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 السيرة الذاتية
C . v ) ) 

 البيانات الشخصية:أواًل 
االسم / نجاح عبد الكريم أحمد عمر خاطر 
 / رسمية لمغاتمدرسة بنى عدى القبمية الب (أ) أول أمين مكتبةالوظيفة 
 / م 6891/  4/  61تاريخ الميالد 
أسيوط –منفموط  – القبمية العنوان / بنى عدى 
 / 199/  2331552تميفون العمل 

 / 199/  2331653تميفون المنزل   

  / 16332281125،   16611815613،    16118351915التميفون المحمول 
 / البريد االلكترونىnoga_175@yahoo.com    

 :المؤهالت ا ثانيً 
  بتقدير عام جيد . م 2116ات عام الوثائق والمكتبالمكتبات و قسم  –ليسانس آداب   - 6
  . م 2118عام  والمعموماتالوثائق المكتبات و قسم  –ماجستير فى اآلداب تمهيدى  – 2
 م2165عام  بتقدير عام ممتاز المكتبات والمعموماتقسم  –ماجستير فى اآلداب  - 5
 م 2164بجامعة أسيوط شهادة التأهيل التربوى لممعممين غير المؤهمين تربويًا من كمية التربية  -4
  م2121بتقدير مرتبة الشرف األولى عام  المكتبات والمعموماتقسم  –دكتوراه فى اآلداب   - 3

 المؤتمرات: ثالثًا
المؤؤؤتمر القؤؤومى األول لممكتبؤؤات المدرسؤؤية ومراكؤؤز ممؤؤادر الؤؤتعمم بالتعؤؤاون مؤؤل وزارة التربيؤؤة والتعمؤؤيم وا دارة العامؤؤة        

 م .2164أبريل عام  61 – 63تحت عنوان " إدارة المكتبات المدرسية ومراكز ممادر التعمم فى الفترة هرة بالقالممكتبات 
بمدينؤؤة األقمؤؤر تحؤؤت عنؤؤوان "  واألرشؤؤيف ممكتبؤؤات والمعمومؤؤاتلمجمعيؤؤة الممؤؤرية لالثؤؤامن عشؤؤر القؤؤومى المؤؤؤتمر        

 .م 2163مبر عام ديس 61 –9فى الفترة ا دارة وا رادة فى مجتمل المعرفة " 
المؤتمر القومى التاسل عشر لمجمعية الممرية لممكتبات والمعمومات واألرشيف بمكتبؤة ممؤر العامؤة ) فؤرع الزاويؤة        

 م2161عام  سبتمبر 22 – 21" فى الفترة  دور المكتبات ومراكز المعمومات فى التنمية الوطنيةالحمراء ( تحت عنوان " 
ى العشرون لمجمعية الممرية لممكتبات والمعمومات واألرشيف المنعقد بمكتبة ا سكندرية تحت عنوان المؤتمر القوم       

 م. 2165يوليو عام  68 – 65" إعادة الهندسة ا دارية فى المكتبات ومراكز المعمومات واألرشيف " فى الفترة 
ممؤؤر العامؤؤة والمعمومؤؤات واألرشؤؤيف المنعقؤؤد بمكتبؤؤة ن لمجمعيؤؤة الممؤؤرية لممكتبؤؤات يالعشؤؤر الثؤؤانى و المؤؤؤتمر القؤؤومى        

