
 الذاتية السيرة

 الكركي العزيز عبد خليل وجدان.د

 -2017/ سبتمبر مؤتة، جامعة/  التربوية العلوم كلية/  النفس علم قسم/ شاركم أستاذ -

 .اآلن

 -2012/ سبتمبر مؤتة، جامعة/  التربوية العلوم كلية/  النفس علم قسم/ مساعد أستاذ -

 .2017سبتمبر/

/ أكتوبر العبدهللا للدراسات التربوية والنفسية/ جامعة مؤتة.مدير مركز الملكة رانيا  -

 .اآلن -2017

 2016سبتمبر/  -2015رئيس قسم علم النفس، سبتمبر    - 

 31/8/2015 -2014/ سبتمبر ،ية العلوم التربوية لشؤون الطلبةمساعد عميد كل  -

 . عضو جمعية علم النفس األردنية -

 للعلوم النفسية. العربيعضو مؤسس في االتحاد  -

 .جمعية رابطة األكاديميات األردنيات عضو -

    .2016ت/ جمعية رابطة األكاديميات األردنيا رئيس اللجنة اإلعالمية في -

عضو جمعية المساندة اإلنسانية لإلرشاد النفسي والتمكين ورئيس اللجنة اإلعالمية  -

2017. 

 المدرســة من(  89,2)  بمعدل( 1986)عام/  العلمي الفرع/  العامة الثانوية أنهت  -

 .  اليرموك جامعة/ النموذجية

)  تراكمــي بمعدل( 1990) عام مؤتة جامعة من إدارية علوم بكالوريوس على حصلت  -

 .  الجامعة على األول وبترتيب(  93,44

 جامعـة في العليا الدراسات و العلمي البحث عمادة في تدريس و بحث مساعدة عملت   -

 ( .1993/  9) شهر إلى( 1990/ 5) شهر من مؤتة

 درجة على حصلت حيث الماجستير لدراسة مؤتة جامعة من بعثة على حصلت  -

(  87,88) تراكمي بمعدل( 1997) عام الجامعة نفس من النفس علم في الماجستير

 . األول وبترتيب



 جامعة في/  التربوية العلوم كلية/  النفس علم قسم في مدرسة ثم متفرغة محاضرة عملت -

 . 2012/سبتمبر وحتى( 1998) عام منذ مؤتة

 نفس علم/  التربوي النفس علم: )بتخصص( 2008) عام الدكتوراه درجة على حصلت -

 العربية عمان جامعة من(  ممتاز)   عام تقدير و(  4.00 من 3.9)  بمعدل( النمو

 .  العليا للدراسات

 بالتحصيل اإلنجاز ودافعية واتجاهاتها الدراسة عادات عالقة:"الماجستير رسالة عنوان -

 .مؤتة جامعة لطلبة األكاديمي

 تنمية في العقل عادات إلى مستند تدريبي برنامج فاعلية: " الدكتوراه رسالة عنوان  -

 ".الجامعة طلبة لدى الناقد التفكير

( والثالث والثاني األول المستويات) البشرية الطاقة مهارات في شهادة على حصلت -

 (Mastery Academy(.)2009) بريطانيا  يف ماستري أكاديمية من معتمدة

 (Mutah University Computer Driving License) شهادة على حصلت -

(2009( )MUCDL.) 

 .أبناء وثالثة لبنت وأم متزوجة_   

 األبحاث

 نشاط على الكريم القرآن (. تأثير2017الكركي، وجدان خليل، والجفوت ،معمر. ) -

 للبحوث المنارة مجلة للنشر، األخرى، مقبول الصوتية المؤثرات مع بالمقارنة الجنين

    البيت آل جامعةوالدراسات، 

مستوى التفكير الناقد لدى طلبة (. 2017) .سرى ،المحادينو الكركي، وجدان خليل، -

-، الجامعة األردنية  مجلة دراسات ،مقبول للنشرجامعة مؤتة وعالقته بالدافع المعرفي، 

 .-المحادين سرى مستل من رسالة ماجستير أشرفت عليها للطالبة

عادات العقل وعالقتها بالقدرة على .(2017) .والعواودة، شذى الكركي، وجدان خليل،  -

مجلة مؤتة للبحوث  ،مقبول للنشراتخاذ القرار واالتزان االنفعالي لدى طلبة جامعة مؤتة ، 

