
 مركز الملكة رانيا العبد هللا للدراسات التربوية والنفسية  نشاطاتجدول 

 2021/2022للعام الجامعي  

 التقييم  التاريخ اسم النشاط  الرقم

مشاركة الدكتورة وجدان الكركي في ورقة    .1
 نقاشية في حاضنات االعمال

 مرتفع 14/1/2021

محاضرة الدكتورة وجدان الكركي في مدرسة    .2
ام حماط االساسية بعنوان تعامل اولياء امور  

 في مواجهة التعلم عن بعد  

 مرتفع 28/2/2021

ورشة تثقيفية االضطرابات النفسية عند    .3
 المراة اسبابها وعالجها

 مرتفع 31/1/2021

المشاركة  الدكتورة وجدان في مبادرة    .4
 ديوانيات  

بعنوان قراءة في المشهد العام ما بعد احداث  
 الكرك

 مرتفع 15/3/2021

مشاركة الدكتورة وجدان الكركي في مبادرة    .5
Lets exchaing    سيكولوجية التفكير 

 مرتفع 17/3/2021

تقديم الدعم النفسي لمرضى السرطان    .6
 الضغوط النفسية لمرضى السرطان  

 مرتفع 30/3/2021

محاضرة  تقنية العالج بالفن كوسيلة للتكفل    .7
بصعوبات التعلم الدكتورة كريمة الخنوسي/  

 الجزائر 

 مرتفع 16/4/2021

مشاركة الدكتورة وجدان الكركي في جمعية    .8
بعنوان رحلة   المرأة النساء العربية في يوم 

 النساء االردنيات نحو الحقوق المتساوية 

 مرتفع 10/3/2021

مشاركة الدكتورة وجدان الكركي في البرنامج   .9
الوطني مبادرة نشامى ونشميات االردن في  

 االحتفال بعيد االستقالل 

 مرتفع 25/5/2021

مشاركة الدكتورة وجدان في مركز القدس    .10
للدراسات السياسية بعنوان االدوار السياسية  

 على العنف االسري  وأثرهاوالقيم الجندرية 

 مرتفع 15/6/2021

محاضرة توعوية مرورية لطلبة الجامعة قام    .11
 بها المعهد المروري االردن / االمن العام  

 مرتفع 2021/ 4/8

مشروع اطفال   مشاركة الدكتورة وجدان في  .12
 التوحد 

 مرتفع 12/9/2021

مشاركة مديرة المركز الدكتورة وجدان    .13
 الكري بحوارية الجرائم االلكترونية 

 مرتفع 15/9/2021



مقالة   مشاركة مديرة المركز في مجلة فرسان مؤته   .14
بعنوان سايكولوجية حب االردن وقيادتة  

 34/2021العدد  الهاشمية

19/10/2021  

 دورات ( 10( عدد )1دورات امسيات اصداف ملونة ملحق )  .15

 

 مرتفع 26/10/2021

محاضرة ارشادية   مشاركة مديرة المركز في اعطاء  .16
 عن التنمر المدرسي مدرسة الحوية للبنات  

 مرتفع 28/10/2021

 مرتفع 7/11/2021 دورة مشرفات السكن الداخلي في جامعة مؤتة    .17

مشاركة مديرة المركز في اذاعة االمن العام في موضوع    .18
 ابعاد تحديات االمن المجتمعي  

 مرتفع 14/11/2021

مشاركة مديرة المركز في اعطاء الدعم النفسي  لطالبات   .19
 الثانوية العامة مدرسة العدنانية للبنات 

 مرتفع 22/11/2021

اقامة ندوة االثار النفسية واالجتماعية    .20
 والقانونية واالمنية للعنف االسري  

 مرتفع 6/12/2021

 مرتفع 14/12/2021 زيارة مركز ايتام المزار الجنوبي  .21

تكريم مديرة المركز من قبل نقابة الصحفيين    .22
 الكرك /

 مرتفع 22/12/2021

مشاركة الدكتورة وجدان الكركي على راديو    .23
بعنوان التحديات التي تواجده اللغة  سوا 

 العربية في دول المهجر

 مرتفع 2022/ 6/1

مشاركة الدكتورة وجدان الكركي على قناة    .24
الحرة عن التداعيات النفسية واالجتماعية  