 .م 2168يوليو  66 – 8فى الفترة ى " بناء ا نسان الممر  ىدور مرافق المعمومات فتحت عنوان "  بمرسى مطروح
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 الدورات التدريبية: رابًعا
 م .   2111البرنامج التدريبى ألخمائيى المكتبات بمدرسة المنفموطى لمتعميم األساسى بمنفموط   
 م  2115البرنامج التدريبى ألخمائيى المكتبات بمدرسة الزراعة الثانوية بأسيوط   
 م .  2119(   ICDLالرخمة الدولية لقيادة الحاسب اآللى )  
 م .  2165 البرنامج التدريبى ألخمائيى المكتبات بمدرسة المنفموطى لمتعميم األساسى بمنفموط  
 م. 2165 ى أعمال الكنترول بمدرسة الزراعة الثانوية بأسيوط البرنامج التدريبى عم  
 م .   2163 البرنامج التدريبى " المنهج العممى لتأهيل المدارس لمجودة واالعتماد "   
 م 2163دورة فنون المغة العربية من مركز الخدمة العامة لتعميم المغة العربية بكمية اآلداب جامعة  أسيوط   
 م  2163ائى االجتماعى واألخمائى النفسى ضمن مشروع " التعميم أواًل " بمدارس الجيل الجديد الدولية دورة األخم  
 م   2161المقاء التنويرى لمنسقى الجودة بالمدارس المرشحة لمجودة واالعتماد   
 م.   2161أسيوط فى مارس  دورة تدريبية مكثفة فى المغة ا نجميزية من مركز المغة ا نجميزية بكمية اآلداب جامعة  
 م .   2161 البرنامج التدريبى " مهارات التدريس وا دارة المفية الفعالة "   
 من مركز المغة English Language Profeciency Test(  ELPTدورة تدريبية فى المغة ا نجميزية )   
 . م 2161بكمية اآلداب جامعة أسيوط ا نجميزية  

فؤى  عؤن طريؤق اتحؤاد الخمؤيج العربؤى لمتنميؤة والتؤدريب واالستشؤارات" فؤن ا قنؤاع والتؤأثير لممعمؤم"  بعنوان ىبرنامج تدريب   
 .م2121/ 23/8
عؤؤن طريؤؤق اتحؤؤاد الخمؤؤيج العربؤؤى لمتنميؤؤة " مهؤؤارات المعمؤؤم فؤؤى ا لقؤؤاء وفنؤؤون العؤؤر  التعميمؤؤى"  بعنؤؤوان برنؤؤامج تؤؤدريبى   

 .م2121/ 23/8فى  والتدريب واالستشارات
عؤؤؤن طريؤؤؤق اتحؤؤؤاد الخمؤؤؤيج العربؤؤؤى لمتنميؤؤؤة " تفعيؤؤؤل الخؤؤؤرائط الفهنيؤؤؤة فؤؤؤى عمميؤؤؤة التعمؤؤؤيم والؤؤؤتعمم"  بعنؤؤؤوان برنؤؤؤامج تؤؤؤدريبى   

 .م2121/ 21/8فى  والتدريب واالستشارات
 االستشؤاراتعؤن طريؤق اتحؤاد الخمؤيج العربؤى لمتنميؤة والتؤدريب و " تنمية القدرات االرشادية لممعمؤم"  بعنوان برنامج تدريبى   
 .م2121/ 21/8فى 
عؤؤن طريؤؤق اتحؤؤاد الخمؤؤيج العربؤؤى لمتنميؤؤة " اسؤؤتراتيجيات التعمؤؤيم الحؤؤديث ودمؤؤج األلعؤؤاب التدريبيؤؤة"  بعنؤؤوان برنؤؤامج تؤؤدريبى  

 .م2121/ 6/61فى  والتدريب واالستشارات
يؤؤق اتحؤؤاد الخمؤؤيج العربؤؤى لمتنميؤؤة عؤؤن طر " مهؤؤارات التفكيؤؤر ا بؤؤداعى وفنؤؤون التطؤؤور التعميمؤؤى"  بعنؤؤوان برنؤؤامج تؤؤدريبى   

