
 د. منصور محمد سرحان  االسم:
 

 الت:المؤه
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 مكتبات، تراجم، تاريخ، ثقافة عامة  مجال التأليف:

 

 نبذة عن المؤلف:

بقرية النويدرات وبدأ دراسته األولى بتعلم القرآن الكريم على يد ابن عمه  م2791ولد في عام 

جعفر بن حسن بن سرحان، وبعد ختمه للقرآن التحق بالمدارس الحكومية وبالتحديد في مدرسة 

حيث سجل في الصف الثاني مباشرة كونه من حفظة القرآن  م2719المعامير االبتدائية في عام 

الطلبة، ونظراً لكونه من الطالب األوائل فقد اختارته إدارة المدرسة ليكون  الكريم وكان من أوائل

وأثناء مسئوليته عن المكتبة قرأ العديد من الكتب والقصص  .  مسئوال عن مكتبة المدرسة حينذاك

وبخاصة مجموعة "كامل الكيالني" التي أثرت في حياته العلمية والثقافية ودفعته إلى المزيد من 

 واإلطالع وحب الكتب.القراءة 

من  م2792وتخرج عام  م2791 - م2717التحق بالمدرسة الثانوية بالمنامة في العام الدراسي 

بتدريس  م2792قسم المعلمين علمي وكان ترتيبه األول على الطالب. بدأ حياته العملية في عام 

مدرسة  الثة أعوام نقل إلىاللغة االنجليزية بمدرسة المعامير االبتدائية التي درس فيها وبعدها بث

سترة اإلعدادية لتدريس نفس المادة ويعتبر هذا النقل بمثابة ترقية له على تفوقه واجتهاده في تعليم 

اللغة.  واستكماال لدراساته األكاديمية فقد عقد العزم مع مجموعة من أصدقائه لتكملة الدراسة 

 م2791وتخرج عام  م2797 – م2799 الجامعية باالنتساب إلى جامعة بيروت العربية في عام

من هناك. وبعد تخرجه مباشرة نقل للتدريس بالمرحلة الثانوية بمدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين 

لتدريس اللغة االنجليزية ومكث هناك سنة واحدة بعدها تغير مجرى حياته العملية بالشكل الذي 

عليه وظيفة أمين مكتبة  تعرض م2792 - م2791يحلم به ويرغبه، ففي نهاية العام الدراسي 

المنامة العامة حيث كانت الوظيفة شاغرة آنذاك وألنها تناسب ميوله واهتمامه بالكتب والقراءة، 

فشعر بالفارق الكبير بين العمل بالمكتبة وبين العمل بالتدريس، فالتدريس يتعامل مع شريحة من 

يتعامل مع جميع شرائح المجتمع ذكوراً وإناثا المجتمع وهم الطلبة، أما العمل بالمكتبة فيجعله 

إضافة إلى التعرف على كبار الشخصيات والمفكرين واألدباء والشعراء والكتاب ورجال الصحافة 

 في البالد. 

 



 في دورة مركزة بمكتبة )يافت( بالجامعة األمريكية في بيروت هإلى المكتبة تم ابتعاث هوبمجرد نقل

لمدة شهرين كاملين اطلع خاللها على أعمال الفهرسة والتصنيف باللغتين العربية واالنجليزية.  

لك ودرس وقد توفق في ذ نيل درجة ليسانس في علم المكتبات،بالحصول على بعثة دراسية لطالب 

 . م2791على ليسانس مكتبات في عام في جامعة بومبي بالهند وحصل 

  

طالب بالحصول على دراسة عليا يأخذ  همن الهند رئيساً للمكتبات العامة، إال أن هعين بعد رجوع

ل إلى كلية ليدز للتكنولوجيا ببريطانيا وحص هحيث تم ابتعاث أرادما  هفي علم المكتبات، فكان ل

 .م2791على درجة الماجستير في علم المكتبات عام 

 

طلع إلى علم اإلدارة بعد يتمديراً إلدارة المكتبات العامة، فأخذ  صدر قرار تعينه م2797في عام 

 نالوودرس في جامعة البحرين  ادعلى ما أر فحصلأن درس الكثير عن المكتبات والمعلومات، 

بالحصول على الدكتوراه من  ه.  وتوج دراساتم2771دبلوم اإلدارة التنفيذية من الجامعة في عام 

عين برغبة من صاحب الجاللة الملك حمد بن  م1119وفي عام  م1112جامعة لندن في عام 

تم  م1121عيسى آل خليفة عاهل البالد مديراً للمكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي، وفي عام 

اً ة أميناً عاماً مساعدتعيينه بأمر ملكي من قبل عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليف

 لجائزة عيسى لخدمة اإلنسانية.

