
السيرة الذاتية  

 

  معلومات شخصية: 

 صالح بن سلٌمان بن صالح الزهٌمً            :االسم 

 مكتبات وعلم المعلومات : التخصص

  1977تاريخ الميالد 

         :المؤهالت

 

 2000بكالورٌوس مكتبات وعلم المعلومات  -

 2007 ماجستٌر مكتبات وعلم المعلومات  -

 -  2012باحث دكتوراة بالجامعة االسالمٌة العالمٌة بمالٌزٌا  -

 2008- 2001المكتبة الطبٌة بجامعة السلطان قابوس -        :العمل الحكومي

 – 2008مركز الدراسات العمانٌة بجامعة السلطان قابوس  -

 مدٌر عام شركة عبر الخلٌج لتقنٌة المعلومات  -      :العمل غير الحكومي

www.it4oman.com  

 (أكادٌمٌة الخلٌج للتعلٌم المستمر بمالٌزٌا)مدٌر شركة  -

 ممثل المكتبات العمانٌة فً الفهرس العربً الموحد -

 (كوكب المعرفة)المشرف العام على مكتبة عمان الرقمٌة  -

عضو مجلس مؤسسً ذاكرة عمان  -

 مسئول التطوٌر والتدرٌب بالجمعٌة العمانٌة للمكتبات  -

 مسئول موقع الجمعٌة العمانٌة للمكتبات فً االنترنت  -

 (سلطنة عمان)      00968 99372236     :الهاتف النقال 

 (مالٌزٌا)     00601126649116

  zuhimi@gmail.com      :البريد اإللكتروني 

     www.al-kawkab.net        : الموقع على االنترنت

www.it4oman.com  
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 الجوائز العالمية :

  2010فً عام  (هٌئة المخطوطات االسالمٌة)منحة بحثٌة مقدمة من جامعة كامبردج 

 . مخطوطة عمانٌة2500لرقمنة واتاحة 

  2014فً عام  (هٌئة المخطوطات االسالمٌة)منحة بحثٌة مقدمة من جامعة كامبردج 

للمشاركة فً المؤتمر العاشر وعرض مشروع ذاكرة عمان فً المعرض المصاحب 

 بجامعة كامبردج

  ًجائزة أفضل مشروع عربً ابداعً فً مجال المكتبات مقدمة من االتحاد العرب

 2011للمكتبات فً عام 

  ًجائزة العضو العربً الفاعل فً مجال المكتبات مقدمة من الفهرس العربً الموحد ف

 2012عام 

 

 

 المؤلفات والدراسات العلمية 

 

 المؤلفات: 

  مؤلف مشارك "(قائمة ببليوجرافية: جاللة السلطان قابوس)كتاب" 

  (الدور العماني في وحدة األمة)محرر لكتاب  

 

 الدراسات العلمية 

  بعنوان 2014دراسة مقدمة لهٌئة المخطوطات االسالمٌة بجامعة كامبردج فً عام " 

المخطوطات العمانٌة فً جزٌرة زنجبار بتنزانٌا بعد االنقالب العسكري على الحكم 

 "دراسة لواقعها وإمكانٌة حفظ وصٌانة وفهرسة ما تبقى منها :1964العمانً فً عام 

  بعنوان2011دراسة مقدمة لهٌئة المخطوطات االسالمٌة بجامعة كامبردج فً عام  "

 " واقع مخطوطات جنوب شرق آسٌا بسلطنة عمان

  بعنوان 2009دراسة مقدمة لهٌئة المخطوطات االسالمٌة بجامعة كامبردج فً عام 

 " رقمنة المخطوطات بسلطنة عمان "



  مقدمة " نموذج تطبٌقً: بناء وتطوٌر شبكة عربٌة لألطروحات الجامعٌة"دراسة بعنوان

 2010لمؤتمر االتحاد العربً للمكتبات ببٌروت 

  اإلدارة االلكترونٌة فً المؤسسات التعلٌمٌة بدول مجلس التعاون" دراسة بعنوان "