 .م2121/ 6/61فى  والتدريب واالستشارات
فؤؤى  عؤؤن طريؤؤق اتحؤؤاد الخمؤؤيج العربؤؤى لمتنميؤؤة والتؤؤدريب واالستشؤؤارات" إعؤؤداد المعمؤؤم ا لكترونؤؤى"  بعنؤؤوان برنؤؤامج تؤؤدريبى  
 .م2121/ 2/61
فؤى  حؤاد الخمؤيج العربؤى لمتنميؤة والتؤدريب واالستشؤاراتعن طريؤق ات" نظم االمتحانات ا لكترونية"  بعنوان برنامج تدريبى  
 .م2121/ 2/61
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عؤؤؤن طريؤؤؤق اتحؤؤؤاد الخمؤؤؤيج العربؤؤؤى لمتنميؤؤؤة " أنشؤؤؤطة عمميؤؤؤة  دارة الحمؤؤؤة المؤؤؤفية ا فتراضؤؤؤية"  بعنؤؤؤوان برنؤؤؤامج تؤؤؤدريبى  
 .م2121/ 5/61فى  والتدريب واالستشارات

فؤؤؤى  ن طريؤؤؤق اتحؤؤاد الخمؤؤؤيج العربؤؤى لمتنميؤؤة والتؤؤؤدريب واالستشؤؤاراتعؤؤ" مهؤؤارات المعمؤؤؤم الرقمؤؤى"  بعنؤؤؤوان برنؤؤامج تؤؤدريبى   
 .م2121/ 5/61
 عؤن طريؤق اتحؤاد الخمؤيج العربؤى لمتنميؤة والتؤدريب واالستشؤارات" فن التعامل مل أنمؤاط الطؤالب"  بعنوان برنامج تدريبى   
 .م2121/ 9/61فى 
 عن طريؤق اتحؤاد الخمؤيج العربؤى لمتنميؤة والتؤدريب واالستشؤارات "استراتيجيات التدريس االبداعى"  بعنوان برنامج تدريبى   
 .م2121/ 9/61فى 
فؤؤى  عؤؤن طريؤؤق اتحؤؤاد الخمؤؤيج العربؤؤى لمتنميؤؤة والتؤؤدريب واالستشؤؤارات" الهويؤؤة ا لكترونيؤؤة لممعمؤؤم"  بعنؤؤوان برنؤؤامج تؤؤدريبى 
 .م2121/ 8/61
عؤؤن طريؤؤق اتحؤؤاد الخمؤؤيج العربؤؤى " جاهؤؤات التربويؤؤة الحديثؤؤةإعؤؤداد المعمؤؤم النؤؤاجو فؤؤى ضؤؤوء ا ت"  بعنؤؤوان برنؤؤامج تؤؤدريبى  

 .م2121/ 61/61فى  لمتنمية والتدريب واالستشارات
عؤؤن طريؤؤق اتحؤؤاد الخمؤؤيج العربؤؤى لمتنميؤؤة والتؤؤدريب " إعؤؤداد معممؤؤى المغؤؤة ا نجميزيؤؤة ا لكترونؤؤى"  بعنؤؤوان برنؤؤامج تؤؤدريبى  

 .م2121/ 61/61فى  واالستشارات
عؤن طريؤق اتحؤاد الخمؤيج العربؤى لمتنميؤة والتؤدريب " أنمؤاط الطؤالب والمعممؤين وفؤن التعامؤل بيؤنهم"  بعنوان برنامج تدريبى  

 .م2121/ 62/61فى  واالستشارات
 :الندوات خامًسا
 عؤن طريؤق الفهؤرس العربؤى الموحؤد" مجمؤل الممؤك عبؤد العزيؤز لممكتبؤات الوقفيؤة  رؤيؤة إبداعيؤة مسؤتقبمية"  بعنوان ندوة 
 .م2121/ 64/5فى 
 م2121/ 21/5فى  عن طريق الفهرس العربى الموحد" رحمة الكتاب بين المؤلف والناشر والقارئ"  بعنوان ندوة. 
 عؤؤن طريؤؤق الفهؤؤرس العربؤؤى " المكتبؤؤات فؤؤوق هؤام الس ؤؤحب.. التغييؤؤر فؤؤى نمؤوفج العمؤؤل ولؤؤيس فؤؤى المهمؤة"  بعنؤؤوان نؤدوة