 .-مستل من رسالة ماجستير أشرفت عليها للطالبة شذى العواودة -راساتوالد

 طلبة من عينة لدى األلوان لتسمية مقارنة دراسة (.2013) الكركي، وجدان خليل. -

   االجتماعي والنوع والعمر بالجنسية وعالقتها واألردنيين األمريكيين األطفال رياض

  .أبريل( الثالث الجزء152)العدد األزهر، جامعة ،التربية مجلة األسرة، في الطفل وترتيب



 عند الشخصية مكونات في النفسية الطمأنينة مظاهر (.2013) الكركي، وجدان خليل. -

 ،(الثالث الجزء) 37 ،العدد التربية كلية مجلة الطاقة، وعلم العصبي النفس وعلم فرويد

 .شمس عين جامعة

 وترتيب االجتماعي بالنوع وعالقتها: األلوان تسمية .(2011) الكركي، وجدان خليل. -

 الكرك، منطقة في األطفال رياض أطفال من عينة لدى األسرة، ودخل األسرة في الطفل

 (.2)العدد( 26)المجلد.والدراسات للبحوث مؤتة مجلة

 اإلنسانية الفطرة إليها تدفع عقلية عقيدة اإلسالمية العقيدة.(2011) الكركي، وجدان خليل. -

  (.3)العدد( 26)المجلد.والدراسات للبحوث مؤتة مجلة النفسي، االستقرار إلى وتدعو

 المبكر الرشد إلى والوصول المراهقة مرحلة تخطي .(2009) الكركي، وجدان خليل. -

 .سبتمبر( 142)العدد األزهر، جامعة ،التربية مجلة مؤتة، جامعة طلبة من عينة لدى

 األزهر، جامعة ،التربية مجلة الطفل، تفكير تنمية .(2008)الكركي، وجدان خليل. -

 .ديسمبر( 138)العدد

 

 الرسائل الجامعية التي أشرفت عليها:

 الرسائل الجامعية التي أشرفت عليها:

 (.2018بين التفكير ما وراء المعرفي والتوافق النفسي لدى طلبة جامعة مؤتة) العالقة -

 "(2017)المستقبل لدى طلبة مدارس الملك عبد هللا للتميزالتفكير اإليجابي وعالقته بقلق  - 

. 

عادات العقل وعالقتها بالقدرة على اتخاذ القرار واالتزان االنفعالي لدى طلبة جامعة  -

 (.2016مؤتة )

 (.2016أنماط الشخصية وعالقتها بالجمود الفكري لدى طلبة جامعة مؤتة ) - 

 (.2015ل في البيئة األردنية )قياس عادات العقل لمرحلة رياض األطفا -

العالقة بين عدد ساعات استخدام شبكات التواصل االجتماعي واالتزان االنفعالي ومفهوم  - 

 (.2015الذات لدى طلبة جامعة تبوك/ )

اتجاهات معلمي صعوبات التعلم نجو برنامج صعوبات التعلم ومستوى دافعية اإلنجاز  - 

 (.2015العربية السعودية/ ) لديهم في محافظة ينبع في المملكة

 (.2015مستوى التفكير الناقد لدى طلبة جامعة مؤتة وعالقته بالدافع المعرفي ) -

عالقة الضغوط النفسية بالتحصيل والتطرف الفكري وتقدير الذات لدى طلبة جامعة  - 



 (.2015مؤتة )

لة الثانوية في بناء مقياس لعادات العقل وفق نظرية كوستكا وكاليك لدى معلمي المرح -

 (.2014األردن باستخدام تدريج جتمان التراكمي )

 

 

 الرسائل الجامعية التي كنت عضوا في مناقشتها :

الذاكرة العاملة وعالقتها بالحساب الذهني لدى طالب مراكز تدريب الحساب الذهني في - 

 (.2016محافظة الكرك)

في القياس تبعا لطريقة التصحيح المقارنة بين طرق تقدير الخطأ المعياري الشرطي  - 

 (.2016إلثر التخمين وعدد البدائل)

أثر التدرج بأسلوب جتمان وكومبوس على الخصائص السيكومترية لمقياس اتجاه نحو -

 (.2016الكيمياء )

بناء مقياس الذكاء األخالقي لدى طلبة جامعة مؤتة باستخدام نظرية استجابة الفقرة  - 

(2015.) 

