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 : المؤلفات والدراسات المنشورة

 

ات التطوعية فـي المشـك ت االجتماعيـة فـي األردن ،       دور المؤسس    سليمان ريحاني وآخرون :   1
 . 1977األردن ، -ورقة قدمت إلى مؤتمر الهيئات التطوعية ، عمان

 

2 Rihani, S.,   Status and Need Assessment Study of Rehabilitation and Special    

Education Services in Jordan, A Monograph Publication, (IRSEN) 

M.S.U.,1977. 
 

،  دراســـات -اتجاهـــات والـــدي األطفـــال المتخلفـــين نحـــو التخلـــف الع لـــي  سليمان ريحاني :  3
 . 130-89، ص1978، 1، العدد 5المجلد 

 

مجلـة  العلـوم معالجة التبول ال إرادي سلوكيًا : دراسة تجريبيـة ع جيـة ،  سليمان ريحاني :  4
 . 25-7ص ،1981، 3، عدد 9، مجلد االجتماعية 

 

التخلف الع لي ، المطبعة األردنية )كتاب نشر بدعم من الجامعـة األردنيـة   سليمان ريحاني :  5
 . 1985وصندوق الملكة علياء للعمل االجتماعي التطوعي( عمان ، 

 

ــي التحصــيل وخفــن قلــق االمتحــان ، ا سليمان ريحاني :  6 ــر االســترخاء العضــلي ف لمجلــة أث
 . 68-51، ص1982، 2، عدد 2، مجلد  ويةالعربية للبحوث الترب

 



، ورقــة قــدمت فـــي  دور المؤسســات التربويــة فــي الوقايــة مـــن المخــدرات سليمان ريحاني :  7
مــؤتمر الـــدفات االجتمــاعي للوقايـــة مــن اإلدمـــان علــى المخـــدرات ، تمـــوز 

 األردن . -، عمان  1982
   سليمان ريحاني  ، محمد جابر :  8

التعزيز الرمزي واإلشراط الك سيكي في ع ج التبـول دراسة فعالية أسلوبي  
، عمـان 1985، 2، عـدد 13، مجلـد  مجلة العلوم االجتماعية ال إرادي ،

 األردن . -
 سليمان ريحاني ، صالح الخطيب :     9

،  مجلـة العلـوم االجتماعيـةسمات الشخصية المميزة للمرشـدين الفعاـالين ،  
 . 423-401، ص1985، 4، عدد 13مجلد 

 

   سليمان ريحاني ، نزيه حمدي :  10
ــــاديمي ،   ــــر  لكرشــــاد األك ــــوذج م ت ــــيم      نم ــــي لبحــــوث التعل ــــز العرب المرك

 . 119-105، ص1984،  العالي
 

ــاألمن   سليمان ريحاني :  11 ــي الشــعور ب ــر نمــط التنشــئة األســرية ف ــد  دراســات -أث ،   12، مجل
 . 1985، 11عدد 

 

ـــة تطـــو  سليمان ريحاني :  12 ـــة وال ع  ني ـــار األفكـــار الع  ني ـــد دراســـات  -ير اختب ،    12، مجل
 . 95-77، ص 1985، 11عدد 

 

 سليمان ريحاني ، نزيه حمدي :  13

ــين العوامــل المرتبطــة بالطالــب والتكيــف األكــاديمي   ،  دراســات -الع قــة ب
 . 159-125، ص1987، 5، عدد 14مجلد 

 

 نية عند طلبة الجامعة األردنية وع قة الجـنس والتخصـص األفكار ال ع  سليمان ريحاني :  14
ـــــد  دراســـــات -فـــــي التفكيـــــر ال ع  نـــــي  ، 1987، 5، عـــــدد 14، مجل

 . 124-103ص
 

األفكار ال ع  نية عند األردنيين واألمريكيين : دراسة عبر         ث افيـة  سليمان ريحاني : 15
، 5، عـدد 14، مجلـد  تدراسا -لنظرية أليس في الع ج الع لي العاطفي 

 103-73، ص1987
 
 
 
 
 
 
 

  سليمان ريحاني ، عمر الشيخ ، نسيمه داود : 16



الع قــة بــين التحصــيل األكــاديمي لطلبــة الجامعــة وبــين تكــيفهم األكــاديمي  
،  عـدد 3، مجلـد  مجلة أبحـاث اليرمـوكوبعن خصائصهم الديموغرافية ، 

 . 42-23، ص1987، 2
 

اهــات النــاس نحــو االضــطرابات النفســية ، ورقــة قــدمت لنــدوة المجتمــ  اتج سليمان ريحاني : 17
 . 1988عمان ،  -واالضطرابات النفسية ، الجامعة األردنية 