 

عرف بريادته للمكتبات في البحرين من خالل الجهود التي بذلها لتطوير تلك المكتبات وتحديث 

ى يديه كما تأسست علخدماتها، وأصدر العديد من الكتب عن المكتبات والببليوغرافيات الوطنية، 

وحتى  م2779مجلس إدارتها اعتباراً من تاريخ تأسيسها عام جمعية المكتبات البحرينية وترأس 

ما جعل اللجنة األهلية لتكريم رواد الفكر واإلبداع بمملكة البحرين تكرمه في أكتوبر ، م2777عام 

 رائد للمكتبات في البحرين. م1121عام 

 

ة بمركز كتبة الوطنيمسئوالً عن المكتبات العامة في البحرين ومديراً حالياً للم هارتبط أثناء وجود

عيسى الثقافي بصداقات مع كبار األدباء والمفكرين والشعراء والكتاب، ومن بين أولئك أديب 

منه.  كما كانت له عالقة وثيقة  هاألستاذ إبراهيم العريض الذي قربالمرحوم البحرين الكبير 

بط منامة العامة.  وارتباألستاذ حسن جواد الجشي الذي كان من بين أبرز المترددين على مكتبة ال

بالشاعر أحمد محمد آل خليفة بعالقة صداقة متينة،  باإلضافة  إلى عالقاته القوية بالمفكر العربي 

الكبير الدكتور محمد جابر األنصاري  و الشاعر األديب تقي محمد البحارنة، والصحفي المخضرم 

لدين.  والجدير بالذكر أنه علي سيار والشاعر واألديب والمؤرخ الدكتور محمد حسن كمال ا

قات له عالوأصدر عن جميع أولئك األدباء والشعراء والمفكرين كتباً تحكي سيرة حياتهم.  كما 

 واسعة مع بقية األدباء والشعراء ورجال الدين.  

 

وارتبط بعالقات وطيدة مع بعض األدباء في الوطن العربي ومن بينهم األستاذ علي المصراتي 

أديب ليبيا الكبير، ووديع فلسطين، والدكتور جعفر عبدالمهدي وغيرهم. واحتفظ بعالقات ود مع 



مجموعة من رؤساء المكتبات الوطنية وخبراء المكتبات والمعلومات وبعض أساتذة المكتبات في 

 طن العربي.  الو

 

 العضوية:

 عضو منتدى الفكر العربي 
  عضو مجلس أمناء مركز عيسى الثقافي 
 عضو مجلس أمناء جامعة البحرين 
  عضو المجلس االستشاري لمدرسة النسيم الدولية 
 عضو المجلس التنسيقي للمحافظة الوسطى 
 عضو بلجنة جائزة مكتبة دبلن بايرلندا 
  والمعلوماتعضو االتحاد العربي للمكتبات 
 عضو مؤسس بالفهرس العربي الموحد بالرياض 
 عضو مؤسس بنادي النويدرات الثقافي والرياضي 
 عضو مؤسس بجمعية المكتبات البحرينية 
 عضو مؤسس باللجنة األهلية لتكريم رواد الفكر واإلبداع بمملكة البحرين 

 

 التكريم والجوائز واألوسمة:

  بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في علم المكتبات  2799كرم في عيد العلم سنة

 من بريطانيا.

 الفضائية من االتحاد سنة على رحلة يوري جاجارين  21يدالية ذكرى مرور حصل على م

 .م2772السوفيتي سنة 

  م2779عام كرم من قبل اتحاد الناشرين اللبنانيين ووزارة الثقافة اللبنانية في. 

  م2779عن إصدار الببليوغرافيا الوطنية باللغة االنجليزية عام فاز بجائزة مؤسسة الهالل. 

  م2779منح درع جمعية تاريخ وآثار البحرين عام. 

  م2777كرم  من قبل جمعية المكتبات السويدية في نوفمبر.  

  م1112 عاممنح وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الرابعة. 

  الصحافة بمناسبة فوز كتابه )كرم من قبل وزارة التربية والتعليم في اليوم العالمي للكتاب

 .م1111عام  (في البحرين

 م1119عن جهوده في التأليف عام الذهبية بيت القرآن  حصل على ميدالية. 

  يف الشرف الدولي، وميدالية ، ودرع سم1119منح درع النجمة الذهبية الدولية لرجل عام

 . م1119عام من منتدى الصداقة الهندي بنيودلهي ية ذهب

  حصل على درع وزارة التربية والتعليم عن جهوده التربوية والتعليمية والثقافية عام

 .م1119



  جائزة يوسف بن أحمد كانو للتفوق و اإلبداع عن تأليف كتاب الدكتور محمد حصل على

 .م1117جابر األنصاري: المفكر واألفكار عام 

  منح درع جائزة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين لإلبداع باعتباره عضو لجنة التحكيم في

 .م1121حقل اآلداب والفنون  عام 

  م1121منح درع مركز عيس الثقافي عن جهوده في تأسيس المركز عام. 

