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الدكتور هيثم سالم سليم بيبرس
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البيانات الشخصية
مكان وتاريخ الميالد :االردن -اربد1960
الحالة االجتماعية  :متزوج
الجنسية  :اردني

المؤهالت االكادمية :
 -1درجة الدكتوراه في علم النفس العام – عنوان الرسالة  :عوامل انحراف االحداث في
االردن -الجامعة اللبنانية – بيروت – سنة . 2002
 -2درجة الماجستيرفي علم النفس – جامعةاليرموك – اربد – بتقدير جيدجدا – سنة .1989
 -3درجة الدبلوم العالي في التربية – جامعةاليرموك – اربد – بتقدير جيد – سنة .1986
 -4درجة البكالوريوس في االداب – جامعةاليرموك -اربد  -تقدير جيد – سنة .1985
الخبرات العملية :
 -1عضو هيئة تدريس – الجامعة الهاشمية -كلية الملكية رانيا للطفولة – قسم تربية الطفل–
من بداية الفصل الدراسي األول .2013/ 2012
 -2رئيس قسم التربية الخاصة – جامعة جدارا -األردن – اربد – من بداية الفصل الدراسي
االول –  -2011/2010وحتى.2012/9/15
 -3محاضرغيرمتفرغ  -جامعةالعلوم والتكنولوجيا االردنية – كليةالطب – قسم الطب الشرعي
– لطلبة الماجستير – من بداية الفصل الدراسي االول  2008/2007-وحتى 2016
 -4محاضرغيرمتفرغ  -جامعةاربداالهلية – كليةالعلوم التربوية 2009/2008

 -5محاضرغيرمتفرغ – جامعة جدارا – كليةالعلوم التربوية من بداية الفصل الدراسي الثاني
2009
-6مساعد طبيب نفسي – مستوصف الجزيرة الطبي – المملكة العربية السعودية – الرياض
من 2000-1996
 -7مرشد نفسي – وزارة التربية والتعليم – المملكة االردنية الهاشمية من 1995-1991

السجل التدريبي
 -1عضو لجنة تحكيم البحوث العلمية والتربوية – المؤتمر السابع للبحوث العلمية والتربوية
– االردن مديرية التربية والتعليم للواء الكورة في 2013/5/9
 -2دورة التعليم الجامعي -الجامعة الهاشمية في 2013/1/3
 -3مشارك في اعداد واعطاء دورة بعنوان – صعوبات التعلم – جامعة جدارا – اربد – 2011
 -4دورة رؤساء االقسام االكاديمة – جامعة جدارا – 2010
 -5مشارك في محاضرات بعنوان – االمراض المنقولة جنسيا – نادي المعلمين اربد – 2006
 -6دورة بعنوان – فنيات االرشاد المهني  -جامعة اليرموك – مدتها ستة اشهر – 1991
 -7دورة بعنوان – التربية وقاية من المخدرات – جامعة اليرموك – مدتها ستة اشهر –
1999

ابحاث منشورة
 -1اثر فاعلية برنامج تدريبي لتنمية المهارات الحركية للطلبة ذوي صعوبات التعلم /مجلة
الجامعة االسالمية للدراسات التربوية والنفسية  /المجلد العشرون العدد الثاني  /جامعة العلوم
االسالمية – غزة  -ينيو 2012

 -2مستوى التكيف االجتماعي المدرسي للطلبة ذوي الصعوبات التعلم – الجزائر
– مجلة دراسات وابحاث – العدد 2012/08 :

ابحاث قيد النشر
 -1المخاوف الشائعة لدى األطفال المكفوفين.
 -2المخاوف الشائعة لدى األطفال العاديين.
 -3اسباب تعاطي المخدرات من وجهة نظر المتعاطين أنفسهم.
 -4أسباب العنف الجامعي من وجهة نظر طالب الجامعة الهاشمية الذين قاموا
بممارسة العنف.
 -5مدى وعي طلبة الجامعة الهاشمية في استخدام العالجات والمسكنات.
 -6مدى انتشار ظاهرة التدخين بين األطفال.
المواد التي تم تدريسها :
 -1صحة نفسية للطفل
-4علم النفس التربوي

 - 2النمو االنفعالي واالجتماعي للطفل
 -5نظريات النمو  -6تعديل السلوك

-3عالج نفسي للطفل
 -7التوحد

 -10االضطربات العقلية
 -8علم النفس النمو  -9المدخل الى التربية الخاصة
 -11المدخل إلى تربية الطفل  -12تنشئة وتربية الطفل
والنفسية

 -13االرشاد األسري والزواجي
 -15الوالدية – األب – األم

 -14توجيه الطفل وانضباطه

االهتمامات :
 -1العنف االسري
 -2تربية الطفل
 -3الصحة النفسية
 -4المخدرات واثرها في انحراف االحداث
 -5التنشئة االجتماعية ودور االسرة في الوقاية من المخدرات
 -6اثر بعض اساليب المعاملة الوالدية في جنوح االحداث
 -7العالقة بين مرحلة المراهقة واالنحراف
 -8االضطربات العقلية والنفسية
 -9التدخين وأثره على الصحة
 – 10العنف ضد األطفال
 -11العنف ضد المرأة

