
 انجازات مركز الملكة رانيا العبد هللا للدراسات التربوية والنفسية.

9102 -1010 

 
 الندوات المتخصصةللدراسات التربوية والنفسية/ جامعة مؤتة مجموعة من  العبد هللانظم مركز الملكة رانيا 

وقدم دراستين تربويتين في محافظة  ،للمجتمع المحلي وطلبة الجامعـة وذوي االختصاصوالدورات التدريبية 

، وقدم يلقاءات تفاعلية مع المجتمع المحلوشارك في عدة الكرك، وتابع عدة حاالت بحاجة إلرشاد نفسي 

كما قدمت  وعدة مبادرات خيرية مجتمعية،  ،رس والمؤسسات المجتمعيةاالمحاضرات العلمية للمدة من لسلس

وشاركت في عدة  رنامجا اسبوعيا من خالل إذاعة صوت الكرك المركز الدكتورة وجدان الكركي ب ةمدير

 .إذاعات محلية وعالمية
 

 أوال.  الندوات :

يوم الخميس الموافق  "توظيف علم النفس في اإلعالم"ندوة علمية بعنوان  .1

11/3/9112. 

" في مبادرة فتبينوا" أطلق مركز الملكة رانيا العبد هللا للدراسات التربوية والنفسية .9

 المبادرة مسرحية إدارة العالقات العامة واإلعالم األمني إطالقوتخلل  ةجامعة مؤت
 .12/3/9112 الثالثاء

قدمتها الدكتورة كريمة خدوسي من جامعة  (Brain Gymمحاضرة علمية بعنوان ) .3

البويرة في الجزائر الشقيقة. ترجمة ً لتميز العالقات المعرفية واألكاديمية مع 

 .3/1/9112 األربعاءيوم  مؤسسات التعليم في الجزائر

بية االعالمية ودورها في صناعة االعالم الهادف" ندوة علمية بعنوان "التر .1

2/3/9191 

بالتعاون مع أكاديمية سالف للتدريب واالستشارات اإلدارية والتسويق ندوة علمية  .5

 7/11/9191-6بعنوان " التربية اإلعالمية" 

 الدورات التدريبية: ثانيا:  

للدراسات التربوية والنفسية الدورات التدريبية  العبد هللا رانيا عقد مركز الملكة

 التالية لطلبة الجامعة والمجتمع المحلي :

 21/7/1122البرمجة اللغوية العصبيةدورة  -

, المدرسة قبل ما مرحلة لمعلمين تدريبية ساعة( 11) بواقع( Touch Math) دورة -

 مهارات جميع العاديين الطالب تعليم إلى الدورة تهدف حيث األولى األساسية والصفوف

 .21/7/1122 العملية وتطبيقاتها الرياضيات

 .21/7/1122إكلينيكي واإلرشاد النفسيدورة تأهيل أخصائي علم نفس  -



 TOTدورة تدريب مدربين  -

 21/22/1122دورة لغة الجسد  -

  1/1/1111ورشة عمل بعنوان إدارة الوقت وضغوط العمل -

 7/2/1111دورة الدراما التعليمية في غرس القيم  -

 21/2/1111دورة الغذاء في الصحة النفسية والتغلب على االكتئاب  -

 

 الدراسات :ثالثا : 
دراسة مسحية حول ضعف التحصيل الدراسي والمشاكل النفسية التي يعاني منها  طلبة  إجراء  -1

 مدراس  لواء القطرانة  .
دراسة مسحية لمعرفة مدى انتشار ظاهرة إدمان االلعاب االلكترونية الخطيرة في مدارس  إجراء  -9

 الكرك.
 
 

 

 : رابعا: االستشارات النفسية
 وتم  متابعتها وإرشادها وتوجيهها حسب الحالة. شارة نفسيةاستحالة  (15) راجع المركز -1

حاالت من المتضررين من أحداث البحر الميت وتم تقديم الدعم  (2)تم فتح خط ساخن  ومتابعة  -9

 .النفسي لهم من قبل فريق نفسي إرشادي
متابعتها وتم  من المجتمع المحلي والدولي استشارة نفسية حالة  (95راجع المركز عبر الهاتف ) -3

 وإرشادها وتوجيهها حسب الحالة.
 