المخاوف المرضية ، فصل في كتاب برامج في تعديل السلوك ، صادر عـن  سليمان ريحاني : 18
 -عمان    وزارة التربية والتعليم ،             -مديرية الصحة المدرسية 

 . 1988األردن ، 
 

  سليمان ريحاني ، نزيه حمدي ، صابر أبو طالب : 19

األفكـــار ال ع  نيـــة وع قتهـــا باالكتئـــاب لـــدا عينـــة مـــن طلبـــة الجامعـــة 
 . 57-36، ص1989، 6، عدد 16دراسات ، مجلد  -األردنية 

 

  نزيه حمدي ، سليمان ريحاني ، كمال فحماوي :  20
كليــــات المجتمــــ  وحاجــــاتهم اإلرشــــادية ، دراســــة     نشــــاطات الطلبــــة فــــي  

 . 1989قدمت لوزارة التعليم العالي في األردن ، 
 

   سليمان ريحاني ، نزيه حمدي :  21
التوجيه التربوي والمهني وأساليبه في المدرسة الثانوية ، ورقـة قـدمت فـي 

مهنـي ندوة أسـاليب إعـداد المرشـدين التربـويين وتـدريبهم وتطـوير أدائهـم ال
  . 1988في الب د العربية ، عمان ، 

 

 سليمان ريحاني ، عبد الرحمن عدس ، سامي خصاونه ، أحمد مصطفى :  22
ـــة   المركـــز   ـــانوي الشـــامل المهنـــي فـــي األردن   دراســـة ت ويمي ـــيم الث التعل

  . 1977الوطني لتنمية الموارد البشرية ، عمان ، 
 

  سليمان ريحاني :نزيه حمدي ،   23
كليات التربية في تطوير اإلرشاد النفسـي والتربـوي ، ورقـة قـدمت فـي دور 

مؤتمر   دور كليات التربية في تطوير التربية مـن أجـل التنميـة فـي الـوطن 
 1997العربي  ، دمشق ، 

 
 
 

   سليمان ريحاني ، عبد الرحمن عدس :  24



ى تجربة األردن فـي مجـال إعـداد المعلمـين أثنـاء الخدمـة ، ورقـة قـدمت إلـ
الندوة اإلقليمية حول : مساهمة التعليم العالي في تطوير النظام   التربـوي 

 . 1997بيروت ،  -، الجامعة اللبنانية 
     

ـــى  سليمان ريحاني :  25 رشـــادهم ، ورقـــة م دمـــة إل ـــوقين واق ـــة الموهـــوبين والمتف مشـــك ت الطلب
إلمــارات جامعــة   ا -المــؤتمر العربــي األول لرعايــة الموهــوبين والمتفــوقين 

 . 1998العربية المتحدة ، العين ، 
األفكار الع  نية وال ع  نية المميزة للطلبة الموهوبين والمتفوقين . ورقـة  سليمان ريحاني : .26

م دمة لمؤتمر الجمعية األردنية لعلم النفس ، الجامعـة األردنيـة ، عمـان ، 
منوحة للباحـث )أنجز البحث خ ل سنة التفرغ العلمي الم 2002األردن ، 

) 
تحـت النشـر )  0السمات الشخصية المميزة للطلبة الموهـوبين والمتفـوقين  سليمان ريحاني: .27

 0(2004-2003انجز خ ل سنة التفرغ العلمي 
 سليمان الريحاني، .28
أنماط المعاملة الوالدية كما يدركها المراه ون وأثرها في تكيفهم النفسي.   مي ذويب وعز الرشدان : 

  2009مجلة األردنية في العلوم النفسية ) م بول للنشر(، ال
 

 . عبير الفار 29
الع قة بين السلوك الشراء االندفاعي وكل من التناقن في مفهوم الـذات   وسليمان ريحاني:

 وال يم المادية لدا طلبة السنة الرابعة في الجامعة األردنية 
 .2009امعة األردنية مؤتمر مؤسسة التعلم(/الج -) بحث م دم وم بول 

 
  

 . سليمان ريحاني30
 .2010: إرشاد ذوي الحاجات الخاصة وأسرهم، دار الفكر     إبراهيم زريقات وعادل طنوس  

   
 

 عادل طنوس. ،    31

مجبية  ،السمات الشخصية التي تميز بيي  اللبةية الموهيوبي  واليياديي     سليمان ريحاني، وسليم الزبون 

  .2012، 1، اليدد 39، مجبد األردنيةالجامية  -دراسات

 
 . سليمان ريحاني32



فيي  األردنييةالمجبية  الحييا  وليم مي  القبيال واالت)يا    أنمياطاليالقة بي                  عادل طنوس 

