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 :   البيانات الشخصية   -1

 فيفي أحمد توفيق خليل  :   االسم  -

امليالد - وجهة  ،    م11/1966/  11  :  تاريخ  المراغة   ، البارود   ،

    .سوهاج

 . : مصرية اجلنسية  -

العربية  :   العنوان  - مصر  سوهاج   جمهورية  محافظة  جامعة   ،   ،

 أصول التربية .  ، قسم   سوهاج ، كلية التربية 

 26611112601209:  بطاقة الرقم القومي  -

  fify_khalil@edu.sohag.edu.eg :  الربيد االلكرتوني  -

 أصول التربية  أستاذ   : الوظيفة احلالية  -

 أصول التربية  :   التخصص العام  -

 لتربية .  االجتماعية لصول  األ:  التخصص الدقيق  -
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 :   املؤهالت العلمية  -2

مع مرتبة  عربية بتقدير عام جيد جدًا  اللغة  ال   شعبةتربية  الداب و في اآلليسانس   -

 .  م 1988/ 30/5، أسيوط  الشرف ، كلية التربية ، جامعة 

  ،جامعة أسيوط   ،    ، كلية التربيةجيد جدًا    عام  التربية بتقديردبلوم خاصة في   -

 م.  1990/ 30/9

جامعة أسيوط ،  ، كلية التربية ،    في التربية تخصص أصول التربيةماجستير   -
 م ،  بتقدير جيد جدًا .23/10/1994

تخصص   - التربية  في  الفلسفة  التربية  دكتوراه  جامعة    ،أصول   ، التربية  كلية 

مع التوصية بتداول الرسالة بين الجامعات    .  م2000/  20/4  ،جنوب الوادي  

 وذلك بطباعتها ونشرها على  نفقة الجامعة . 

     :   التدرج الوظيفي  -3

/   9/12حتى     م  14/1/1989من    كلية التربية بسوهاج اعتباراً   -أصول التربية معيدة بقسم    -1  

 . م  1994

بقسم    -2   التربية  مدرس مساعد  التربية    -أصول  اعتبار   –كلية    / 12  /10  من    اً جامعة سوهاج 

 . م 28/5/2000م وحتى 1994

 م . 2015/ 24/2م  وحتى   5/2000/ 29 من اعتباراً  أصول التربيةمدرس بقسم  -3 
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م   2015 /2 /25من   جامعة سوهاج اعتباراً  -كلية التربية  -أصول التربية أستاذ مساعد بقسم  -4 

 .م 2020/  4/  26، وحتى 

التربية  بقسم    أستاذ    -5 التربية   -أصول  اعتباراً   -كلية  م  ،  2020  /4  /27من     جامعة سوهاج 

 تاريخه .وحتى 

 :    : األنشطة البحثية ثانيا 

 فردي  تاريخ النشر جهة النشر  البحث م

التربية   1 مالمح  في  "  ورد  ما  ضوء  في  الغذائية 

 القرآن الكريم " 

كلية التربية  ل التربوية  مجلةال 

( 1المجلد ) جامعة سوهاج -

    152-43( ص ص21العدد )

 مشترك  م 2005  يناير

الكريم ودور مؤسسات   2 القرآن  " أركان اإلسالم في 

 التربية في تنفيذ تطبيقاتها التربوية " 

  -التربية  كليةل التربوية  مجلةال

( ، 30أسيوط ، المجلد )جامعة 

-454( ، ص ص 2العدد )

564 

 فردي  م 2014أبريل 

" المضامين التربوية في زيجات الرسول )صلى هللا  3

عليه وسلم( وإمكانية تطبيقها في حياتنا المعاصرة  

 " 

  -كلية التربية ل التربوية  مجلةال

 (35، العدد ) جامعة سوهاج

 327-234ص ص 

  م 2014يناير  

 فردي 
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  –آلراء التربوية لإلمام القرطبي في تفسيره ا"  4

 سورة النساء نموذجا " 

مجلة الثقافة من أجل التنمية ، 

 108-1( ص ص 83العدد )

