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 خلشياجامعة كفر  –أستاذ علم النفس التربوى المساعد بكلية التربية 

 

 معلومات شخصية :
 االسم : كوثر قطب محمد أبوقورة .

 الجنسٌة : مصري .
 . 3688/  24/  35تارٌخ المٌالد : 
 النوع : أنثى .

 وجة .الحالة االجتماعٌة : متز
 –عمةارا  اووقةاش يةارع الجةٌ   –محافظةة كرراليةٌخ  –العنوان : جمهورٌةة مصةر العربٌةة 

 .52الدور التاسع يقة رقم  8عمارة رقم 
قسم علم الةنرس التربةوي بكلٌةة التربٌةة  –الوظٌرة الحالٌة : أستاذ علم النرس التربوى المساعد 

 جامعة كرراليٌخ . 
 2242625445637الراكس : 
 2242625458762:   تلٌرون

            2242322463823 -2367628282 
 aboukoura@yahoo.comالبرٌد االلكترونً : 

 

  المؤهالت العلمية :
تةم  4227دكتوراه الرلسرة فً التربٌة تخصص علم النرس التربةوي   تربٌةة خاصةة     -3

م النرس التربوي بكلٌة الرلسرة جامعةة روسةتوب بدولةة ألمانٌةا  منح الدرجة من معهد عل
, فً موضوع بعنوان : " دراسا  ثبا  وصدق اختبار القدرا  المعرفٌة الجدٌد للصرٌن 
اوول والثانً من المرحلة االبتدائٌة مع التركٌز على اوطرةال المووةوبٌن واوطرةال ذوى 

 اضطرابا  التعلم ". 
بتقةةدٌر عةةام ممتةةاز , فةةً  3662تخصةةص علةةم الةةنرس التربةةوي ماجسةةتٌر فةةً التربٌةةة  -4

موضوع بعنوان : " اإلبداع فً الرةن التيةكٌلً وعالقتةب بةبعا جوانةب اليخصةٌة لةدى 
 كلٌة التربٌة جامعة كرراليٌخ . -طالب كلٌة التربٌة النوعٌة "

 .كلٌة التربٌة جامعة طنطا بتقدٌر عام جٌد جدا  – 3662دبلوم خاص فً التربٌة     -5

تخصص تارٌخ طبٌعً   بٌولةوجً   بتقةدٌر  3611علوم وتربٌة دور ماٌو  سبكالورٌو -6
 كلٌة التربٌة جامعة كرراليٌخ . –عام جٌد جدآ   اوول على الدفعة   

 

 التدرج الوظيفي :
  3662إلى  3616الرترة من  –معٌد بقسم علم النرس بكلٌة التربٌة جامعة كرراليٌخ  -3
إلى  3662الرترة من  –رس بكلٌة التربٌة جامعة كرراليٌخ مدرس مساعد بقسم علم الن -4

4227 . 

وحتى اآلن  4227الرترة من  –مدرس بقسم علم النرس بكلٌة التربٌة جامعة كرراليٌخ  -5
 موووبٌن وذوى اضطرابا  التعلم  . –  تخصص تربٌة خاصة  .

 4235تةرة مةن الر –بكلٌة التربٌة جامعة كرراليٌخ أستاذ علم النرس التربوى المساعد  -6
 وحتى اآلن

mailto:aboukoura@yahoo.com
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 الخبرات التدريسية :

تدديس مقررددسسقلدد ة ا ت لقااددت القااددربقااوةدديا س  مق ااا لدديرمققوةا تدد قااتسو ددلق -1
ق اآليابقتير لقةفسااش خ.

تدديس مقررددسسقااتردد  لقااتسودد  ق روددييئقا الدديلقااددربقااوةدديا س  مق ااا لدديرمق -2
قوةا لقااتسو لقتير لقةفسااش خ.

تخيالقااايلددبق دد قااددلقااددرفمقااددربقااوةدديا س  مق ااا لدديرمقتدديس مقررددسسقالدد -3
قوةا لقااتسو لقتير لقةفسااش خق)قش ولقاالقاارفمق(ق.