ء االنفعالي والتكيف المدرسي لدى الطالب المتنمرين في مدارس التعليم مستوى الذكا - 

  .(2015) األساسي في محافظة الكرك،

درجة وعي أعضاء هيئة التدريس في جامعة مؤتة بمصادر األخطاء في عملية تقويم  - 

 (.2015تحصيل الطلبة من وجهة نظر طلبتهم في ضوء بعض المتغيرات)

 (.2015وعالقته بالتكيف النفسي واالجتماعي لدى طلبة جامعة مؤتة )النضج األخالقي  - 

عالقة مركز الضبط وسمات الشخصية بالتوجه نحو المخاطرة لدى طلبة جامعة  - 

 (.2015مؤتة،)

أثر ترتيب فقرات االختبار على دقة تقدير معالم الفقرات وقدرات األفراد والخصائص  - 

 (.2015السيكومترية لالختبار ،)

عدم الغموض ( وعالقته باستراتيجيات حل  -األسلوب المعرفي ) تحمل الغموض - 

 ).2015المشكالت لدى طلبة جامعة مؤتة ،)

لدى الطالب :دراسة ميدانية على طالب المرحلة   عالقة العجز المتعلم بالعنف المدرسي -

 (.2014المتوسطة في المملكة العربية السعودية)

 (.2014ته باتخاذ القرار لدى طلبة جامعة مؤتة ،)التفكير الخرافي وعالق -

الوعي بما وراء المعرفة وعالقته بالفاعلية الذاتية ودافع اإلنجاز لدى طلبة جامعة  - 

 (.2014مؤتة،)

بناء اختبار محكمي المرجع في النسب المثلثية للصف التاسع األساسي باستخدام نموذج  - 

 (.2014راش ،)



معة مط التعلم وعالقتهما بالتفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة جاالسيطرة الدماغية ون - 

 (.2013)دراسة تنبؤية( ،) مؤتة

 الكتب

. النفس علم في مقدمة.  (2010 ) الكركي وجدان. د الختاتنة، سامي. د أسعد، أبو أحمد.د

 .المسيرة دار

 المقاالت

 العدد الثقافية، الكرك مجلة(. 2009) شائريةالع الجلوة على المترتبة النفسية اآلثار

 .الخامس

 مؤتة جامعة في درستها التي المواد

 علم النفس السريري لطلبة كلية الطب -

 قضايا في النمو لطلبة الماجستير  -

 نظريات في الدافعية لطلبة الماجستير -

 .النفس علم مبادئ -

 . الصفي التدريس سيكولوجية -

 .اللعب سيكولوجية -

 .الصناعي النفس علم -

 .والمراهقة الطفولة مشكالت -

 .اإلعالمي النفس علم -

 .االجتماعي النفس علم -

 .اإلكلينيكي النفس علم -

 اإلداري النفس علم -

 .الفسيولوجي النفس علم -

 التربوية وتطبيقاته اإلنساني النمو -



 معاصرة نفسية مشكالت -

 المرأة نفس علم -

   معاصرة نفسية مشكالت -

 الرياضية لذوي االحتياجات الخاصةالتربية - 

  علم النفس التربوي- 

 علم النفس االجتماعي -

 البحث اإلجرائي     -

  .مشروع تخرج- 

 النفس علم في معاصرة اتجاهات-

 العصبي النفس علم-

 الحربي النفس علم -

 النفس وعلم التربية في البحث مناهج -

 النمو اللغوي والمعرفي -

 لذوي االحتياجات الخاصةالتربية الرياضية  -

 تنمية مهارات التفكير -

 علم النفس التربوي -

 مشروع تخرج. -

 الذكاء -

 فيها شاركت التي اللجان

 2012عضو مجلس الملكة رانيا العبد هللا لدراسات الطفولة  -

 الجنوب إقليم في المرأة دراسات مركز إلنشاء متكامل مشروع إعداد لجنة -

   مؤتة جامعة حضانة لجنة -

 .مرات عدة( ورئيسا عضوا) النهائية العالمات تدقيق لجنة -



 .مرات عدة( ورئيسا عضوا) المواد معادلة لجنة -

 .التربوية العلوم كلية – الطلبة تأديب لجنة -

 (.مرات عدة) الثقافية اللجنة -

 .مرات عدة( ورئيسا عضوا) التربية كلية- الطلبة اتحاد مجلس انتخابات لجنة -

 (.مرات عدة) االجتماعية اللجنة -

 (.مرات عدة) البديلة المواد لجنة -

 لجنة الجدول الدراسي /كلية العلوم التربوية -

 لجنة التحقيق مع الطلبة/عمادة شؤون الطلبة -

 / جامعة مؤتةلجنة المدرسة النموذجية -

 / جامعة مؤتةالنموذجيةلجنة مقابالت معلمي المدرسة  -

 علم النفسأمين سر مجلس  -

 