 .م2121/ 6/8فى الموحد 
 عؤن طريؤق الفهؤرس العربؤى الموحؤد" رهان المعرفة فى المغة العربية فى تشؤبيك المؤدونات المغويؤة العربيؤة"  بعنوان ندوة 
 .م2121/ 66/8فى 
 مختبؤؤرات واختبؤؤارات الجؤؤودة وقابميؤؤة االسؤؤتخدام واسؤؤتثمارها فؤؤى تطؤؤوير الخؤؤدمات ا لكترونيؤؤة والمنمؤؤات "  بعنؤؤوان نؤؤدوة

 .م2121/ 63/8فى  بى الموحدعن طريق الفهرس العر " والمواقل المتخممة
 عؤن طريؤق الفهؤرس " مسيرة التطور والنماء فى عالم المكتبات والمعمومؤات فؤى المممكؤة العربيؤة السؤعودية"  بعنوان ندوة

 .م2121/ 22/8فى  العربى الموحد
 فؤى ربؤى الموحؤد عؤن طريؤق الفهؤرس الع" قضايا النشر فى وسائل التوامل االجتماعى فؤى العؤالم العربؤى"  بعنوان ندوة
 .م2121/ 23/8
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 عؤن طريؤق الفهؤرس العربؤى الموحؤد" إدارة التحول فى المكتبات األكاديميؤة فؤى عمؤر التعمؤيم ا لكترونؤى"  بعنوان ندوة 
 .م2121/ 8/  28   29من 
 فؤؤى  الموحؤؤد عؤؤن طريؤؤق الفهؤؤرس العربؤؤى" أدوات إدارة المعرفؤؤة العربيؤؤة   الفهؤؤرس العربؤؤى الموحؤؤد أنموفًجؤؤا"  بعنؤؤوان نؤؤدوة
 .م2121/ 65/61
 فؤى عؤن طريؤق الفهؤرس العربؤى الموحؤد " المكتبات المدرسية ومراكز ممؤادر الؤتعمم  تجؤارب عربيؤة رائؤدة"  بعنوان ندوة
 .م2121/ 21/61

 المحاضرات: اسادسً 
منفمؤؤوط التعميميؤؤة"  رةإلقؤؤاء محاضؤؤرة ضؤؤمن البرنؤؤامج التؤؤدريبى " رفؤؤل الكفؤؤاءة المهنيؤؤة ألخمؤؤائيى المكتبؤؤات العؤؤاممين بؤؤ دا    

 م . 2163/  66/  69   65بمدرسة التحرير االبتدائية المشتركة فى 
منفمؤؤوط التعميميؤؤة"  إلقؤؤاء محاضؤؤرة ضؤؤمن البرنؤؤامج التؤؤدريبى " رفؤؤل الكفؤؤاءة المهنيؤؤة ألخمؤؤائيى المكتبؤؤات العؤؤاممين بؤؤ دارة    

 . م 2163/  66/  23   24بمدرسة التحرير االبتدائية المشتركة فى 
عؤن طريؤق منمؤة البؤاحثين " مخاطر جسيمات النانو والتمؤوث النؤانوى مؤن منظؤور تكنولوجيؤا العمؤر"  بعنوانمحاضرة     