تيس مقررسسقرريهجقااواثق  قاالقاادرفمقاادربقااوةديا س  مق ااا لديرمقوةا دلق -4
قااتسو لقتير لقةفسااش خق)قش ولقاالقاارفمق(ق.

ارفمقاادربقااوةديا س  مق ااا لديرمقتيس مقررسسقاالتتيهيتقاار يلسةق  قاالقا -5
 وةا لقااتسو لقتير لقةفسااش خق)قش ولقاالقاارفمق(ق.

تدديس مقررددسسقلدد ة ا ت لقاافددس ةقاافسي ددلقااددربقااوةدديا س  مق ااا لدديرمقوةا ددلق -6
 ااتسو لقتير لقةفسااش خق)قش ولقاات ا لقاالليلىق س يضقاألافيلق(ق.

ااوةديا س  مق ااا لديرمقوةا دلققتيس مقرردسسقوادثقخدييق د قاادلقاادرفمقاادرب-7
قااتسو لقتير لقةفسااش خق)قش ولقاالقاارفمق(ق.

تدديس مقررددسسقرودديياقااددلقااددرفمقااددربقااوةدديا س  مق ااا لدديرمقوةا تددىقااتسو ددلق-8
ق ااتسو لقاار ا لقتير لقةفسااش خقق.

تدديس مقررددسسقااددلقااددرفمقاالاررددىقااددربقااا لدديرمقوةا ددلقاآليابقتير ددلقةفددسق-9
ق.ااش خق

تدديس مقررددسسقتاا ددلقاالددا هق ت ي اددبقااددربققااوةدديا س  مق ااا لدديرمقوةا ددلق-11
قااتسو لقتير لقةفسااش خق)قش ولقاالقاارفمق(ق.

تيس مقررسسققسالاتق ىقاالقاارفمقواغلقاترو لقااربقاافسقدلقااساو دلققلدلقاادلق-11
قاارفمقوةا لقااليابقتير لقةفسقااش خق.

ياعقااددربقاافسقددلقااساو ددلقشدد ولقس دديضقاألافدديلقتدديس مقررددسسقلدد ة ا ت لقاالودد-12
قوةا لقااتسو لقتير لقةفسااش خق.
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تدديس مقررددسسقلدد ة ا ت لقاالوددياعقااددربقاافسقددلقااساو ددلقشدد ولقس دديضقاألافدديلقق-13
قوةا لقااتسو لقتير لقةفسااش خق.

تدديس مقررددسسقترر ددلقاار هوددلق ااتفدد ةقااددربقاافسقددلقاا ير ددلقشدد ولقااددلقااددرفمق-14
قاتسو لقتير لقةفسقااش خق.وةا لقا

اار دديلقوياتدديس بق ااردديلقاارايالددساتقخددرلقي سةقوقالددريعقااتدد يةق االاترددييقااريسلددىقق-ب
الديا بقااتد يةق االاتردييقواتيس بقاار ارد عق ااردي س عقودييساةقةفسااشد خقاات ا ر دلقاادىق

ق/8/قق3رددعقتير ددلقةفسااشدد خقخددرلقاافتددسةقق–،ق ااتددىقاردديتقوةا ددلقااتسو ددلقااريسلددى
ق.2118/ق31/8ااىقق2118

ق.2119االشتساهق ىقارتايريتقةييسقاار ار عقااتىقأتس تقخرلقايلقق-تد
اردديلقاارايالددساتقخددرلقي ساتقوااتدديس بقااددىقرشددسق ري ددلقر ددي  سقق-هددد اار دديلقوياتدديس بق اء

ااتدد يةق االاترددييق دددىقاات ادد لق ددىقرساادددلقس دديضقاألافدديلوقار ارددديتق رددي ساتقس ددديضق
ساتقاات ا ر لقوراي ظدلقةفسااشد خقااتدىقارديتقوةا دلقااتسو دلقتير دلقاألافيلقوتر عقا يا