  والندوات المؤتمرات

المشاركة في مؤتمر "صحة المجتمع والصحة النفسية في ضوء التغيرات الديموغرافية  -

"/كلية  Psychology of violenceفي األردن " بورقة بعنوان "سيكولوجية العنف" "

 (.2016التمريض/جامعة مؤتة )

تحقيق التشاركية المجتمعية " بالتعاون ندوة "دور جامعة مؤتة وغرفة تجارة الكرك في  -

 .7/11/2017مع غرفة تجارة الكرك  

ندوة علمية حول "مرض التليف الكيسي"، والتي أقامها مركز الملكة رانيا للدراسات  -

التربوية والنفسية بالتعاون مع جمعية التليف الكيسي ومركز االسعاف الجوي االردني 

9/11/2017 

سية والقانونية المترتبة على التنفيذ القضائي على السيدات في االردن"، ندوة " األثار النف  -

والتي أقامها مركز الملكة رانيا للدراسات التربوية والنفسية بالتعاون مع الشرطة المجتمعية 

 .12/12/2017مركز امن المزار الجنوبي / مديرية شرطة الكرك ، 



الملكة رانيا للدراسات التربوية والنفسية  ندوة "التفكير اإلبداعي" والتي أقامها مركز -

 19/12/2017بالتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان /عمان ونادي اإلبداع /الكرك 

 (.2009فرع الكرك )  -ندوة بعنوان   " فتية أم مراهقون" نقابة المهندسين  -

 (.2009فرع الكرك) –ندوة حول الطالق في محافظة الكرك اتحاد المرأة األردنية -

 .( ضمن نشاطات كلية الطب2009ندوة حول المخدرات عام ) -

 واأليام العلمية: المحاضرات

مشاركة في ندوة حوارية حول ظاهرة التشحيط وقيادة السيارات بطريقة استعراضية،  -

األسباب النفسية لهذه ورقة حول  وتقديمالتي نظمتها الشرطة المجتمعية/الكرك، 

 .     25/10/2017الظاهرة وطرق العالج والوقاية األربعاء

ن الواقع الحوارية الشبابية األولى بعنوان: "الشباب في الكرك ما بي فيمشاركة ال -

قاعة جمعية العون للرعاية االجتماعية / )الثنية( ي والتحديات والتطلعات" ف

ي الشبابي األعلى وهيئة شباب كلنا األردن المجلس األمن التي عقدها.31/10/2017

 بالتعاون مع جامعة مؤتة ومجلس محافظة الكرك في مبادرة "وطن الشبابية " حيث تم 

مشاركة بورقة حول موضوع " دور األسرة في التنشئة والتوعية في موضوع ال -

دية التطرف" في حفل إطالق شبكة الوقاية االجتماعية ضمن الفعالية التي نظمتها )بل

الكرك الكبرى( بالتعاون مع وزارة الخارجية الدنماركية ووزارة البلديات األردنية 

بالشراكة مع مختلف المؤسسات الرسمية واألهلية في المحافظة. ضمن مشروع " المدن 

القوية" والذي يهدف الى إيجاد استراتيجيات وبرامج تحارب العنف والتطرف الديني 

 10/10/2017ون روك /الكرك( يوم والتي أقيمت في فندق )فالك

في الجلسة الحوارية حول "قضايا النوع االجتماعي التحديات والفرص في  المشاركة -

محافظة الكرك" في جامعة مؤتة وبدعم من مكتب يونسكو عمان ومشاركة إذاعة 

 .2017/11/26صوت الكرك 

هللا للدراسات التربوية مركز الملكة رانيا العبد الذي أقامه  ترفيهيال يومالمشاركة في ال -

لذوي االحتياجات الخاصة التابعين "لمركز المدينة المنورة لرعاية لذوي والنفسية 

بالتعاون مع مبادرة أثر واضح  من الكرك االحتياجات الخاصة الخيرية" العدنانية/ 

 .5/12/2017طلبة جامعة مؤتة 

بعة لجاللة الملك عبدهللا الندوة الحوارية حول " الورقة النقاشية السا فيمشاركة ال -

 13/11/2017الكرك( -الثاني" في مدرسة )عي الثانوية/لواء عي

مشاركة في ورشة العمل التي أقامتها مديرية األمن العام بعنوان " قضايا االنتحار " ال -

11/10/2017. 