 .م2121/ 25/8فى  إيفاد -واألكاديميين 
 .م2121/ 25/8فى  إيفاد -عن طريق منمة الباحثين واألكاديميين " كيف تكتب ممخًما بحثًيا"  بعنوانمحاضرة     
 .م2121/ 25/8فى  إيفاد -عن طريق منمة الباحثين واألكاديميين " اتخاف القرار وتحديد األهداف"  بعنواناضرة مح    
فؤؤى  إيفؤؤاد -عؤؤن طريؤؤق منمؤؤة البؤؤاحثين واألكؤؤاديميين " التعمؤؤيم عؤؤن بعؤؤد فؤؤى ظؤؤل تفشؤؤى وبؤؤاء كورونؤؤا"  بعنؤؤوانمحاضؤؤرة     
 .م2121/ 51/8
فؤؤؤى  إيفؤؤاد -عؤؤؤن طريؤؤق منمؤؤؤة البؤؤاحثين واألكؤؤؤاديميين " رونيؤؤؤة بؤؤين النظريؤؤؤة والتطبيؤؤقالتجؤؤارة ا لكت"  بعنؤؤؤوانمحاضؤؤرة     
 .م2121/ 9/61

عؤؤؤن طريؤؤؤق منمؤؤؤة البؤؤؤاحثين " اضؤؤؤطراب الؤؤؤرؤى وتؤؤؤزاحم األفكؤؤؤار  قؤؤؤراءة فؤؤؤى فضؤؤؤاء السؤؤؤرد العربؤؤؤى"  بعنؤؤؤوانمحاضؤؤؤرة     
 .م2121/ 8/61فى  إيفاد -واألكاديميين 

/ 65/61فؤؤؤؤى  إيفؤؤؤؤاد -عؤؤؤؤن طريؤؤؤؤق منمؤؤؤؤة البؤؤؤؤاحثين واألكؤؤؤؤاديميين " ات إيفؤؤؤؤاد العمميؤؤؤؤةاسؤؤؤؤتخدام أدو "  بعنؤؤؤؤوانمحاضؤؤؤؤرة     
 .م2121
 .م2121/ 64/61فى  إيفاد -عن طريق منمة الباحثين واألكاديميين " تطبيقات النشر العممى"  بعنوانمحاضرة     
/ 63/61فؤؤؤى  إيفؤؤؤاد -كؤؤؤاديميين عؤؤؤن طريؤؤؤق منمؤؤؤة البؤؤؤاحثين واأل" القيؤؤؤادة الممهمؤؤؤة وقؤؤؤت األزمؤؤؤات"  بعنؤؤؤوانمحاضؤؤؤرة     

 .م2121
فؤى  إيفؤاد -عؤن طريؤق منمؤة البؤاحثين واألكؤاديميين " كيؤف يمكؤن لمراكؤز البحؤث أن تمؤول نفسؤها  "  بعنوانمحاضرة     
 .م2121/ 69/61
فؤى  إيفؤاد - عن طريق منمة الباحثين واألكاديميين" أدوات الكتابة األكاديمية وبرامج البحث العممى"  بعنوانمحاضرة     
 .م2121/ 68/61
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فؤى  إيفؤاد -عؤن طريؤق منمؤة البؤاحثين واألكؤاديميين " أزمة ا عالم العربؤى بؤين الحقؤائق واألضؤاليل"  بعنوانمحاضرة     
 .م2121/ 25/61

 :ورش العمل اسابعً 
 م2121/ 65/5فى " التنمية والتكامل بين المكتبات واألقسام العممية لممكتبات والمعمومات"  بعنوان ورشة عمل. 
 م2121/ 28/8فى  عن طريق الفهرس العربى الموحد" خدمة مداد  دارة المكتبة"  بعنوان ورشة عمل. 
 م2121/ 51/8فى  عن طريق الفهرس العربى الموحد" خدمة مداد  دارة األمول الرقمية"  بعنوان ورشة عمل. 
 عؤن طريؤق الفهؤرس " راضؤى وخدمؤة مؤداد لمبحؤث واالستكشؤافمسؤاعد المكتبؤة االفت –خدمة مؤداد "  بعنوان ورشة عمل

 .م2121/ 6/61فى  العربى الموحد
 :الحلقات البحثية اثامنً 
 فؤى  إيفؤاد -عن طريق منمة الباحثين واألكاديميين " المفوف ا فتراضية فى التعميم ا لكترونى"  بعنوان حمقة بحثية
 .م2121/ 1/61