 

 

 

 
 

 : المشاركة في لقاءات تفاعلية مع المجتمع المحلي:خامسا
يقدمت الدكتورة وجدان الكركي كلمة القطاع النسائي أمام جاللة الملك عبدهللا الثان .2  

12/1/1122األحد   ابن الحسين المعظم حفظه هللا في زيارته لمحافظة الكرك 

ين المركز د. وجدان الكركي في فعاليات إطالق الملتقى األول لدعم تمك ةمشاركة مدير. 9

المرأة في جنوب األردن الذي أقامته جامعة الحسين بن طالل/محافظة معان تحت رعاية 

2/1/9112األميرة عالية الحسين المعظمة الثالثاء  صاحبة السمو الملكي  

 



لدراسات التربوية والنفسية د.وجدان الكركي  العبد هللمركز الملكة رانيا  ةمشاركة مدير .3

الجنوب العميد الدكتور  إقليمفي) مبادرة فتبينوا ( التي أقيمت تحت رعاية عطوفة قائد أمن 

العام والتي  أقامتها الجمعية الوطنية للدفاع  مدير األمنعمار القضاة مندوب عطوفة 

المزار المجتمعية مركز أمن  الشرطةع مكتب فرع المزار الجنوبي بالتعاون م -االجتماعي 

 .13/19/9112 األربعاء الجنوبي 

دراسات التربوية والنفسية د.وجدان الكركي في لمركز الملكة رانيا العبدهلل ل ةمشاركة مدير .1

 .97/3/9112ندوة "فتبينوا" التي عقدتها مدرسة المزار الثانوية األربعاء

، بعنوان )إدمان المخدرات: األسبابالمركز د. وجدان الكركي  بورقة  ةمشاركة مدير .5

، والعالج( في اليوم التوعوي حول مكافحة المخدرات الذي أقامته كلية التمريض  واآلثار

 .31/1/9112األحد /جامعة مؤتة

وم جامعة مؤتة في ي -مشاركة مركز الملكة رانيا العبد هللا للدراسات التربوية والنفسية  .6

مديرة المركز ورقة بعنوان  -الدكتورة وجدان خليل الكركي الصحة  العالمي حيث قدمت

 والعالج" المكان: مركز هيا الثقافي األسباب"االضطرابات النفسية عند المرأة : 

 .12/1/9112الجمعة: 

لدعم أطفال متالزمة  لي كيان -كز في مبادرة أنا إنسانمشاركة مديرة المر .7

9/8/2911داون  

 لكركيدان اجللدراسات التربوية والنفسية د.و مشاركة مدير مركز الملكة رانيا العبدهلل. 8

11/3/9191بالتعاون مع ملتقى أبناء الكرك الثقافي بندوة توعوية بعنوان " آفة المخدرات "    

في لكركي دان اجللدراسات التربوية والنفسية د.و مشاركة مدير مركز الملكة رانيا العبدهلل .2

  الملتقى الطبي األول الذي تقيمه مبادرة تفاح أخضر وبالشراكة مع منصة نحن

عبر تطبيق   ZOOM للحديث عن ثأثير وباء كورونا على الصحة النفسية 

لكركي في مشاركة مدير مركز الملكة رانيا العبدهلل للدراسات التربوية والنفسية د.وجدان ا.11

ية لوباء بث مباشر مع المهندس حسام الطراونة رئيس نادي إبداع الكرك لمناقشة اآلثار النفس

 كورونا والبقاء في المنزل. 