رابعة المختلطة عن العنف المشاركة في القاء محاضرة في مدرسة مؤته االساسية ال -

 (2018) المدرسي

المشاركة في مؤتمر اهمية التربية المتابعة االسرية وعالقتها بتنمية شخصية الطالب  -

 .(2018)مدرسة ام حماط االساسية للبنات

المشاركة بورقة عمل في مؤتمر المنعقد في مدرسة مؤته الثانوية الشاملة بعنوان التنمر  -

 .(2018)االسباب والعالج 

 .(2018)المدرسي في مدرسة بنات القصر الثانويةالمشاركة في محاضرة عن العنف  -

الكرك ردني الهاشمي للتنمية البشرية/ حضور لقاء السفير الكندي في الصندوق األ -    

 .(2018) ردناأل الخاص بآفاق التعاون مع

كلية العلوم التربوية بعنوان "الورقة النقاشية السابعة  الذي أقامته اليوم العلميمنسقة  -    

 الورقة في النفسية وقدمت ورقة بعنوان:" األبعاد ، "لجاللة الملك والمتعلقة بتطوير التعليم

 (.2017)     التعليم" بتطوير المتعلقة الملك لجاللة السابعة النقاشية

التثقيفي التوعوي حول )مرض اليوم تقديم ورقة بعنوان سيكولوجية االكتئاب في  -

 (.2017) والصحة النفسية في كلية التمريض الذي عقده قسم صحة المجتمع االكتئاب(

جمعية المساندة اإلنسانية لإلرشاد النفسي والتمكين لتطوير المشاركة في الملتقى األول ل

ورقة اقشة البمنضمن المحور المتعلق العملية اإلرشادية لُمرشدي إقليم الجنوب في المملكة 

 .(2017) التي تعلقت بالتعليمالنقاشية الملكية السابعة و

 2017/المهندسين/ فرع الكرك ةنقاب "  تنمية الطاقة النفسية " فيمحاضرة حول   -

في "مدرسة نور  حول " ظاهرة التسكع والتجمهر أمام مدارس البنات" محاضرة توعوية -

لمنطقة الثنية ومندوب قسم  )الالمركزية( المحليعضاء المجلس بحضور أ الحسين / الثنية"

 مع جمعية درب الخير والعاشر بالتنسيقالتاسع  وطالبات الصفحماية األسرة 

28/11/2017. 

"في  سبابه وطرق الوقاية منه وعالجهأ المدرسي:العنف االسري والعنف "محاضرة عن  -

 .2017/11/23أكاديمية " فرسان الكرك" يوم 

" العنف المدرسي" في مدرسة الجعفرية /لواء المزار الجنوبي  محاضرة بعنوان -

10/12/2017. 

لجنة االعتماد الوطني بتنظيم من "" الكذب عن موضوع الصحة النفسية في  ةمحاضر -

 .7/12/2017في مدرسة المرج الثانوية للمدارس الصحية 



 (.2017محاضرة حول المراهقة في مدرسة الحسينية األساسية األولى ) -

 (.2017محاضرة حول قلق االمتحان في مدرسة بنات مؤتة الثانوية ) -

 (.2017في مدرسة العراق الثانوي للبنات) محاضرة حول العنف -

، بدعوة من نقابة المهندسين لذكية" في مجمع النقابات المهنيةمحاضرة بعنوان "التربية ا -

 .(2015)األردنيين/ لجنة المهندسات / فرع الكرك

 .(2015)بعنوان" الطاقة النفسية"، بدعوة من الجامعة األردنية فرع العقبة محاضرة -

، والعالج" بدعوة من الجامعة بعنوان" إدمان المخدرات: األسباب، اآلثارمحاضرة  -

 .(2015)األردنية فرع العقبة

خالل الندوة التي عقدتها بعنوان" إدمان المخدرات: األسباب، اآلثار، والعالج" محاضرة  -

