
 

 انجازات مركز الملكة رانيا العبد هللا للدراسات التربوية والنفسية. 

2021 

الجرائم  حول  جمعية ميشع المؤابي للثقافة والفنون المركز في الحوارية التي عقدتها  ةمدير  د. وجدان الكركي شاركت 
2021/ 14/9اإللكترونية   

 

  -مكتب ارتباط الجنوب  /عقد مركز الملكة رانيا العبد هللا للدراسات التربوية والنفسية و بالتعاون مع مديرية األمن العام    
اقع السالمه المرورية في األردن المعهد المروري محاضرة عن بعد حول و   

https://www.facebook.com/mutahcenter/videos/372652441254201 

 

https://www.facebook.com/mutahcenter/videos/372652441254201


 

 

مناسبة عيد االستقالل للمملكة االردنية الهاشمية الخامس االحتفال ب مديرة المركز  لدكتورة وجدان الكركيشاركت ا    
تحت رعاية محافظ جرش  2021/ 25/9الذي عقدته مبادرة نشامى ونشميات األردن   والسبعون   

 



مناسبة عيد االستقالل للمملكة االردنية الهاشمية الخامس االحتفال ب مديرة المركز  لدكتورة وجدان الكركيشاركت ا    
ذي أقامه قسم علم النفس/ جامعة مؤتة.ال والسبعون   

 

مشاركة مديرة المركز د. وجدان الكركي باالحتفالية التي أقامتها جمعية النساء العربيات بالتعاون مع منتدى االتحادات 
عامًا وذلك  والتحديات أمام الحركة النسائية في األردن في خمسين  الفدرالية إلطالق دراسة حول االتجاهات واالنجازات 

 .بمناسبة يوم المرأة العالمي

10/3/2021 

 

 

https://www.facebook.com/arabwomenjo/photos/pcb.1630240567365159/1630238697365346/?__cft__%5b0%5d=AZWMZS-86C8xQyJRCahjTObxjOY0cIP3xGsPni3SVAazut1Y1QxPD7dbb_wLScq3yOOCjHs8b1jg4x5FkkLzeFypQRN2ipqNL_aGEFdC8_shMVHwe4mLX9T-5BSiC9VARybq-2vjdyzUEPu7iF2qEiZNTyXDlIINmdl2cOmDp1MeEQ&__tn__=*bH-y-R
https://www.facebook.com/arabwomenjo/photos/pcb.1630240567365159/1630238697365346/?__cft__%5b0%5d=AZWMZS-86C8xQyJRCahjTObxjOY0cIP3xGsPni3SVAazut1Y1QxPD7dbb_wLScq3yOOCjHs8b1jg4x5FkkLzeFypQRN2ipqNL_aGEFdC8_shMVHwe4mLX9T-5BSiC9VARybq-2vjdyzUEPu7iF2qEiZNTyXDlIINmdl2cOmDp1MeEQ&__tn__=*bH-y-R


 

 

"سيكولوجية حب األردن وقيادته الهاشمية  بمقالة بعنوان   في مجلة فرسان مؤتة ة مدير المركز د. جدان الكركي مشارك   

" https://www.facebook.com/photo/?fbid=4370714782997137&set=pcb.4368126226589326 

 

https://www.facebook.com/arabwomenjo/photos/pcb.1630240567365159/1630236840698865/?__cft__%5b0%5d=AZWMZS-86C8xQyJRCahjTObxjOY0cIP3xGsPni3SVAazut1Y1QxPD7dbb_wLScq3yOOCjHs8b1jg4x5FkkLzeFypQRN2ipqNL_aGEFdC8_shMVHwe4mLX9T-5BSiC9VARybq-2vjdyzUEPu7iF2qEiZNTyXDlIINmdl2cOmDp1MeEQ&__tn__=*bH-y-R
https://www.facebook.com/arabwomenjo/photos/pcb.1630240567365159/1630236840698865/?__cft__%5b0%5d=AZWMZS-86C8xQyJRCahjTObxjOY0cIP3xGsPni3SVAazut1Y1QxPD7dbb_wLScq3yOOCjHs8b1jg4x5FkkLzeFypQRN2ipqNL_aGEFdC8_shMVHwe4mLX9T-5BSiC9VARybq-2vjdyzUEPu7iF2qEiZNTyXDlIINmdl2cOmDp1MeEQ&__tn__=*bH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4370714782997137&set=pcb.4368126226589326
https://www.facebook.com/arabwomenjo/photos/pcb.1630240567365159/1630236840698865/?__cft__%5b0%5d=AZWMZS-86C8xQyJRCahjTObxjOY0cIP3xGsPni3SVAazut1Y1QxPD7dbb_wLScq3yOOCjHs8b1jg4x5FkkLzeFypQRN2ipqNL_aGEFdC8_shMVHwe4mLX9T-5BSiC9VARybq-2vjdyzUEPu7iF2qEiZNTyXDlIINmdl2cOmDp1MeEQ&__tn__=*bH-y-R


