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المؤھــالت العلمیـّــة:

امتیاز/2010/ دنیةرعلم االجتماع / الجامعة األ:* دكتوراه
امتیاز/2004/ األردنیةجتماع / الجامعة علم اال: * الماجستیر

جید/2000ق/ـــعلم االجتماع /جامعة دمش* البكالوریوس :
.1996لعام -الفرع االدبي–مدرسة المنصوره الثانویة للبنین * الثانویة العامة:

الخبـرات العلمیـــة :

لعقدین األخیرین (دراسة میدانیة في محافظة مادبا)*أطروحة دكتوراه بعنوان:التغیر في األسرة األردنیة  في ا

2002- 1998رسالة ماجستیر في علم االجتماع في حقل االسرة (مشكلة الطالق في مدینة عمان مابین عام *

دراسة اجتماعیة).

: الخبـرات األكادیمیة
معیة ./كلیة األمیرة رحمة الجاةقسم الخدمة االجتماعی2010أستاذ مساعد فئة (ب) لعام  - 1
ــ2010لعــام  محاضــر متفــرغ  براتــب أســتاذ مســاعد فئــة (ب)- 2 /كلیــة األمیــرة رحمــة ةقســم الخدمــة االجتماعی

الجامعیة .
قسم الخدمة االجتماعیة كلیة األمیرة رحمة الجامعیة .2007محاضر متفرغ براتب مدرس فئة (ب)   لعام - 3
.2006باحث اجتماعي في وزارة التنمیة االجتماعیة لعام - 4
والمشـــاركة .2000-1999خبـــرة باحـــث ومراقـــب لـــدى مركـــز الدراســـات اإلســـتراتیجیة فـــي الجامعـــة األردنیـــة - 5

الفاعلة في الكثیر من الدراسات واألبحاث االجتماعیة واستطالعات الرأي المختلفة ( باحث )
اإلداریة:الخبرات 

mailto:aasem_Bakar@yahoo.com
mailto:bakkar@bau.edu.jo


- 2010ام الجامعي ـجامعة البلقاء التطبیقیة للع-كلیة األمیرة رحمة الجامعیة–رئیس قسم الخدمة االجتماعیة 
.2012- 2011وللعام الجامعي  2011

المواد التي قمت بتدریسھا:
القیاس النفسي والتقویم- 11.مدخل إلى علم االجتماع1
خدمة فرد- 12.مشكالت اجتماعیة2
خدمة جماعة- 13اسة والتخطیط االجتماعي .السی3
تنظیم المجتمع- 14.علم النفس االجتماعي4
حلقة بحث- 15.مهارات االتصال في الخدمة االجتماعیة5
االجتماعیة لألسرة والطفلالخدمة- 16مدخل إلى الخدمة االجتماعیة .6
2+1.طرق الخدمة االجتماعیة 7
2+1.مجاالت الخدمة االجتماعیة 8

في الخدمة االجتماعیة وتطبیقاتها.نظریات العالج9
في قسم الخدمة االجتماعیة.اإلشراف على مشاریع التخرج للطلبة10

اللجـان :
ـــیم العـــالي لتخصـــص الخدمـــة - 1 عضـــو لجنـــة فـــي كلیـــة األمیـــرة رحمـــة الجامعیـــة  هیئـــة اعتمـــاد مؤسســـات التعل

االجتماعیة .
النظریـة والمحـاور للكفایةعضو لجنة في كلیة األمیرة رحمة الجامعیة  هیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي - 2

األساسیة لتخصص الخدمة االجتماعیة  .
.. ) .، التخطیط والتطویرفي الكلیة ، (المكتبة ، البحث العلمي ، تأدیب الطلبة عضویة عدد من اللجان - 3
المشاركة بوضع أسئلة االمتحان الشامل لطلبة دبلوم الخدمة االجتماعیة .- 4
المشاركة بوضع أسئلة االمتحانات التنافسیة لطلبة بكالوریوس الخدمة االجتماعیة .- 5
افسیة لطلبة بكالوریوس علم االجتماع في الجامعات األردنیة .المشاركة بوضع أسئلة االمتحانات التن- 6

العمل :وورشالمؤتمرات 
األردنیـة/ الجمعیـة األردنیـةواألسـرة: التغیر االجتمـاعي والثقـافي األولمشارك بالحضور / المؤتمر العلمي - 1

.29/4/2009ومركز الخالد للدراسات ، عمان ، باألسرةللعنایة 
مابین جامعة البلقاء وقبرص .(العراق)واإلنسانیةةالقانونینالالجئیوق ورشة عمل حول حق- 2
ــــة ) وزارة التنمیــــة االجتماعیــــة - 3 ــــوان ( كبــــار الســــن شــــركاء فــــي التنمی ــــة نقاشــــیة تحــــت عن المشــــاركة فــــي حلق

28/9/2010.
2010-4-2عمـان ، األردن، 2010ورشة عمل تحسین نوعیة التدریب المیداني فـي الخدمـة االجتماعیـة ،- 4

نظمت من جامعة القدس المفتوحة بالتعاون مع جامعة البلقاء التطبیقیة .
.2010في مركز الحسین للتنمیة ، جبل عمان ، ورشة عمل حول جرائم الشرف والفقر- 5



6-Workshop programme Asylum procedures in Cyprus and EU .
األبحاث العلمیة المنشورة :

لمشكالت االجتماعیة واالقتصادیة والنفسیة للنساء األردنیات المتزوجات مـن غیـر بحث منشور بعنوان " ا-1
.1الجزء 2010)، لعام 16أردنیین " ، جامعة عین شمس ، مجلة كلیة التربیة ، ( قسم األدبي ) ، العدد( 

الدورات التدریبیة :

األردنیةالجامعة ) spss (خدام باستاإلحصائيالتحلیل- 1

فندق القدس الدولي دورة تدریب األخصائي االجتماعي               - 2
جامعة - ساعة تدریبیة مركز الدراسات واالستشارات والتدریب70الدورة التدریبیة التحضیریة للتوفل بواقع - 3

.بتقدیر ممتاز2009- 4- 11/2/20094ةالبلقاء التطبیقی
.2008االنجلیزیة / مركز االستشارات/ الجامعة األردنیة/ ةدورة تعلیم اللغ- 4

الـمـهارات :
.( Ms  WINDOWS/ WORD/ EXCEL) *إجادة الحاسوب 