 .(2015) جمعية شهداء مؤتة حول المخدرات وأثرها في المجتمع/مركز الحسن الثقافي

 .(2015)بدعوة من مدرسة محي الثانوية للبنات" محاضرة بعنوان "سيكولوجية الحب "، -

ة من مدرسة أروى بنت عبد المطلب بدعوان "الدوافع النفسية للطالبات"، محاضرة بعنو -

 .(2015)الثانوية للبنات 

أسبابها وعالجها" خالل ندوة "الصحة  :نوان" االضطرابات النفسية للمرأةمحاضرة بع -

النفسية لألم والطفل "التي عقدها قسم علم النفس /كلية العلوم التربوية / جامعة 

 .(2014)مؤتة

أسبابها وعالجها" بدعوة من جمعية  :نوان" االضطرابات النفسية للمرأةمحاضرة بع -

 .(2015)يات األردنيات في جمعية الشؤون الدولية/عمانرابطة األكاديم

بدعوة من كلية ان المخدرات: األسباب، اآلثار، والعالج" محاضرة بعنوان" إدم -

 .(2015)التمريض/ جامعة مؤتة

في شركة البوتاس العربية ضمن رحلة طلبة قسم علم  الحديث حول علم النفس الصناعي  -

 .(2015)النفس إلى شركة البوتاس في مادة علم النفس الصناعي التي درستها

بدعوة من جمعية  المشاركة في اجتماعات تأسيس االتحاد العربي للعلوم النفسية /عمان، -

  .(2015)وتنسيب عميد كلية العلوم التربوية علم النفس األردنية،

اإلشراف على مبادرة"من أجل تعليمكم التي قام بها طالب وطالبات قسم علم النفس  -

 (.2015لتوزيع الحقائب المدرسية على طلبة مدرسة الثانوية للبنين)



، الشاكرات"، بدعوة من مركز اإلرشاد والقياس والتربية محاضرة بعنوان "النفس، الطاقة -

 (.2014) الخاصة/ جامعة مؤتة

بعنوان "سيكولوجية الحب "، مسرح عمادة شؤون الطلبة بدعوة من مجموعة  محاضرة -

 .(2014)سفراء العطاء/جامعة مؤتة

محاضرة بعنوان "سيكولوجية العنف " في المؤتمر الطالبي "ال للعنف" / مدرسة نور  -

 .(2014)الحسين / مديرية التربية والتعليم /قصبة الكرك

"مشروع تفعيل دور المرأة في تعزيز النزاهة في القطاع المشاركة في الجلسة النقاشية  -