ق.2111/قق2119ةفسااش خقخرلقاا يلقااتير ىق
/قق2115ااررو رددلقاددعقرتاددمقااةا ددلقاا دديلقااتددير ىقاارةتودديتقاالدد  لقاترددلقشدد  عقق-ي

ق.2116
قاالدد  لقاترددلقشدد  عقاات ادد لق اااددربقااررو رددلقاددعقرتاددمقااةا ددلقاا دديلقااتددير ىقق-ه

ق.ق2111/قق2119
/قق2119اةا دددلقاا ددديلقااتدددير ىقاالدد  لقاتردددلقشددد  عقااو  دددلقااررو ردددلقادددعقرتادددمقاق- 

ق.2111
قق2117/ق2116االددددد  لقرتادددددمققلدددددلقاادددددلقاادددددرفمقااتسوددددد اقاا ددددديلقااتدددددير ىقق-ز

ق.2119/2111 اا يلقااتير ىق
 

 االبحاث المنشورة :

 

 مالحظات بيانات النشر عنوان البحث ن
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تددددبقويلددددتسات ت يتقتته ددددزقاافهددددلقاارسا دددد ق ارق 1
اار ا رديتقادي قترر دلقاالدخقااخديرمقوياااردلق

 .قاأل ا قرعقاات ا لقاألليلى

رتاددلقةا ددلقااتسو ددلقوةفسااشدد خ،قاا ددييق
ق،2117االدددييم،قاالدددرلقاالددديو ل،ق

 .56ق-1يقي:

 رشتسه

تأ  سقتفيالقااترمق رلدت اقااتالد لقاايسالدىقق2
ر دلق ىقرييةقاا ا لقااىقردياخلقاايسالدلقادياقتر

قاالخقاأل لقاالايايا.

رتاددددددددلقةا ددددددددلقااتسو ددددددددل،قتير ددددددددلق
ااتددددددددزلقااخدددددددديرم،قا لددددددددةريس ل،ق

ق.168ق-91،قيقيق:ق2111

قرشتسه

  يا دددلقوسرددديرجقتددديس وىقاترر دددلقرهددديساتقا يساهقق3
ااولساقااىقل  ويتقااةتيولقاياقترر لقاالخق

قاا ياثقويااارلقاأل اىقرعقاات ا لقاالليلى.

لقرتاددددددددلقةا ددددددددلقااتسو ددددددددل،قتير دددددددد
اارتاددددددددديقاااددددددددديياقا لدددددددددةريس ل،ق

 اا شددددددددددس ع،قاا ددددددددددييقاا دددددددددديرى،ققققق
ق.224ق-133يقيق:قق2111

قرشتسه

الكفاءة الذاتية فى  تىيريا الومىون لىيل موممى  ق4
ساسى  ببىا الميمىة ر يراسىة ألمرحمة التومىين ا
 استطالعية ر .

بحث مقبوا لمنشر بمجمة يراسىات 
نفسىية وتربويىة لجىوية الحيىاة  فىى  

  وسىىوي يىىتن 0211شىى ر تكتىىوبر 
نشره ف  مطة تحريىر المجمىة فى  

 .0210النصي األوا من عان 

ق سيا
ق
ق

 

الكفىىىىىىاءة الذاتيىىىىىىة فىىىىىى  القىىىىىىراءة وعالبت ىىىىىىا ق5
 باستراتيجيات القراءة ليل طالب كمية التربية

كميىىىة بحىىىث مقبىىىوا لمنشىىىر بمجمىىىة 
 . 0212التربية جاموة طنطا

  سيا

عالبىىىىة الكفىىىىاءة المورفيىىىىة لمتواصىىىىا بىىىىبو  ق6
غيىىىرات الشمصىىىية واليراسىىىية لىىىيل طمبىىىة المت