 

 

 



 : المحاضرات التي قدمها المركز للمجتمع المحلي:سادسا

 دير المركز د. وجدان الكركي مجموعة من المحاضرات للمجتمع المحلي:قدمت م

 بعنوان"في جمعية المحافظة على القران محاضرة توعوية لطالبات األندية الصيفية  تقديم. 1

 .11/7/9112في انتشار المخدرات " يوم الخميس  ثرهاوأ االجتماعيالتواصل مواقع إدمان 

 األساسية بعنوان"السلوك اإليجابي لدى الطلبة"،الخميس تقديم محاضرة في مدرسة مجرا .9

98/3/9112. 

 

 : عات محلية وعالميةاذإالمشاركة في  :سابعا

للدراسات التربوية والنفسية د.وجدان  العبد هللامركز الملكة رانيا  ةمشاركة مدير .2

للحديث حول الترابط "عين على األسرة "الكركي على إذاعة صوت الكرك في برنامج 

 . األسري
للدراسات التربوية والنفسية د.وجدان  العبد هللامركز الملكة رانيا  ةمشاركة مدير .1

 اعة سوا من واشنطن للحديث حول "صراع الهوية لدى أطفال اللجوء"ذعلى إ الكركي
مشاركة مدير مركز الملكة رانيا العبدهلل للدراسات التربوية والنفسية  في عدة مقاالت  .2

 والمواقع االلكترونية في الصحف المحلية
مشاركة مدير مركز الملكة رانيا العبدهلل للدراسات التربوية والنفسية  في برنامج يوم .11

جديد/ التلفزيون األردني للحديث عن االتيكيت في السنة النبوية الشريفة بمناسبة ذكرى 

 الهجرة النبوية الشريفة

للدراسات التربوية والنفسية د.وجدان مشاركة مدير مركز الملكة رانيا العبدهلل .11

 الكركي في جريدة الرأي حول تأثر مزاج األردنيين خالل جائحة كورونا

 .أخصائيون: مزاج المواطنين أكثر حدة وقلقا لعدم وجود مدخرات

مشاركة مدير مركز الملكة رانيا العبدهلل للدراسات التربوية والنفسية د.وجدان .19

 تحدث أكثر عن المراة القيادية في/ اذاعة صوت الكرك لت#نشميات الكركي في برنامج

 .91/7/9191المجال االكاديمي

للدراسات التربوية والنفسية د.وجدان  العبد هللامركز الملكة رانيا  ةمشاركة مدير. 13

اعة القوات المسلحة األردنية /الجيش العربي للحديث عن اآلثار النفسية ذعلى إ الكركي

 9/1/9191للحجر الصحي 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCRODbQMOtMuxUS3wDCLzSOAnylaCS1vnJtRIy38xbbcKspE7vfnS7B13TxiVLD1VANm0Dhv-7c8cKTE3m5eX99W-6JYQlmf5Eu5zVwEEikEK9sKqGebyGnjs9_ZyMRkjfBZYN9-gSsNqDicAgRsdj9xXQeZhy14qvxaGLlyczsAxINzQVONo_ObNEUmgrX8llg6gI8f7pFNu7BpYn1pZdQaRh7-FsBtlhXLJ-DwTXn5nxL6BQAeyMwORgUYJ92D6fHOuExsFA88nfl7aKSzV7c1lTCPDrXD4AUK9YlNjCln6a3ItjlyZEmyuCR6Ws4YN57A9Ono3uRB6s03ofiI93XZr-hlpAh6-hYpmrkLrYkBkwHdBpWfRCi7eARVGBGcbZ43Whr2HnPqrwVUOtamNVhtpRoqXc0wDo1UP3LK1BrXoZNVEM27zNvWXoPOGv0pa3FnOfvnqXqwMh-BDCe1vacBoTskcw20A4_92E0KEqjzrhFA4mw3jA2CKyY_tx4RnaA0Q&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCRODbQMOtMuxUS3wDCLzSOAnylaCS1vnJtRIy38xbbcKspE7vfnS7B13TxiVLD1VANm0Dhv-7c8cKTE3m5eX99W-6JYQlmf5Eu5zVwEEikEK9sKqGebyGnjs9_ZyMRkjfBZYN9-gSsNqDicAgRsdj9xXQeZhy14qvxaGLlyczsAxINzQVONo_ObNEUmgrX8llg6gI8f7pFNu7BpYn1pZdQaRh7-FsBtlhXLJ-DwTXn5nxL6BQAeyMwORgUYJ92D6fHOuExsFA88nfl7aKSzV7c1lTCPDrXD4AUK9YlNjCln6a3ItjlyZEmyuCR6Ws4YN57A9Ono3uRB6s03ofiI93XZr-hlpAh6-hYpmrkLrYkBkwHdBpWfRCi7eARVGBGcbZ43Whr2HnPqrwVUOtamNVhtpRoqXc0wDo1UP3LK1BrXoZNVEM27zNvWXoPOGv0pa3FnOfvnqXqwMh-BDCe1vacBoTskcw20A4_92E0KEqjzrhFA4mw3jA2CKyY_tx4RnaA0Q&__tn__=%2ANKH-R