  2012أيبول  3اليدد  8مجبد  ( اليبوم التربوية

33. Fayez Mahamid; Sulieman Rihani & Denise Berte (2015) 

Expressive group counseling as a model for increasing self-awareness to reduce 

trauma symptoms experienced by children in Palestine, International Journal of 

Psychology and Counselling, V 7 N (8), pp. 112-118  

 
 

 
 :  نشاطات أخرى

 

 . 1986 - 1985األمريكية ، لسنة حاصل على منحة مؤسسة فولبرايت  01
 

ــم الــنفس واإلرشــاد النفســي والصــحة  02 ــدوات فــي مجــاالت عل ــد مــن المــؤتمرات والن مشــارك فــي العدي
 النفسية والتربية الخاصة على المستوا العالمي واإلقليمي والمحلي .

 

المعـوقين  رئيس فريق عمل في صندوق الملكة علياء للعمل االجتماعي التطـوعي لمشـروت تسـجيل 03
 . 1978في األردن ، سنة 

 

مشــارك فــي العديــد مــن اللجــان المحليــة فــي الجامعــة وفــي المجتمــ  المحلــي فــي مجــاالت اإلرشــاد  04
  والصحة النفسية والتعليم واإلعاقة والتربية الخاصة والخدمة االجتماعية .

 

فـي الجامعـة األردنيـة وخاصـة مشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في كلية التربيـة  05
 في  مجال علم النفس بشكل عام ومجال اإلرشاد النفسي والصحة النفسية بشكل خاص 

 

 مشارك في ت ييم العديد من األبحاث والدراسات ألغران النشر في مج ت عربية متعددة . 06
 

ـــة التـــدريس فـــي الجامعـــ 07 ـــيم اإلنتـــاج العلمـــي للعديـــد مـــن أعضـــاء هيئ ـــة    مشـــارك فـــي ت ي ات العربي
 ألغران الترقية .

 

ـــرامج  08 مشـــارك فـــي لجـــان ت يـــيم الجامعـــات األهليـــة الخاصـــة ألغـــران االلتـــزام بمعـــايير االعتمـــاد لب
 البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا .
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 توجيه .أساليب اإلرشاد وال .3

 . يعلم النفس اإلكلينيك .4

 مدخل إلى علم النفس . .5

 قراءات نفسية باللغة اإلنجليزية  .6

 مدخل إلى التربية الخاصة  .7

 األطفال الموهوبين والمتفوقين  .8

  تعديل السلوك في غرفة الصف .9

 في مستوا الدراسات العليا :  -     
 نظريات اإلرشاد والع ج النفسي . .1
 أساليب اإلرشاد . .2

 النمو المهني . نظريات .3

 األساليب السلوكية في الع ج النفسي  .4

 تدريبات ميدانية  .5

 الع ج السلوكي والمعرفي  .6

 اإلشراف في اإلرشاد  .7

 البحث في اإلرشاد .8

 النظرية والتطبيق في اإلرشاد والع ج النفسي  .9

 مهارات أساسية في اإلرشاد . .10

 إرشاد الفئات الخاصة ) المجموعات الخاصة( .11

 النفسي  التعامل الضغط  .12

 
 :  عضوية الجمعيات والمؤسسات

 

 . 1996رئيس الجمعية األردنية لعلم النفس منذ تأسيسها عام  01
 

 األردن . -نائب رئيس المكتب التنفيذي للجنة الوطنية للتربية والث افة والعلوم  02
 

 .األردن  -عضو اللجنة العليا لتجريب الكتب المدرسية / وزارة التربية والتعليم  03
 

 األردن . -عضو لجنة البحث العلمي / وزارة التربية والتعليم  04

  عضو المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين. 05
 

جامعـة  –مركـز دراسـات الشـرق األوسـط  –عضو اللجنة االستشارية لملت ى التعليم العربي  06
 هارفرد 



 جامعات األهلية والخاصة .رئيس لجان اعتماد برامج الدراسات العليا والبكالوريوس لل 07
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي –عضو مجلس االعتماد  08
وزارة التعلـيم العـالي والبحـث  ،عضو لجنة العلوم اإلنسانية واالجتماعيـة لمعادلـة الشـهادات  09

 العلمي
 قطر -جامعة قطر  –عضو الهيئة االستشارية لمجلة مركز البحوث التربوية  .10
  .األردن –الهيئة االستشارية للمجلة األردنية للبحوث التربوية  عضو .11
 االن   -2010عضو مجلس أمناء الجامعة الهاشمية       12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