 .(2014) رشيد. بدعوة من مركز األميرة بسمة /الكرك األكاديمي"/

 في قدمت معها التعامل وكيفية الطلبة على الواقعة النفسية الضغوط" بعنوان محاضرة -

 الملكة مركز– مؤتة ،جامعة األردنية الجامعات لطالب واإلرشادية النفسية الحاجات"ندوة

 (.2013)الخاصة، والتربية والقياس اإلرشاد ومركز/الطفولة لدراسات هللا العبد رانيا

 الشريعة كلية في حب قصة بعنوان ندوة ضمن النفسية والصحة الحب بعنوان محاضرة -

 (.    2013)مؤتة جامعة –

 للفصل درستهم الذين اإلعالمي النفس علم مادة طلبة انجازات لعرض علمي يوم تنظيم -

 :التالي العنوان على موجودة وهي 2013 الصيفي

http://www.youtube.com/user/Psychology770 

 2013- الحوية مدرسة –المراهقة حول محاضرة -

 2013- الثانوية راس ذات  مدرسة – المراهقة حول محاضرة -

 2013-الثانوية الشهابية مدرسة – النفس طاقة حول محاضرة -

 .التربوية العلوم كلية ،(2010) عام النفسي العالج دورة ضمن الطاقة علم في تدريب -

 .الطلبة اتحاد نشاطات ضمن الجامعة لطلبة( 2001) عام اإلبداع حول محاضرة -

 الجلوة مؤتمر"- العشائرية الجلوة على المترتبة النفسية اآلثار"بعنوان عمل ورقة -

 (.2009)الكرك في العشائرية

  العلوم كلية أنشطة ضمن( 2010) عام البشرية الهالة حول محاضرة -

 .(2009) الكرك فرع – المهندسين نقابة الطفل، تفكير حول محاضرة -



 (.2009)-الطيبة-القرآن تحفيظ جمعية – الطفل شخصية تنمية حول محاضرة -

 .االجتماعية العلوم كلية نشاطات ضمن( 2007) عام والسلوك الجينات حول محاضرة -

 .التربوية العلوم كلية نشاطات ضمن( 2007) عام النفسية السعادة حول محاضرة -

 في القرآن تحفيظ مركز لطالبات( 2007) عام اآلخرين مع التعامل فن حول محاضرة -

 .التربوية العلوم كلية مع بالتنسيق مؤتة

 الطلبة شؤون عمادة في إنجاز لطلبة( 2007) عام األسري العنف حول محاضرة -

 حلقات ضمن( 2000) عام المستقبلية، والتحديات العربي الطفل تنمية حول محاضرة -

 .التربوية العلوم كلية نقاش

 في الثانوي الثاني الصف لطالبات( 1998) عام السليمة الدراسة طرق حول محاضرة -

 . الجنوب دراسات مركز مع بالتنسيق الثانوية، مؤتة مدرسة

 يتام لواء المزار الجنوبي.المشاركة في يوم ترفيهي أل -

 توزيع معونات الى أيتام المزار بمبادرة اعزف خيرا.المشاركة في  -

 :ات المحليةذاعالمشاركة في برامج التلفزيون واإل

في برنامج  مركز الملكة رانيا العبد هللا للدراسات التربوية والنفسيةمشاركة للحديث حول  -

 (.2018د "/التلفزيون األردني/عمان )"يوم جدي

مشاركة للحديث حول علم النفس الصناعي في برنامج "يوم جديد "/التلفزيون  - 

 (.2015األردني/عمان )

 :مج في اذاعة صوت الكركتقديم برنا

للدراسات التربوية الملكة رانيا العبد هللا مركز مدير قدمت الدكتورة وجدان الكركي 

أسبوعيا من خالل إذاعة صوت الكرك بعنوان " عالم األسرة". وتضمن والنفسية برنامجا 

 الحلقات المواضيع التالية:

 .2/11/2017: االضطرابات النفسية للمرأة: أسبابها وعالجها الحلقة األولى

 .17/11/2017الحلقة الثانية: "دور اللعب في حياة الطفل" 

 والعالج الزواجي. الحلقة الثالثة: اإلرشاد

 ة الرابعة: مبادرة طلبة قسم علم النفس على الفيسبوك " اسأل األخصائي النفسي "الحلق



 الحلقة الخامسة: دور األسرة في رعاية ذوي االحتياجات الخاصة.

  :(2018-2006) إذاعات محلية في برامج عدة في المشاركة - 

 اإلذاعة األردنية -

 الكرك صوت إذاعة -

 F.M حياة إذاعة -

 غزة في الرأي إذاعة -

 غزة في الرسالة راديو -

 إذاعة جامعة الطفيلة -

 إذاعة أمن ف. م -

 إذاعة القوات المسلحة األردنية  -

 

 عليها حصلت التي الشكر كتب

  2017العراق الثانوية للبنات/  كتاب شكر مدرسة -

 2017الثانوية للبنات/  مؤتة كتاب شكر مدرسة

 2017/ األولىأم حماط األساسية كتاب شكر مدرسة 

 2017/ الجعفرية الثانوية المهنية الشاملةكتاب شكر مدرسة 

 2016/ جمعية رابطة األكاديميات األردنياتكتاب شكر 

 2014للبنات/  نور الحسين الثانوية الشاملة كتاب شكر مدرسة -

كتاب شكر نائب رئيس جامعة مؤتة لشؤون الكليات اإلنسانية وشؤون الطلبة والمجتمع  -

 (.2015األنشطة الالمنهجية وخدمة المجتمع المحلي) في للمساهمة أ.د.عبد الحميد المجالي

كتاب شكر نائب رئيس جامعة مؤتة لشؤون الكليات اإلنسانية وشؤون الطلبة أ.د.عبد  -

 (.2015) .رع لمشروع الطالب الفقيرللتب اليالحميد المج



لإلشراف والمساهمة الفعالة في  لوم التربوية أ.د. ماجد الخطايبةكتاب شكر عميد كلية الع -

  (.2015إنجاح حفل تخريج كلية العلوم التربوية)

إلعطاء  للبناتالشاملة الثانوية مدرسة أروى بنت عبد المطلب كتاب شكر من إدارة  -

 .(2015)محاضرة بعنوان "الدوافع النفسية للطالبات"، 

للمشاركة الفاعلة في ندوة"الصحة  الخوالدة رضا.د.أ مؤتة جامعة رئيس شكر كتاب  - 

 .(2014)النفسية للمرأة والطفل" 

 ينساعت لتدريس( 2014) الخوالدة رضا.د.أ مؤتة جامعة رئيس من شكر كتاب  -

 .مقابل بدون معتمدتين

الوطني لمعركة  وم التربوية أ.د. ماجد الخطايبة إلنجاح اليومشكر عميد كلية العلكتاب  -

 (.2014الكرامة )

/ مديرية التربية والتعليم الثانوية الشاملة للبنات  مدرسة نور الحسينكتاب شكر من إدارة  -

بمحاضرة بعنوان    " في المؤتمر الطالبي "ال للعنف"للمشاركة في  قصبة الكرك.