ان للدراسات التربوية والنفسية د.وجد العبد هللامركز الملكة رانيا  ةمشاركة مدير .11

اعة اآلمن العام للحديث عن حماية األطفال نفسيا ذعلى إ في برنامج أحلى مساء  الكركي

 7/1/9191في مواجهة فايروس كورونا 

للدراسات التربوية والنفسية د.وجدان  العبد هللامركز الملكة رانيا  ةمشاركة مدير .15

للحديث عن دور األسرة في اعة القوات المسلحة األردنية /الجيش العربي ذعلى إ الكركي

 3/1/9191الحجر الصحي

 :مبادرات خيريةثامنا :
 93/19/9112يوم ترفيهي أليتام لواء المزار الجنوبي  إقامة .1

 
 :طالبية رحالت تاسعا

 
  في للمشاركة الثقافي هيا مركز إلى رحلة والنفسية التربوية للدراسات هللا العبد رانيا الملكة مركز أقام    -

 .التربوية العلوم وكلية الصيدلة وكلية التمريض كلية طلبة بمشاركة العالمي الصحة يوم
 

 :المنزلي بسبب وباء كورونا ردورات عن بعد في فترة الحج :عاشرا

  1أمسيات أصداف ملونة 

  المستويات المنطقية( عبر الكورونا )التعامل مع جائحة  #أمسيات_أصداف_ملونة برنامجأولى أمسيات *

 
https://www.facebook.com/164888437363956/posts/842144242971702/?d=n 

 التعامل مع الضغوط النفسية الدكتورة : هند البدادوة*

https://www.facebook.com/164888437363956/posts/846625572523569/?d=n 

 األخصائية النفسية :أسماء أبو هندي ك كيف تحفز طاقات أبناء*

https://www.facebook.com/164888437363956/posts/848811628971630/?d=n 

 كوتش: ريم مسلماني مع أطلق سراح مخاوفك *

d=nhttps://www.facebook.com/164888437363956/posts/850816295437830/? 