 الجاموة
 

مجمىة كميىة بحىث مشىترم منشىور ب
  المجمىي كفر الشيخالتربية  جاموة 

لىىىىىث  الجىىىىى ء   الوىىىىىيي الثاالثىىىىىان 
 .824-203  0211  الثان 

قرشتسه

تسىىىىاليب الىىىىىتومن وم ىىىىارات التنظىىىىىين الىىىىىذات  ق7
اليراسىىىىىى  كمنبألىىىىىىات باألسىىىىىىموب ا بىىىىىىياع  

 طمبة كمية التربية)التكيف /التجيييل( ليل 
 

مجمىة كميىة بحىث مشىترم منشىور ب
  المجمىي كفر الشيخالتربية  جاموة 

-1  0211ن     الوىىيي الثىىاالثىىان 
27. 

قرشتسه

بىىىىىروفيالت انفوىىىىىاات ا نجىىىىىا  األكىىىىىاييم  ق8
وعالبت ىىىىا بىىىىالن و  األكىىىىاييم  واانىىىىيما  

 األكاييم  ليل طمبة المرحمة الثانوية
 

ة بحىىث فىىريل منشىىور بمجمىىة كميىى
التربية  جاموىة بنى  سىويي  عىيي 

 .011-183  0214ييسمبر 

ق سيا

نمذجىىىىىة الوالبىىىىىات السىىىىىببية بىىىىىين ااحتىىىىىرا  ق9
األكاييم  والتسويي األكاييم  والموتقيات ما 
وراء المورفيىىىة كمتغيىىىر وسىىىيط لطمبىىىة كميىىىة 

 .التربية

مجمىىة كميىىة بحىىث فىىريل منشىىور ب
  المجمىي كفر الشيخالتربية  جاموة 

  0215ن   يي الثىىىىىا  الوىىىىىالثىىىىىان 
301-344. 

ق سيا

فاعميىىىىة الىىىىذات ا بياعيىىىىة وعالبت ىىىىا ب نمىىىىاط ق11
ااسىىىىتثارة الفاألقىىىىة وتسىىىىاليب الىىىىتومن النوعيىىىىة 

لىيل طمبىة ميرسىة  Memletics))ميمميتكا 

ق سيابحث فريل مقبوا لمنشر بالمجمة 



 5 

المتفىىىىىىوبين الثانويىىىىىىة لمومىىىىىىون والتكنولوجيىىىىىىا 
(STEM).  
 

وة التربوية لكمية التربية  جام

 .0215(  يوليو 12سوها   )

 

 الكتب واالختبارات :
 

 علم النرس االعالمى  , مكتبة اونجلو المصرٌة , قٌد النير . -3

 التقوٌم والقٌاس فً التربٌة وعلم النرس , مكتبة اونجلو المصرٌة , قٌد النير . -4

رسةتوش برلٌةةز بطارٌةة اختبةةارا  القةدرا  المعرفٌةةة , بااليةتراب مةةع اوسةتاذ الةةدكتور كٌ -5

 بجامعة روستوب بدولة ألمانٌا .

 محاضرا  فى تحلٌل السلوب وتعدٌلب . -6

 

 اإلشراف على الرسائل العلمية :
 

 مالحظات تاريخ التسجيا عنوان البحث اسن الباحث

يةةةةةةةةةةٌما  عبةةةةةةةةةةد 
قالر وش السٌد

فعالٌة تدرٌبا  حب االستطالع فً تحسٌن بعا المتغٌرا  

ق.القابلٌن للتعلم المعرفٌة لدى المتخلرٌن عقلٌا
تمممممممممم ممممممممممن  ق4221/  25/  38

الدرجمممممة  مممممى 
 سممممممممممممممممبتمبر

7202 

أر دددددددددسةقااددددددددددىق
قاالر س

  يا لقوسريرجقتيس وىقاتخف خقاالاسابقاالرتودي قاارلدا بق
ويارشياقاازا يقاياقااترر دلقل اقلد  ويتقت ادلقااس يالد يتق

قويااارلقاا ير لقرعقاات ا لقاألليل .ق

تمممممممممم ممممممممممن  ق2119/قق17/قق25
الدرجمممممة  مممممى 

 ارسمممممممممممممممممممم
7200 

رددددددددس ةقراردددددددديق
قل  يا

  يا دلقوسرديرجقتديس وىقاتالد عقأيالقاادلاةسةقاا يراددلق
اددددياقاألافدددديلقاار لددددس عققسا  دددديقورسااددددلقس دددديضق

قاألافيل.