 

 

 

 

مشاركة الدكتورة وجدان الكركي األستاذ المشارك في قسم علم النفس في جامعة مؤتة ومدير مركز الملكة رانيا العبدهللا  
والنفسية في الجامعة للحديث عن الضغوط النفسية وعالقتها بمرض السرطان وكيفية التعامل مع للدراسات التربوية 

 األطفال المصابين بالسرطان 

8/3/2021 

https://www.facebook.com/243064649950856/videos/874459843404595 

https://www.facebook.com/243064649950856/videos/874459843404595


 

 

بات  عقد مركز الملكة رانيا العبدهللا للدراسات التربوية والنفسية محاضرة بعنوان )تقنية العالج بالفن كوسيلة للتكفل بصعو 
تفعيال لدور    التعلم( قدمتها الدكتورة كريمة الخدوسي والبروفيسور احمد الفاضلي من الجزائر الشقيقة عبر تقنية زووم

.  جامعة مؤتة في خدمة المجتمع المحلي لنشر الثقافة النفسية والتربوية  

ضمن مشروع مجتمع بيئتي االجمل قامت لجنة النظام باستضافة الدكتورة وجدان الكركي من مركز الملكة رانيا العبدهللا 

للدراسات التربوية والنفسية في جامعة مؤتة في حلقة نقاشية بعنوان )اجراءات تعامل اولياء االمور مع التعلم عن بعد (  



عن طريق برنامج الزوم وقد حضر الحلقة مجموعة من اولياء االمور والطلبة وقد ناقشنا فيها الطرق االيجابية في 

 التعامل مع ابنائهم في التعلم عن بعد في ظل جائحة كورونا 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=241166991061833&set=pcb.241167387728460 

 

 
2021/ 23/4د  تقنية العالج بالفن محاضرة عن بع  

https://www.facebook.com/mutahcenter/videos/302664280090274

0 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=241166991061833&set=pcb.241167387728460
https://www.facebook.com/mutahcenter/videos/3026642800902740
https://www.facebook.com/mutahcenter/videos/3026642800902740


 

قام مركز الملكة رانيا العبد هللا للدراسات التربوية والنفسية في جامعة مؤتة  بزيارة أسرة السيد صالح حمدان وذالك بتاريخ  
وشارك في الزيارة مديرة المركز الدكتورة   النفسيللتهنئة بسالمته وتقديم الدعم النفسي من قبل فريق الدعم  2021\ 2\8

وجدان الكركي والدكتور حسام الضمور رئيس شعبة الخدمات اإلرشادية في المركز وعدد من متطوعي المركز في فريق 
. الدعم النفسي  



 

  

 

 

للدراسات التربوية والنفسية/جامعة مؤتة، بالتعاون مع فريق كن   مركز الملكة رانيا العبدهللاأعد 

بمئوية تأسيس المملكة األردنية الهاشمية  لالحتفال  فيديو  مثقفا   

https://www.facebook.com/mutahcenter/posts/2951542088412812 

 

https://www.facebook.com/mutahcenter/posts/2951542088412812
https://www.ammonnews.net/image.php?token=4ca67557512dbdf2d0b17d8de813020d&size=large


 

ذكرى أحداث قلعة الكرك إعداد فريق كن مثقفا بالتعاون مع مركز  إعداد فيديو توعوي بمناسبة 

 الملكة رانيا العبد هللا للدراسات التربوية والنفسية/ جامعة مؤتة  

https://www.youtube.com/watch?v=5mXBR7FfOkA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5mXBR7FfOkA


 

2021دورات المركز   

1/1/2021 العليا  البرامج برنامج اوال :    

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF%D9%88%D8%B1%

D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85

%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%

A7 

 

ونصف   شهرين  مدار على  

25/5/2021عصر الحديث لا تنشئة جيل محافظ في ظل تحديات ت ثانيا   

 -1https://youtu.be/Fz88ze3cEhM 

 