 لجائحة كورونا 

 مرتفع 2022/ 7/1

 مرتفع 2022/ 9/1 دورة ادارة الموارد البشرية   .25

طلبة    المزار الجنوبيزيارة مركز االيتام   .26
 مادة سيكولوجية اللعب  

 مرتفع 11/1/2022

 مرتفع T.O.T 20/1/2022دورة   .27

 مرتفع 23/1/2022 دورة المعلم المحترف   .28

ورشة تدريبية بعنوان الصحة النفسية الدكتور    .29
 محمد عبد المجيد الجندي 

 مرتفع   23/2/2022

 مرتفع 25/1/2022 دورة الخرائط الذهنية  .30

 مرتفع 26/1/2022 دورة اعداد وتأهيل المدربين  .31

ندوة مهارات النشر في المجالت العلمية    .32
 لطلبة الدراسات العليا

 مرتفع 21/3/2022

مشاركة المركز في اليوم الوظيفي/عمادة    .33
 شؤون الطلبة 

 مرتفع 28/3/2022

مشاركة الدكتورة وجدان في مؤتمر مستعدون    .34
 بعد جائحة كورونا  لحاضر جديد

 مرتفع 17/5/2022



ورشة التدريبية بعنوان برنامج الصحة    .35
 النفسية  

 مرتفع 23/5/2022

مشاركة الدكتورة وجدان الكركي في مؤتمر    .36
 طالبي مدرسة بنات مؤتة الشاملة للبنات

 مرتفع 26/5/2022

 مرتفع 29/5/2022 دورة ستانفورد بنية  .37

منهج مونتسوري  دورة اعداد اعداد معلمي   .38
 للطفولة المبكرة 

 مرتفع 17/6/2022

مشاركة الدكتورة وجدان الكركي اذاعة    .39
 دي ل القوات المسلحة الناس في ب

 مرتفع 29/6/2022

مشاركة الدكتورة وجدان في لجنة تقييم    .40
مسابقة فن االلقاء والخطابة وزارة الثقافة  

 االردنية  

 مرتفع 20/7/2022

في برنامج   مشاركة الدكتورة وجدان الكركي  .41
جلسة علنية/ تلفزيون المملكة للحديث عن  
 أنماط الجريمة والواقع الجرمي في األردن 

 مرتفع 30/8/2022

الدكتورة وجدان الكركي في برنامج   ةمشارك  .42
يوم جديد/ التلفزيون األردني للحديث عن  

 االستعداد للعام الدراسي
 

 مرتفع  30/8/2022

  في الدكتورة وجدان الكركيمشاركة   .43
الحوارية التي أقامتها مديرية ثقافة الكرك  

 حول دور المرأة في تنمية الخميس  
 مركز الحسن الثقافي / الكرك 

 مرتفع 24/8/2022

خدمات تدريب الطلبة والعمل التطوعي بلغ    .44
 ( طالب 42عدد الطلبة ) 

 مرتفع 2022

خدمات االرشاد النفسي واإلرشادي للطلبة    .45
(  75والمجتمع المحلي بلغ عدد المستفيدين )

 مستفيد  

 مرتفع 2022

 ب.ز 

   دورات امسيات اصداف ملونة  1  ملحق: 

 4/  ملونة اصداف امسيات

٢٦/١٠/٢٠٢١ 

 التسارع اكاديمية مع بالتعاون  والنفسيةالتربوية للدراسات هللا العبد رانيا الملكة مركز

 ن ل االع



https://www.facebook.com/164888437363956/posts/1104665686719

555/?d=n 

 األول اللقاء

https://www.facebook.com/164888437363956/posts/1105224579996

999/?d=n 

https://www.facebook.com/164888437363956/posts/1107447063108

084/?d=n 

 الثاني  اللقاء

https://www.facebook.com/164888437363956/posts/1107462313106

559/?d=n 

https://www.facebook.com/164888437363956/posts/1107470286439

095/?d=n 

 الثالث  اءقالل

https://www.facebook.com/164888437363956/posts/1107585866427

537/?d=n 

https://www.facebook.com/164888437363956/posts/1107761859743

271/?d=n 

 الرابع  اللقاء

https://www.facebook.com/164888437363956/posts/1108053483047

442/?d=n 

https://www.facebook.com/164888437363956/posts/1109635699555

887/?d=n 

 

 الخامس اللقاء

https://www.facebook.com/164888437363956/posts/1110968332755

957/?d=n 

 السادس اللقاء



https://www.facebook.com/164888437363956/posts/1119428278576

629/?d=n 

 السابع اللقاء

https://www.facebook.com/164888437363956/posts/1126964857822

971/?d=n 

 الثامن اللقاء

https://www.facebook.com/164888437363956/posts/1128610864325

037/?d=n 

 التاسع اللقاء

https://www.facebook.com/164888437363956/posts/1129646074221

516/?d=n 

 العاشر اللقاء

https://www.facebook.com/164888437363956/posts/1131421527377

304/?d=n 

 االفتراضي التخريج

https://fb.watch/8S8TnGgkmc / 

 امسيات برنامج عن ملخص

https://www.facebook.com/164888437363956/posts/1206433259876

130/?d=n 

 

 

 

 

 

 

 


