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 المنشورات والمؤلفات
 

 المجالت
 المؤلفون 
 )بالترتيب(

 سنة النشر العدد المجلة العنوان

غيث، سعاد، و  -1
بنات، سهيلة، و 

 طقش، حنان

 مصادر الضغط النفسي لدى
طلبة المراكز الريادية 

والمتفوقين للموهوبين 
 واستراتيجيات التعامل معها

مجلة العلوم 
 /التربوية والنفسية
 جامعة البحرين

1 2009 

أبو زيتون،  -2
جمال، وبنات، 

 سهيلة

التكيف النفسي وعالقته بمهارة 
حل المشكالتلدى الطلبة 

 الموهوبين والمتفوقين

مجلة العلوم 
/  التربوية والنفسية
 جامعة البحرين

2 2010 

 بنات، سهيلة -3
فاعلية برنامج تدريبي إلدارة 

وخفض الغضب لدى 
 المراهقات

 /مجلة الطفولة
 جامعة القاهرة

11 2012 

4- Ghaith, 
Souad, 
Banat, 
Suhaila, and 
Hammad, 
Ghada 

Jordanian School 
counselor 
involvement in 
School-Family-
Community 
Partnership. 
International. 

Journal for 
the 
Advancement 
of Counseling 

4 2012 

Badareen,G., 5- 
Ghaith,S., Akour, 
M., and Banat, S 

Type A behavior, 
emotional 
intelligence, and 
social self-efficacy as 

Journal of 
educational 
and 

3 2012 



predictors of work 
motivation among the 
academic staff at the 
Hashemite University 

psychological 
studies 

الحوامدة، خولة،  -6
 وبنات، سهيلة

المشكالت التي يواجهها الطلبة 
 واستراتيجياتالتعامل معها

مجلة العلوم 
 /التربوية والنفسية
 جامعة البحرين

3 2012 

بنات، سهيلة،  -7
 وعثمان، غادة

درجة امتالك المرشد التربوي 
لمهارات التواصل الفعال 

وعالقته باألمن النفسي لدى 
 الطلبة

 مجلة كلية التربية
 2012 91 جامعة بنها –

الرشيدي،ابتسام  -8
 وبنات، سهيلة

درجة ممارسة المرشدين 
التربويين للمهارات القيادية 
 من وجهة نظرهم ومشرفيهم 

مجلة جامعة الخليل 
 2013 (105-2،79)8 لللبحوث

بنات، سهيلة، و  -9
غيث، سعاد، 
 وبراهمة، محمد

واقع الخدمات اإلرشادية التي 
يقدمها المرشد التربوي للطلبة 

والمتفوقين في الموهوبين 
 المدرسة الحكومية األردنية

مجلة الدراسات 
 – يةالتربوية والنفس

جامعة السلطان 
 قابوس

2 2013 

بنات،  -10
سهيلة، وغيث، 
سعاد، والبنا، 

محمد، وبدارين، 
 غالب

 استخدام المرشدين
التربويين لتقنيات الحاسوب 

في المدرسة الحكومية 
 األردنية

 -المجلة التربوية
 2013 109 الكويتجامعة 

 نتيجة،  مناع،-11
 وبنات، سهيلة

المشكالت النفسية لألطفال 
الذين يبقون فيالمنزل بمفردهم 
ووالديهم في العمل في مدينة 

 عمان في األردن

مجلة جامعة القدس 
ة للدراسات المفتوح

والبحوث 
 النفسية/القدس

5 2014 



بنات، سهيلة،  -12
 وبراهمة، محمد

النفسي العالقة بين التكيف 
وأسباب التحاق الطلبة 
الموهوبين والمتفوقين بالمراكز 
الريادية )دراسة ميدانية في 
مركز ريادي عين الباشا في 

 محافظة البلقاء في األردن(،

مجلة جامعة دمشق 
للعلوم التربوية 

 والنفسية

30(1) 
475-515 

 
2014 

 ،بنات، سهيلة-13
 واللبدي، ،والبنا، محمد

 نزار

فاعلية برنامج تدريبي على 
مهارات االتصال وحل 
المشكالت في تحسين التكيف 
وخفض القلق لدى بنات 