 :الفعاليات اتاسعً 
 5/16فؤؤى  إيفؤؤاد -عؤؤن طريؤؤق منمؤؤة البؤؤاحثين واألكؤؤاديميين " مشؤؤروع إيفؤؤاد  دارة المشؤؤاريل البحثيؤؤة"  انبعنؤؤو  فعاليؤؤة /

 .م2121
  :وشهادات التقدير الجوائز اعاشرً 

في فهرسة مكتبات  نشط الموظفين العاممينبجامعة المنمورة كأتقنية االتماالت والمعمومات شهادة تقدير من مركز 
 ) نظام المستقبل (، والمجهود الواضو في تفعيل الفهرس. لتربية والتعميمالمدارس الممرية با

المكتبؤؤؤات   مجؤؤؤال شؤؤؤهادة تقؤؤؤدير مؤؤؤن قاعؤؤؤة اليسؤؤؤير لمتعمؤؤؤيم عؤؤؤن بعؤؤؤد عؤؤؤن المشؤؤؤاركة فؤؤؤى محاضؤؤؤرة " سؤؤؤوق العمؤؤؤل فؤؤؤى
 م .  2165فى  التحديات والفرص "

 مدخل لتكشيف واسترجاع  قراءة الموررة " شهادة تقدير من قاعة اليسير لمتعميم عن بعد عن المشاركة فى محاض
 م .  2165" فى  المور المحفية

 بيانات المكتبات بين  تحويل ونقلشهادة تقدير من قاعة اليسير لمتعميم عن بعد عن المشاركة فى محاضرة " 
 م 2165  فى التحديات والحمول المقترحة  النظم اآللية المتكاممة  دارة المكتبات

   فى عموم المكتبات ( محاضرة23لممساهمة فى نجاح عقد )قدير من قاعة اليسير لمتعميم عن بعد عن شهادة ت    
   والمعمومات.   

 شؤؤهادة تقؤؤدير مؤؤن قاعؤؤة اليسؤؤير لمتعمؤؤيم عؤؤن بعؤؤد عؤؤن المشؤؤاركة فؤؤى محاضؤؤرة " مشؤؤكمة الؤؤتعمم لؤؤدى الممؤؤابين بمؤؤعوبة 
 م 2164 فى القراءة  اضطراب الديسميكسيا 

 ، " القراءة   أهميتها ، مهاراتها قدير من قاعة اليسير لمتعميم عن بعد عن المشاركة فى محاضرةشهادة ت
 م.2164فى وسبل تنميتها 

 بالمركز والفوز م نظرًا لمجهد الممموس فى المكتبة 2119الحمول عمى ميدالية التفوق المكتبى البرونزية عام 
 الخامس كمكتبة نموفجية عمى مستوى الجمهورية.
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   الشيمى فى مسابقة األستاف الدكتور حسنى عبد الرحمن حمول عمى المركز الثالث عمى مستوى الجمهوريةال
 م 2161لتطوير المكتبات المدرسية ومكتبات المعاهد األزهرية لعام 

 مكتبات كأفضل أخمائىمن الجمعية الممرية لممكتبات والمعمومات واألرشيف الحمول عمى درع التفوق 
 .2161عام  عمى مستوى الجمهوريةرسية مد  

  بالمركز م نظرًا لمجهد الممموس فى المكتبة والفوز 2168الحمول عمى ميدالية التفوق المكتبى الفهبية عام 
 األول كمكتبة نموفجية عمى مستوى الجمهورية.  

 الطموحات المستقبلية: حادى عشر
 لنهو  بالمكتبات المدرسية بمحافظة أسيوط ا. 
 لى مكتبة الكترونية تمنيفا وفهرسةإوتحويمها  ات المدرسيةيكنة المكتبم. 
 .رفل الكفاءة المهنية ألخمائيى المكتبات المدرسية   