 أغسطس

 م  2014

 

 فردي 

معلمي   5 لدى  الشاملة  الجودة  بمعايير  الوعي   "

مرحلة التعليم األساسي في ضوء بعض المتغيرات  

 دراسة   –المهنية للمعلمين 

  –المجلة التربوية لكلية التربية 

 ( 39جامعة سوهاج ، العدد )

مقبول للنشر  

،   م2015يناير  

 (39العدد )

 فردي  

التربية   6 كلية  مجلة  لمحتوى  تقويمية  دراسة   "

لتقييم   العالمية  المعايير  بعض  ضوء  في  بسوهاج 

 المجالت العلمية " 

المؤتمر العلمي العربي الثامن 

)الدولي الخامس( وموضوعه " 

اإلنتاج العلمي التربوي في 

القيمة واألثر "   –البيئة العربية  

المنعقد في جامعة سوهاج في  

أبريل  -27-26الفترة من 

 م  2014

  م 2014أبريل 

 فردي 

األسباب   7  " التربوية  المجالت  في  البحثية  الفجوة   "

 دراسة تحليلية "  –والحلول " 

مجلة الثقافة من أجل  

( ، ص 84التنمية ، العدد )

 136-40ص 

  سبتمبر  

 م 2014

 فردي 

التواصل   8 التربوية لشبكات  باالستخدامات  الوعي   فردي  مقبول للنشر  التربية   كليةالتربوية لمجلة ال " 
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العام   الثانوي  التعليم  معلمي  لدى  االجتماعي 

 دراسة ميدانية "   –بمحافظة سوهاج  

( يناير 1العدد ) أسيوط   ب

 م  2015

 
 فردي  تاريخ النشر جهة النشر  البحث م

التعليمية المتاحة لألميات في بعض  الفرص  9

محافظات الصعيد في ضوء بعض العوامل  

 الديمغرافية "دراسة تقويمية" 

،  التنميةمن أجل مجلة الثقافة  

 (96العدد )

 فردي  م 2015سبتمبر  

تفعيل مقومات البحوث اإلجرائية بمؤسسات رياض   10

 األطفال في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة  

 مجلة الثقافة من أجل التنمية  

 (103)، العدد 

 فردي  م 2016أبريل 

ناريو مستقبلي لتفعيل مجتمعات التعلم بمدارس  يس 11

 التعليم العام بمحافظة سوهاج 

  -التربية  كليةل التربوية  مجلةال

 (47، العدد ) جامعة سوهاج

 

  م 2017يناير  

 فردي 

األبعاد التربوية لعمل المرأة في المجال التطوعي  12

ومعوقاته الثقافية  "دراسة ميدانية بمحافظة  

 سوهاج" 

  -ربوية لكلية التربيةالمجلة الت

 (52ج ، العدد )جامعة سوها 

  م  2018أبريل 

 فردي 

ثقافة المواطنة لدى طفل  تصور مقترح لغرس  13

 الروضة في مصر في ضوء التحديات المعاصرة 

،  مجلة الثقافة من أجل التنمية

 (127العدد )

 فردي   م 2018أبريل 
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متطلبات تحقيق التربية الوجدانية في مؤسسات   14

 إعداد المعلم في مصر 

  -كلية التربية التربوية ل مجلةال

( 34المجلد ) ، جامعة أسيوط

 ( 8العدد )

أغسطس 

 م 2018

 

 فردي 

تصور مقترح لدعم مجانية التعليم األساسي في   15

 مصر على ضوء التشريعات الدستورية

كلية  التربوية لمجلة ال

،   جامعة سوهاج -التربية

 (59العدد )

 فردي  م 2019مارس 

مصر من  ب مشكالت كليات التربية دراسة تحليلية ل  16

 مع تصور مقترح لحلها يوميات طالب  خالل

كلية التربية  التربوية لمجلة ال 

، العدد  جامعة القاهرة –باألزهر 

 ( ، الجزء األول  183)