 مسلمانيم عش غضبك بإيجابية مع كوتش: ري*

https://www.facebook.com/164888437363956/posts/852231841962942/?d=n 

 األخصائية :ريم مسلمانيمع أدر نشاطك اليومي بحيوية *

https://www.facebook.com/164888437363956/posts/855870091599117/?d=n 

https://web.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%81_%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXgQGUAylsAOdBxJFgGqDqNq_-8F9qeq8Bs0XORDdz208D0quGe9LnaG7auFnF9aSdS0W9tQHeEl0nAAzUYy9oJNgq4H9kpwYgePt_NZY6gISuAOpl8tsCe4nt2nhFogImzoglN_KQPDwFm8cYEwmRkJDOxboulSKbCs5RAr3dApfCQdfmd1W9DAe-84yBUd0E&__tn__=*NK*F
https://web.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%81_%D9%85%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXgQGUAylsAOdBxJFgGqDqNq_-8F9qeq8Bs0XORDdz208D0quGe9LnaG7auFnF9aSdS0W9tQHeEl0nAAzUYy9oJNgq4H9kpwYgePt_NZY6gISuAOpl8tsCe4nt2nhFogImzoglN_KQPDwFm8cYEwmRkJDOxboulSKbCs5RAr3dApfCQdfmd1W9DAe-84yBUd0E&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/164888437363956/posts/842144242971702/?d=n
https://www.facebook.com/164888437363956/posts/846625572523569/?d=n
https://www.facebook.com/164888437363956/posts/846625572523569/?d=n
https://www.facebook.com/164888437363956/posts/848811628971630/?d=n
https://www.facebook.com/164888437363956/posts/848811628971630/?d=n
https://www.facebook.com/164888437363956/posts/850816295437830/?d=n
https://www.facebook.com/164888437363956/posts/850816295437830/?d=n
https://www.facebook.com/164888437363956/posts/852231841962942/?d=n
https://www.facebook.com/164888437363956/posts/852231841962942/?d=n
https://www.facebook.com/164888437363956/posts/855870091599117/?d=n
https://www.facebook.com/164888437363956/posts/855870091599117/?d=n


ارسم طريقك الواعي الى الداخل بايجابية جلسة تأملية مشاعرية هدفت إلى بث روح االسترخاء والهدوء *
 ز االيجابية لدى المشارك مع كوتش: ريم مسلمانيالنفسي و تعزي

https://www.facebook.com/164888437363956/posts/857255871460539/?d=n 

 

  2أمسيات أصداف ملونة 

 العبادي امل الدكتورة مع الواعي المجتمع في األسرة*

https://www.facebook.com/164888437363956/posts/884309548755171/?d=n 

 عصام الرحمن عبد.أ مع العاطفي الذكاء في ومضات*

https://www.facebook.com/164888437363956/posts/882768358909290/?d=n 

 سليمان بندر.أ مع اكسبرس نوتس سكتش*

https://www.facebook.com/164888437363956/posts/880582989127827/?d=n 

 الحريري اسامة:رالدكتو مع 1اخاشع تصلي كيف*

https://www.facebook.com/164888437363956/posts/878179282701531/?d=n 

 الحريري اسامةر:الدكتو2 خاشعا تصلي كيف*

https://www.facebook.com/164888437363956/posts/877365906116202/?d=n 

 الوظائفي خالد:المهندس مع المستقبل على نافذة*

https://www.facebook.com/164888437363956/posts/875968019589324/?d=n 

 الحريري اسامة:الدكتور1مع  السبع الحج عجائب*

https://www.facebook.com/164888437363956/posts/885774635275329/?d=n 

 الحريري اسامة:الدكتور مع2 السبع الحج عجائب*

 https://www.facebook.com/164888437363956/posts/886538505198942/?d=n 

 

 

 3أمسيات أصداف ملونة 

 قصص افكارنا   *

https://www.facebook.com/164888437363956/posts/945398422646283/?d=n 

 فن التصوير باألجهزه الذكية *

https://www.facebook.com/164888437363956/posts/967983217054470/?d=n 

 

https://www.facebook.com/164888437363956/posts/857255871460539/?d=n
https://www.facebook.com/164888437363956/posts/857255871460539/?d=n
https://www.facebook.com/164888437363956/posts/884309548755171/?d=n
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 األنماط التمثيلية والشخصيات *

https://www.facebook.com/164888437363956/posts/969616320224493/?d=n  

 طلبتنا فلذة أكبادنا* 

https://www.facebook.com/164888437363956/posts/967983217054470/?d=n 

 صحتك توازن *

https://www.facebook.com/164888437363956/posts/976575606195231/?d=n 

 

 

 الرسميةرابط صفحة المركز 

 https://www.mutah.edu.jo/ar/qrc/Home.aspx 

 على الفيسبوكرابط صفحة المركز 

https://www.facebook.com/mutahcenter 

 الكركيحة الرسمية للدكتورة وجدان رابط الصف

https://www.facebook.com/dr.wejdankaraki/ 
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