 2009 مقدمة لمؤتمر اإلدارة اإللكترونٌة بلٌبٌا

  أمن المعلومات بالمكتبة : واقع أمن المعلومات فً المكتبات العمانٌة"دراسة بعنوان

 2010مقدمة لمؤتمر أمن المعلومات بالرٌاض " الرئٌسٌة دارسة حالة

  مقدمة لندوة المخطوط العربً بمسقط " واقع المخطوطات العمانٌة"دراسة بعنوان

2010 

  مقدمة لملتقى " واقع استخدام المكتبات العمانٌة للفهرس العربً الموحد" دراسة بعنوان

 2009الفهرس العربً الموحد بالرٌاض 

  مقدمة لندوة الفهرسة " الواقع والطموح: فهارس المكتبات العمانٌة"دراسة بعنوان

 2009العربٌة بأبوظبً 

  النتاج الفكري العمانً فً : نظام إدارة الدراسات الببلٌومترٌة" دراسة بعنوان

مقدمة لمؤتمر المكتبات المتخصصة بالكوٌت " مجال العلوم الطبٌة دراسة تطبٌقٌة

2008 

 

 

 األعمال المنجزة :

  2014 – 2011 مؤتمرات دولٌة خالل الفترة من 3تنظٌم وإدارة 

  2014 - 2009 ملتقٌات علمٌة فً مجال المكتبات والمعلومات 7تنظٌم 

  دورة تدرٌبٌة محلٌة ودولٌة فً مجاالت المكتبات و نظم المعلومات 67تنظٌم وإدارة 

 .2014-2009خالل عام 

  وتطبٌقه فً أكثر  (آفاق المعرفة  )تصمٌم برنامج إلدارة المكتبات ومراكز المعلومات

  مكتبة ومركز داخل السلطنة وخارجها 600من 

  ًإنشاء أكبر مكتبة رقمٌة بالسلطنة على شبكة االنترنت لنشر اإلنتاج الفكري العمان

www.al-kawkab.net 

  2012- 2004 من طلبة قسم المكتبات بجامعة السلطان قابوس فً الفترة 320تدرٌب. 

  2012 – 2005 مكتبات حكومٌة بسلطنة عمان فً الفترة 8فهرسة وتصنٌف. 

http://www.al-kawkab.net/


 المشاريع المنفذة خارج السلطنة: 

  (2010 – 2006 )إدارة مشروع مكتبة معهد االستقامة بزنجبار فً الفترة 

   2006اإلشراف على المبنى الجدٌد للمكتبة فً عام 

  2007فً عام  ( كتاب8000)تزوٌد المكتبة بالمصادر 

  2009 – 2008تركٌب نظام اآللً وتسجٌل بٌانات الكتب فً عام 

  التخطٌط لتركٌب تقنٌةRFID 2010 المتطورة بالمكتبة فً عام ،

. وإتاحة فهرس المكتبة على االنترنت

  2010 – 2009تركٌب برنامج إلدارة مكتبة الجمعٌة اإلسالمٌة بنٌوزلندا فً عام. 

  2009تركٌب برنامج إلدارة لثالث مكتبات بالجزائر فً عام. 

  إقامة دورات تدرٌبٌة فً مجال الفهرسة والتصنٌف بوالٌة غرداٌة بالجزائر فً عام

2010. 

  2010تنظٌم مكتبة والٌة موانزا بجمهورٌة تنزانٌا فً عام. 

 
 

 

  عضوية الجمعيات :

  ممثل ذاكرة عمان فً المكتبة الرقمٌة العالمٌةWDL  

  م2009عضو جمعٌة المخطوطات اإلسالمٌة بجامعة كامبردج ببرٌطانٌا–  

  2008عضو االتحاد العربً للمكتبات -  

  ًم2008عضو جمعٌة المكتبات المتخصصة فرع الخلٌج العرب - 

  2009مسئول التدرٌب والتطوٌر، والموقع االلكترونً بالجمعٌة العمانٌة للمكتبات – 