 فردي   م  2019يوليو  

 العلمية  املؤمترات  
 
 فيها   التي شاركت

 نوع المشاركة  مكان االنعقاد  فترة االنعقاد  عنوان المؤتمر  م

المؤتمر العلمي العربي التاسع ،   1

بعنوان "التعليم   الدولي السادس

 والعدالة االجتماعية"  

 

  26 - 25من 

 م2015أبريل 

حضور فاعليات   جامعة سوهاج  

 المؤتمر

 و عرض بحث 

المؤتمر العلمي العربي العاشر ،   2

الدولي السابع بعنوان " تجديد 

الخطاب التربوي في البالد العربية  

 

  24-23من 

 م2016أبريل 

 

 جامعة سوهاج 

حضور فاعليات  

 المؤتمر

 و عرض بحث 
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 المعوقات(   –الواقع  –)الدواعي 

المؤتمر العلمي العربي الحادي  3

عشر) الدولي الثامن( بعنوان " 

التعليم وثقافة العمل الحر من  

 التراخي إلى التآخي"

 

مايو    3-2من 

 م2017

 

 جامعة سوهاج 

حضور ومشاركة  

في فاعليات  

 المؤتمر

 

المؤتمر العلمي العربي الثاني   4

عشر) الدولي التاسع( بعنوان " 

ي وثقافة  التعليم والمجتمع المدن

 المواطنة"

  26-25من 

 م2018أبريل 

حضور فاعليات   جامعة سوهاج 

 المؤتمر

 و عرض بحث  

المؤتمر األول لقسم أصول التربية   5

بعنوان" مجانية التعليم بين القبول  

 والرفض )رؤى واتجاهات(  

/فبراير  24

 م 2019

 

 جامعة سوهاج  

 

حضور فاعليات  

المؤتمر وعرض  

 بحث  

المؤتمر الدولي األول لكلية التربية   6

)المعلم ومتطلبات  بجامعة سوهاج  

ممارسات   –العصر الرقمي 

27-28 

نوفمبر 

 م 2019

حضور ومشاركة   جامعة سوهاج 

في فعاليات  

عضو  المؤتمر و 
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في لجنة   وتحديات( 

التسجيل  

 والحضور

7 

 

المؤتمر العلمي الخامس لشباب  

 الباحثين لقطاع العلوم التربوية  

 

فبراير  26-27

2019 

 

 

جامعة جنوب  

 الوادي 

 

حضور ومشاركة  

في فعاليات  

المؤتمر وعرض  

 ورقة عمل  

األول  - 8 العلمي  المؤتمر  حضور 
سوهاج   جامعة  الهندسة  لكلية 
المنعقد يوم تحت عنوان "  التنمية  

 ونقل التكنولوجيا المتقدمة "  

 

األحد 

 م14/4/2019

بالمركز الدولي  

للمؤتمرات  

بمقر الجامعة  

 الجديد 

مشاركة  

بالحضور  

 والمناقشة 

المؤتمر العلمي العربي الثالث   9

 عشر

العاشر(  "التربية والتنمية   ) الدولي

الثقافية في مواجهة تحديات الواقع  

  25-24من 

 م2019أبريل 

 

 جامعة سوهاج 

حضور فاعليات  

 المؤتمر

و عرض ورقة  

 عمل 
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 العربي ومتغيرات العصر "

المؤتمر العلمي الخامس لشباب   10

 لقطاع العلوم الربوية  لباحثين  

فبراير  18-19

 م 2020

 

حضور فاعليات   جامعة سوهاج 

 المؤتمر

و تحكيم بحوث  

 المؤتمر  

حضور مؤتمر التميز اإلداري الذي  11
أقامته نقابة العاملين بجامعة  

 سوهاج  

يوم األربعاء  

الموافق  

 م  26/8/2020

مشاركة بالحضور   جامعة سوهاج 

 والمناقشة

العلمي     12 نظمته  المؤتمر  الذي 
عن  الجامعة   البحث  بعنوان 

خبرة   ... كورونا  في  »الجديد 
 .  جامعة سوهاج«  

/  24الثالثاء 
 م  2020/  11

 