  م1121منح درع مؤتمر العالمة الشيخ حسين آل عصفور عن دوره في المؤتمر عام. 

 ؤسسة مجمع البحوث العلمية عن تأليف كتاب "إسهامات أسرة آل عصفور في منح درع م

 .م1121تاريخ البحرين العلمي" عام 

  م1121كرم من قبل لجنة تكريم رواد الفكر واإلبداع بمملكة البحرين عام. 
 

 :مؤلفاتال

 .م3891. البحرين، الكتاب والمكتبات -

 : رصد للنتاج الفكري في دولة البحرين حتى نهايةليوغرافيا الوطنية لدولة البحرينالبب -

 .م3883، م. وزارة التربية والتعليم3881عام 

 .م3881م. مكتبة فخراوي، 3881-3891واقع الحركة الفكرية في البحرين  -

 .م3889. وزارة التربية والتعليم، الببليوغرافيا الوطنية لدولة البحرين -

- 3881،Bahrain National Bibliography. Fakhrawi book shoe 

 .م3881. نادي العروبة، مراسالت إبراهيم العريض األدبية  -

 .م3881، . دار سعاد الصباحإبراهيم العريض واشعاع البحرين الثقافي -

 .م3881. مكتبة فخراوي، المكتبات في العصور اإلسالمية -

 .م0111، . مكتبة فخراويرصد الحركة الفكرية في البحرين خالل القرن العشرين -

 .م0111. وزارة التربية والتعليم، الجزء الثالث –الببليوغرافيا الوطنية لدولة البحرين  -

 : محمد علي التاجر ، سلمان أحمداد المكتبات التجارية في البحرينرو -
 .م0111. المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، ، إبراهيم محمد عبيدكمال -

 ،. الخليجية العالمية لالستشاراتخدماتها –ا أنواعه –نشأتها المكتبات في البحرين:  -

 .م0113

 .م0110. نادي العروبة، إبراهيم العريض في ذاكرة الوطن -

. مؤسسة جائزة البابطين لإلبداع الشعري، قصائد مختارة للشاعر إبراهيم العريض -

 .م0110

 .م0111. مكتبة فخراوي، : البداية والتطور لتعليم النظامي في مملكة البحرينا -

. اللجنة األهلية لتكريم رواد الفكر لشيخ أحمد بن محمد آل خليفة شاعر الطبيعة والجمالا -

 .م0111واإلبداع، 



. جمعية رعاية الطفل واألمومة، جمعية رعاية الطفل واألمومة في عامها الخمسين -

 .م0119

 ،. وزارة اإلعالمم0111-3818: رصد الصحف المتوقفة والجارية الصحافة في البحرين -

 م.0119

 .م0111. مؤسسة األيام للنشر، تاريخ السينما في البحرين -

. اللجنة األهلية لتكريم رواد األستاذ حسن جواد الجشي رائد حركة التنوير في البحرين -

 . م0111، الفكر واإلبداع

. المؤسسة العربية للدراسات والنشر، النقد األدبي في البحرين خالل القرن العشرين -

 .م0111

. مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة ر عميد الصحافة البحرينيةعلي سيا -

 .م0111والبحوث، 

اع . اللجنة األهلية لتكريم رواد الفكر واإلبدتقي محمد البحارنه من رواد الثقافة في البحرين -

 .م0111، 

 .م0111، . بيت القرآنحرق الكتب وتدمير المكتبات في الوطن العربي عبر العصور  -

 .م0111، جل في عالم الرؤيا ) قصة قصيرة (. مكتبة فخراوير -

 .م0119، . بيت القرآنبيت القرآن كنز المخطوطات القرآنية ونفائس الفنون اإلسالمية -

 .م0118، . المؤسسة العربية للدراسات والنشردور المرأة البحرينية في رفد الثقافة -

 ،لمؤسسة العربية للدراسات والنشر. االدكتور محمد جابر األنصاري المفكر واألفكار -

 .م0118

 .م0131 . المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي،البحرين لمملكةالببليوغرافيا الوطنية  -

 .م0131، . مجمع البحوث العلميةإسهامات أسرة آل عصفور -

 .م0131، . اتحاد الصحافة الخليجيةمؤسسو رواد الصحافة البحرينية -

 .م0131، . مركز عيسى الثقافيالمجموعة الخليفية للشباب -

 .م0131، . البحرينمذكرات د. منصور محمد سرحان -

 .م0133، . بيت القرآنالمحلي النخلة في النتاج الفكري -
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