ظـــــل التكنولوجي

ــــــة قســــــنطينة.  ــــــر. معهــــــد مدين ــــــق زامعــــــة قســــــنطينة / اجلزائ ــــــات والتوني ــــــم املكتب ــــــر  23عل فرباي
2016. 

 رئــــــيس قــــــدم يف مرمتــــــر مجيعــــــة املكتبــــــاتحــــــديث يف اخللــــــيج: الفــــــر  والتحــــــدايت. كتباتنــــــا م 
 .2016إبريل  19يف  / فرع اخلليج املتخصصة

  يف اليونســــــكو : عــــــرض قــــــدم  ةيــــــب خدمــــــة اللرــــــة العر يفقصــــــة  ــــــاة العــــــريب املوحــــــد: الفهــــــرس
 .2017 ديسمرب 18، للرة العربية العاملي يوملابكناسبة االحتفال 
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 مقاالت جملة التسجيلة:
  2005الفهرس العريب املوحد:  فذة على ذاكرة األمة العربية. العدد األول. يناير  

  2005املكتبات العربية. العدد التاين. ابريل الفهرس العريب وجتديد. 

  ــــاير ــــث. ين ــــة الكــــو رس. العــــدد التال ــــدالعزيز العامــــة ورايدة مكتب ــــة امللــــك عب ــــر جهــــود مكتب ب
2006 

 .الفهرس العريب املوحد واالستقالل التقايف. العدد الرابع 

 .الفهرس العريب املوحد والبنية التحتية املكتبية العدد اخلامس 

 عبــــدالعزيز العامــــة: دار حكمــــة العــــرب يف العصــــر احلــــديث. العــــدد الســـــادس.  مكتبــــة امللــــك
 .2007مايو 

  2007الفهرس العريب املوحد وعوملة التقافة العربية. العدد السابع. نوفمرب. 

  2008عام من عمر الفهرس العريب املوحد. العدد التامن . مايو. 

 تبــــــات العربيــــــة. العــــــدد احلــــــادي الفهــــــرس العــــــريب املوحــــــد: جتســــــيد عملــــــي للتعــــــاون بــــــر املك
 .2009عشر. يونيو 

  ــــــوبر الفهــــــرس العــــــريب املوحــــــد: ســــــوذج  جــــــر للعمــــــل املؤسســــــي. العــــــدد التــــــاين عشــــــر. أكت
2009. 

  2010تنظيم املعلومات عرورة يف عصر الويب. العدد التالث عشر. يناير 

  2010نالث سنوات من عمر الفهرس. العدد الرابع عشر. يونيو. 

 ـــــوبر اخلـــــامس عشـــــر  املوحـــــد: خطـــــوات وانقـــــة و احـــــات ابهـــــرة. العـــــدد الفهـــــرس العـــــريب أكت
2010 

  الفهـــــرس العـــــريب املوحـــــد: إ ـــــازات متواصـــــلة وحلقـــــة مـــــن حلقـــــات التواصـــــل العـــــاملي. العـــــدد
 2011السادس عشر إبريل 

  2011الفهرس العريب املوحد والعمل العريب املشرتك. العدد السابع عشر. أكتوبر. 

 
 حتت اإلعداد  وترمجات دراسات

 

 Developing A Multilingual Thesaurus and Subject Access: The AUCSH Approach   

For the Arabic Literature 

 

 لقاءات صحفية:
  الفهرس املوحد يدشن خدميت البحث يف الرسائل اجلامعية واملخطوطات العربية لرايض:اجريدة 

http://www.alriyadh.com/677005 
 

  :إنشاء فهرس للمخطوطات العربية وآخر لألطروحات العلميةجريدة اليوم 

http://www.alyaum.com/article/4063524 

http://www.alriyadh.com/677005
http://www.alyaum.com/article/4063524
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 ـــــــة للخإل النشـــــــرة ا ـــــــة كرتوني ـــــــات لالتصـــــــاالتطـــــــة الوطني ـــــــة املعلوم : مشـــــــروع إلنشـــــــاء وتقني
 5الرقمية،   املكتبة 

http://www.mcit.gov.sa/Ar/MediaCenter/Download/NCITP12.pdf 
  :الفهرس العريب شّكل حلقة وصل معرفيةجريدة الوطن 

 http://www.alwatan.com.sa/Culture/News_Detail.aspx?ArticleID=80

309&CategoryID=7 

 
  :تصريح مبناسبة انضمام مراكز مصادر التعلم للفهرس العريب املوحدالوسط البحرينية 

http://www.alwasatnews.com/news/772300.html 
 

 :تدشني بوابة املكتبات العمانية جبامعة السلطان قابوستصريح مبناسبة  ُعمان 

http://2015.omandaily.om/?p=3969 
 

 مقابالت تلفزيونية:
  :التقافة اليوم | الرسائل اجلامعية نسخ لصق تزوير .. اجلرمية املنظمة!القناة التقافية 

https://youtu.be/kkTRurNur0Q   
 

 الفكريةالتقافة اليوم | دور التقافة ومشاريعها يف عصر التجاذابت : القناة التقافية 
https://youtu.be/rXaFu0piJu8 

 
  :أندية القراءة السعوديةالقناة التقافية 

https://youtu.be/np6E4fv_Hjc 
 

  املكتبات ودورها التقايف واملعريف: التقافة اليوم 
https://youtu.be/cq8s7HSsOS8   

 
 التعاون والتكامل العريب يف بناء أدوات املعرفة: القناة التقافية 

https://youtu.be/VEq4AyrCOvg 
 

 البحث املكتيب الفهرس العريب املوحد وآفاق: القناة التقافية 

https://youtu.be/R4sSq1ofDpc 
 

 

 تلفزيون دولة الكويت: كلمة تدشر بوابة مكتبات دولة الكويت 

http://www.mcit.gov.sa/Ar/MediaCenter/Download/NCITP12.pdf
http://www.alwatan.com.sa/Culture/News_Detail.aspx?ArticleID=80309&CategoryID=7
http://www.alwatan.com.sa/Culture/News_Detail.aspx?ArticleID=80309&CategoryID=7
http://www.alwasatnews.com/news/772300.html
http://2015.omandaily.om/?p=3969
https://youtu.be/kkTRurNur0Q
https://youtu.be/rXaFu0piJu8
https://youtu.be/np6E4fv_Hjc
https://youtu.be/cq8s7HSsOS8
https://youtu.be/VEq4AyrCOvg
https://youtu.be/R4sSq1ofDpc
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https://youtu.be/xBI0WBjvyQQ 

 

  كناسبة تدشر بوابة املكتبات اجلزائريةوكالة األنباء اجلزائرية: لقاء 

https://www.youtube.com/watch?v=_vnjwhtgroI 
 

 
 

https://youtu.be/xBI0WBjvyQQ
https://www.youtube.com/watch?v=_vnjwhtgroI