حضور فاعليات   جامعة سوهاج  

  المؤتمر

والمشاركة في  

 المناقشات 

المؤتمر العلمي السادس لشباب لباحثين  13

 )الدولي األول( 

10  /3    /

 م 2021

جامعة   

 سوهاج

حضور فاعليات  

 المؤتمر

تحكيم بحوث  و 

 المؤتمر
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   علمية حمكمة داخل مصر:   تقييم حبوث علمية لصاحل جمالت 

المشاركة في تحكيم بحوث مؤتمر شباب الباحثين الخامس لجامعة سوهاج والمنعقد في المدة من    -1
"تفعيل بعض صور المشاركة المجتمعية برياض األطفال في  م  ، بعنوان "  2020فبراير    19  –  18

 . دراسة ميدانية"  -بعض محافظات الصعيد 

لجامعة سوهاج والمنعقد في المدة من   السادسالمشاركة في تحكيم بحوث مؤتمر شباب الباحثين    -2
" في    STEMدمج تكنولوجيا النانو في التعليم المدرسي بمدارس "م  ، بعنوان "  2021  مارس  10

 . جمهورية مصر العربية  " دراسة تحليلية "

 ختصص أصول الرتبية جمللة كلية الرتبية بسوهاج بيانها كالتايل :     املشاركة يف حتكيم  حبوث  

البحث األول بعنوان : معوقات البحث التربوي من وجهة نظر طالب الدراسات العليا بكلية  
 التربية امعة دمياط  في ضوء بعض المتغيرات " .  

الت في  النقدية  التربية  مبادئ  تطبيق  واقع   "  "  : بعنوان  الثاني  الجامعي  البحث  قبل  عليم 
 بمصر ومتطلبات تفعيلها" .  

في ضوء   تصور مقترح لمتطلبات تطبيق الحوكمة االلكترونية بجامعة أسيوطالبحث الثالث بعنوان : " 
 الثورة الصناعية الرابعة" . 

البحث الرابع بعنوان : " تصور مقترح لتحقيق الميزة التنافسية لجامعة األزهر في ضوء مفهوم اليقظة  
 ستراتيجية" .  اال

  : العمل  لسوق  المتوقعة  الوظائف  لتلبية  مدخال  الجامعي  التعليم  تدويل   "  : بعنوان  الخامس  البحث 
 )تصور مقترح( . 

" آليات تفعيل أخالقيات المواطنة الرقمية بالمدارس الثانوية في ضوء بعض    البحث السادس بعنوان :
 النماذج العالمية " . 
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 " . البحث التربوي وتطوير تمويل التعليم الجامعي المصري  : "بعنوان البحث السابع 

المواطنة الرقمية     وعي الطالب ذوي اإلعاقة البصرية بالمرحلة الثانوية بأبعاد  "  بعنوان :    الثامنالبحث  
 " .  وسبل تعزيزها من وجهة نظرهم ووجهة نظر معلميهم "دراسة ميدانية"

:    التاسعالبحث   ف"بعنوان  األطفال  رياض  معلمات  لتطوير  الالزمة  الرقمية  التعليم   يالمتطلبات  نظام 
 . "  في ضوء بعض الخبرات العالمية 2.0المصري المطور 

  أسيوط جامعة    كلية الرتبية تعليم الكبار ب الرتبوية ل مجلة  للختصص أصول الرتبية    حبث املشاركة يف حتكيم  
 بيانها كالتايل :   

في الجامعات األدوات البحثّية   صميمالدراسات العليا في ت بطالالمشكالت التي تواجه  بعنوان "-
 " .   السعودية من وجهة نظرهم

 م .  2022-2021للعامني يف جلان احملكمني مبجلة كلية الرتبية جبامعة العريش عضو    -

 والنقابات:عضوية اجلمعيات 

 .محافظة سوهاج 99لسنة  493ة برقم جمعية الثقافية من أجل التنمية المشهر عضو ب •

 .م محافظة سوهاج 2012لسنة    1166عضو بجمعية اإلمام الغزالي المشهرة برقم   •

 

 

 

 

 


