Ruwaida Dakkak

As I believe in the benefits and influence of involving parents in the school
life of their children, I am honored to nominate myself for the Parents
Council of this academic year 2022 – 2023.
I am a believer that the golden triangle which includes School, Students, and
Parents is essential to all three parties, and I strongly believe that my
knowledge and experience in both education and child psychology will help
establishing this solid partnership and serve our students in what they need
most.

 و امتدادا لرسالتي في هذه الحياة بأن أترك أثرا,إليماني بالمنفعة و التأثير االيجابي الشراك وانخراط األهل في الحياة المدرسية ألبنائهم
2023 – 2022  لي الشرف أن أرشح نفسي لمجلس األهل لهذا العام الدراسي,"جميال أينما حللت و التي منها أطلقت مبادرة "أثر الفراشة
 بل وأؤمن بقوة أيضا أن معرفتي و خبرتي الطويلة في مجال, واألهل لجميع األطراف, الطالب, المدرسة:أنا أؤمن بأهمية المثلث الذهبي
 مجتمع المستقبل,التعليم والعالج النفسي لألطفال تلعب دورا أساسيا في مساهمتي بانشاء والمشاركة في بناء هذه الشراكة وخدمة أطفالنا
.بما يحتاجونه

Ruwaida Dakkak Biography

Ruwaida has graduated from Rosary College Shemisani and earned her B.A degree in French Language &
Literature from the University of Jordan. She then traveled and completed her Masters degree from
Coventry University in the UK.
She found her passion working with children and having positive impact on their development. Therefore,
she spent over 15 years in the education field both in Jordan and Saudi Arabia and became a PYP certified
teacher.
Based on her extensive experience in working in schools and teaching kids, Ruwaida chose to continue
helping kids in overcoming their challenges through the path of coaching and psychology. She became a
certified kids life coach from Kids Life Studio (UK), KidProof/ProtectEd certified instructur, and is now
completing her second Masters degree in Clinical Psychology.
To fulfil her mission in giving back to the community and leaving her mark, she started The Butterfly Effect
initiative which aims to help unfortunate people; following the chinese proverb: “If you give a man a fish,
you feed him for a day. If you teach a man to fish, you feed him for a lifetime.”.

تخرجت رويدا من كلية راهبات الوردية – الشميساني وحصلت على درجة البكالوريوس من الجامعة األردنية في تخصص اللغة الفرنسية
. ثم أكملت دراستها بالحصول على درجة الماجستير من جامعة كوفنتري في المملكة المتحدة,وآدابها

 أمضت رويدا أكثر من، لهذا.وجدت رويدا شغفها منذ البداية في العمل مع األطفال عن قرب وترك األثر اإليجابي في حياتهم وتطورهم
. عاما في سلك التدريس في األردن والمملكة العربية السعودية15

 اختارت رويدا االستمرار في مساعدتهم في التغلب على المشاكل،بناء على خبرتها الطويلة في العمل في المدارس واالحتكاك مع الطالب
 أصبحت رويدا مدربة مهارات حياتية معتمدة لألطفال من معهد، لهذا.والصعوبات التي تواجههم عن طريق علم النفس والمهارات الحياتية
 وحاليا تستكمل،" من كنداKidProof"  ومدربة معتمدة لبرامج سالمة األطفال من مؤسسة،" في المملكة المتحدةKids Life Studio"
.دراسة علم النفس اإلكلينيكي للحصول على شهادة الماجستير في هذا المجال

 قامت رويدا بإطالق مبادرة "أثر الفراشة" التي تهدف إلى مساعد األشخاص،لتحقيق رسالتها في الحياة ولترك بصمة إيجابية في المجتمع
." علمه كيف يصطاد وأنت تطعمه طوال حياته. "أعط الرجل سمكة وأنت تطعمه ليوم واحد:األقل حظا مسترشدة بالمثل الصيني الذي يقول