 -2https://youtu.be/apzLh7CjJEQ 

 

 -3https://youtu.be/ChPXxCp9_kQ 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://youtu.be/Fz88ze3cEhM
https://youtu.be/apzLh7CjJEQ
https://youtu.be/ChPXxCp9_kQ


 -4https://youtu.be/9aONevCfFzY 

 

 -5https://youtu.be/ZWcr8r4Zy70 

 

 -6https://youtu.be/5ujVUmOaNGI 

 -7https://youtu.be/VBkiQiAlX9U 

 

 -8https://youtu.be/n8RIA3P0NZk 

 

 -9https://youtu.be/YX5IUt8I0Pc 

1/9/2021: /دورة استراتيجيات التدريس وصعوبات التعلم / مركز الناصر للتدريب  ثالثا  

https://youtu.be/9aONevCfFzY
https://youtu.be/ZWcr8r4Zy70
https://youtu.be/5ujVUmOaNGI
https://youtu.be/VBkiQiAlX9U
https://youtu.be/n8RIA3P0NZk
https://youtu.be/YX5IUt8I0Pc


 

5/2021/ 18  4امسيات اصداف ملونة  رابعا :  

https://www.facebook.com/watch?ref=search&v=40956314067442

7&external_log_id=d4666c0c-e474-43e3-817e-

ba5b699f6fc1&q=%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A7

%D8%AA%20%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%81%2

0%D9%85%D9%84%D9%88%D9%8610 

 

https://www.facebook.com/watch?ref=search&v=409563140674427&external_log_id=d4666c0c-e474-43e3-817e-ba5b699f6fc1&q=%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%81%20%D9%85%D9%84%D9%88%D9%8610
https://www.facebook.com/watch?ref=search&v=409563140674427&external_log_id=d4666c0c-e474-43e3-817e-ba5b699f6fc1&q=%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%81%20%D9%85%D9%84%D9%88%D9%8610
https://www.facebook.com/watch?ref=search&v=409563140674427&external_log_id=d4666c0c-e474-43e3-817e-ba5b699f6fc1&q=%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%81%20%D9%85%D9%84%D9%88%D9%8610
https://www.facebook.com/watch?ref=search&v=409563140674427&external_log_id=d4666c0c-e474-43e3-817e-ba5b699f6fc1&q=%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%81%20%D9%85%D9%84%D9%88%D9%8610
https://www.facebook.com/watch?ref=search&v=409563140674427&external_log_id=d4666c0c-e474-43e3-817e-ba5b699f6fc1&q=%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%81%20%D9%85%D9%84%D9%88%D9%8610


   10امسيات اصداف ملونة  خامسا :

دمات اإلرشادية والدعم النفسي الخ  
 

 

رشادية المتخصصة لكافة شرائح المجتمع من خالل البرامج  تفعيل تقديم االستشارات النفسية واإل
واستقبال الحاالت والتعامل معها بسريه .خالل جائحة كورونا  المتنوعةوالتعديل السلوكي 

ومسؤولية بالغه سواء الوجاهي او عبر وسائل التواصل االجتماعي من خالل استخدام الرموز 
 واألرقام  وهي على النحو التالي :

وجاهي -()اضطراب التعلق العاطفي 1المستفيد  -1  

وجاهي  -)سوء  تنظيم الوقت(2المستفيد   -2  

وجاهي -)الرهاب االجتماعي(       3المستفيد     -3  

وجاهي -()اضطراب التعلق العاطفي4المستفيد   -4  

عبر وسائل التواصل االجتماعي --) عدم االستقرار العائلي طالق(   5المستفيد  -5  

وجاهي -)اضطراب مابعد الصدمة (   6المستفيد  -6  

وجاهي -()اضطراب التعلق العاطفي     7المستفيد   -7  

عبر وسائل التواصل االجتماعي - )قلق دائم ( 8المستفيد   -8  

وجاهي -)اضطراب مابعد الصدمة (  9المستفيد   -9  

وجاهي -( )اضطراب التعلق العاطفي      10المستفيد -10  

حاله حيث تم   55عدد الحاالت التي تمت االجابه عليها عبر الموقع الرسمي للمركز اكثر من 
والخطط العالجيه المناسبة   احدث المقاييس النفسيه واإلرشاديةسي لهم وفق تقديم الدعم النف

 وجاري متابعتهم بشكل اسبوعي وشهري لبعض الحاالت .



 

 