 (.2014) ولوجية العنف "سيك"

 والقياس اإلرشاد ومركز الطفولة لدراسات هللا العبد رانيا الملكة مركز مدير شكر كتاب -  

عطاء محاضرة علمية بعنوان" النفس والطاقة وقوة إل( 2013) الخاصة والتربية

   اكرات".الش

 هللا العبد رانيا الملكة ومركز الخاصة والتربية والقياس اإلرشاد مركز مدير شكر كتاب - 

 لطالب واإلرشادية النفسية الحاجات" ندوة في للمشاركة( 2013) الطفولة لدراسات

 ".  األردنية الجامعات

 مجلس انتخابات في للمشاركة( 2009) بطاح أحمد.د.أ الطلبة شؤون عميد شكر كتاب -   

 .لجنة كرئيس الطلبة اتحاد

 كرئيس للعمل( 2007) المجالي قبالن. د.أ الجتماعيةا العلوم كلية عميد من شكر كتاب - 

 .العالمات تدقيق لجنة

 عمل بورقة للمشاركة( 2000) والمتفوقين للموهوبين العربي المجلس من تقدير شهادة -

 .والمتفوقين الموهوبين لرعاية الثاني العربي العلمي المؤتمر في

 للمساهمة( 1999)شاهين محمد. د اإلنسانية الكليات لشؤون الرئيس نائب من شكر كتاب -

 .الجامعة في والثقافية والتربوية العلمية المحاضرات إعطاء في



 معتمدة ساعات( 3) لتدريس( 1997) دحيات عيد.د.أ مؤتة جامعة رئيس من شكر كتاب -

 .مقابل بدون

(   1993) الحنيطي الرحيم عبد الدكتور األستاذ العلمي البحث عميد من شكر كتاب -

 .وتدريس بحث كمساعدة العمل خالل

 

 الدروع التي حصلت عليها:

 .2018/الجيش العربي درع هيئة األركان، القوات المسلحة األردنية/ -

 .2015/ األمن العام / مركز القيادة والسيطرة درع مديرية -

فرع الكرك/ مركز أبو ذر درع جمعية المحافظة على القرآن الكريم/  -

 .2011ة//الطيبالغفاري

 .2018/ راكين درع جمعية المحافظة على القرآن الكريم/ فرع الكرك/ مركز -

 .2018/ القصردرع جمعية المحافظة على القرآن الكريم/ فرع الكرك/ مركز  -

 .2017/ نادي الطفل القرآني/مؤتةدرع جمعية المحافظة على القرآن الكريم/  -

الثانوية العسكرية للبنين  ةمدرسة الرشايد والثقافة العسكرية/مديرية التربية والتعليم درع  -

 .2015/"من أجل تعليمكم"لمبادرة 

 درع جمعية المركز اإلسالمي الخيرية/ مركز الكرك لرعاية األيتام. -

 2017/درع كلية العلوم التربوية -

 للتنمية االجتماعية درع مركز األميرة بسمة -

جمعية أصدقاء التليف االجتماعي /مديرية تربية غرب عمان /وزارة التنمية درع  -

  2017ي/الكيس

  2018ي/درع جمعية أصدقاء التليف الكيس -

 2018/درع رابطة األكاديميات األردنيات -

 2018/درع مدرسة عي الثانوية -

 .2018/درع مدرسة القصر الثانوية الشاملة للبنات ومدرسة صرفا األساسية المختلطة  -



 2015/ رع ندوة" نحو بيئة أسرية آمنة" / قسم علم النفسد -

 (2015درع مديرية التنمية االجتماعية / مركز الكرك للرعاية والتأهيل)

 درع ندوة" " / قسم علم النفس -

 2016: واقع وطموح" / قسم علم النفس/ درع ندوة المرأة األردنية  -

    (2016)درع نادي العاملين / جامعة مؤتة

 :لالتصال

 الكرك – األردن

  النفس علم قسم -التربوية العلوم كلية -مؤتة جامعة

 :هاتف

00962798848415 

Email: wijdankaraki@hotmail.com 

wijdankaraki@mutah.edu.jo 

 

 