تمممممممممم ممممممممممن  قق2111/ق16/قق15
الدرجمممممة  مممممى 
 ممممممممممممممممممممارس

7201 

إلدددددسالقادددددياخق
اوددددددديقااهددددددديياق

قااريالى

تددأ  سقتفياددلقو ددضقاارتغ ددساتقاار س  ددلق اارر س  ددلق
تفة ددسقاددياقااوددلقاارسااددلقاا ير  ددلقااددىقألدديا بقاا

قاا يرل.

تمممممممممم ممممممممممن  ق2112/ق12/قق12
الدرجمممممة  مممممى 
 ممممممممممممممممممممارس

7201 

 مناقشة الرسائل العلمية:
 مالحظات المنابشةتاريخ  عنوان البحث اسن الباحث
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إلدددددسالقادددددياخق
اوددددددديقااهددددددديياق

قااريالى

تددأ  سقتفياددلقو ددضقاارتغ ددساتقاار س  ددلق اارر س  ددلق
اارسااددلقاا ير  ددلققااددىقألدديا بقااتفة ددسقاددياقااوددل

قاا يرل.

تىىىىىىىن مىىىىىىىن  ق21/11/2114
اليرجىىىىىىىىىىىىىة 
بتقىىىىىىىىىىىىىىىيير 

 رمتا ر

 
 االنشطة التطبيقية المرتبطة بمجال التدريب والتنمية البشرية:

قFLDPاتت يزقااي ساتقااتيس و لقااخيللقورشس عقترر لققياستقاااليلقه  دلقااتديس مق-أ
ق و يرهيقةياتياى:

 مكان التيريب البرنامجن اية  بياية البرنامج اسن البرنامج ن

قتير لقةفسااش خ-رسةزقااتا  سق28/12/2119ق26/12/2119قاياسةقااواثقاا ارىق1

قتير لقةفسااش خ-رسةزقااتا  سق7/1/2111ق5/1/2111قاارشسقاا ارىقااي اىق2

قتير لقةفسااش خ-رسةزقااتا  سق8/2/2111ق6/2/2111قرظلقاالرتايريتق ااتر  لقااتسو اق3

قتير لقةفسااش خ-رسةزقااتا  سق14/6/2111ق12/6/2111قاوا ثقااتري ل لرشس ايتقاق4

قتير لقةفسااش خ-رسةزقااتا  سق31/9/2111ق26/9/2111قااتر  لقاالاتىقارؤلليتقاات ا لقاا ياىق5

قتير لقةفسااش خق-ةا لقااتسو لق27/2/2111ق26/2/2111قااتخا اقااللتسات تىق6

اادىقوألد لقاا ردلقاار ديارىوق دىقإاديسقوادث:قواالاتاديةققاالشتساهق ىقااي سةقااتيس و دل-ب
ويات ا لقاالوتيا ىق ر ا تبو،ق ااتىقاريتقورسةزقاارشةيةقااواثق ااتيس بق دىقاافتدسةقردعق

ق.1994ريسمق26-31

االشتساهق ىق  يا ديتق سشدلقاا ردلقا دسضقااردييةقااتيس و دلقاادىقاالدييةقخودسالقااتسو دلق-تد
(قو زاسةقااتسو دلق اات اد لقالدرعقرشدس ع:قT.O.Tيسو  عق)وياتير يتقاارلس لق  س ةقاار

تير دلقاراديقق-وتال عقاات ا لق ىقرساالقاااف القااروةدسةو،ق ااتدىقأق ردتقوةا دلقااتسو دل
ق.ق2119ريسمق23-21 ىقاافتسةقرعق
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