 .المطلقات 

 ( 2)31 مجلة جامعة دمشق
385-452 2015 

بنات، سهيلة،  -14
وغيث، سعاد، ومقدادي، 
محمد، والظاهر، حنان، 

 وعالوين، خديجة

فاعلية برنامج تدريبي في 
الوالدية المدركة تحسين الكفاءة 

لدى اآلباء واألمهات في األسر 
 الحاضنة

المجلة األردنية 
 للعلوم االجتماعية

8 (1) 

 109-125 
2015 

بنات، سهيلة،  -15
 وبخيت، ضياء

أساليب حل الصراعات لدى 
والمتفوقين  الطلبة الموهوبين

 في المراكز الريادية

مجلة جامعة الخليل 
 للبحوث / بـالعلوم

 اإلنسانية
1 2015 

16- Al -Tal, S., 
Al-Jawaldeh, F., 
& Banat, S 

Emotional Problems 
among Mothers of 
Adolescents with 
Autism Disorder. 

Jordan Journal 
of Social 
Sciences 

3 2016 

Banat,S.,  -71 
Ghaith,S., 
Maharmeh, L. And 

Bana, M-Al 

Teachers’ Estimations 
services of counseling 

provided for gifted 
students in Jordan 

International 
Interdisciplinary 
Journal of 
Education 

11 2017 



18- Banat, S. M., 
Al-Jawaldeh, F. 
E., Al Tal, S. M. & 
Ghaith, S 

Psychological 
resilience for teachers 
of adolescents with 
intellectual disability 
and Autism spectrum 

New Trends 
and Issues 
Proceedings 
on Humanities 
and Social 
Sciences. 
[Online]. 

 2017 

فؤاد،  ،هالجوالد-19
 ،وبنات ،سهير ،والتل

 سهيلة

المناخ األسري وعالقته 
بالكفاءة الذاتية المدركة لدى 

األشخاص ذوي اإلعاقة 
 البصرية في األردن

المجلة األردنية 
 2017 1 ةللعلوم االجتماعي

., Maharmeh, L-20
Banat,S., 

, Ali-Al Ghaith,S.,
, Homedannd aT. 

.N 

Counseling needs of 
hearing disabled 
spouses and its 
Relationship with their 
Psychological 
Adaptation 

European 
Journal of 

Business and 
Social 

Sciences 

6 2017 

نصار، محمد،  -21
 وبنات، سهيلة

فاعلية برنامج إرشاد جمعي 
سلوكي معرفي في تحسين 
الكفاءة الذاتية المدركة لدى 
األيتام في دور الرعاية في 

 األردن

المجلة األردنية في 
 2017 3 يةالعلوم االجتماع

بنات، سهيلة،  -22
 ونصار، محمد

التكيف النفسي وعالقته بتقدير 
مركز  الذات لدى زوجات نزالء

 اإلصالح والتأهيل في األردن

مجلة جامعة عمان 
العربية للبحوث في 

سلسلة البحوث 
 يةالتربو 

1 2017 



بنات، سهيلة،  -23
وغيث، سعاد، 

والفريحات، عمار، 
واسماعيل، تسنيم، والبنا، 

 محمد

واقع دمج الروحانية في اإلرشاد 
النفسي والتربوي في المدارس 

 األردنية

العلوم  "مجلة"دراسات
 2019 3 يةالتربو 

البالونة، راضي،  -24
 وبنات، سهيلة

استرايجيات التعامل مع 
الضغط النفسي وعالقته 

بالتوافق الزواجي لدى القضاة 
 في األردن.

العلوم  "مجلة"دراسات
 2019 4 يةالتربو 

المومني، أماني،  -25

 بنات ، سهيلة

مستوى ممارسة التفكير 
اإليجابي وعالقته  بمشاعر 

مهات اللواتي الفقدان لدى اال
 توفي أبناؤهن في األردن 

المجلة العربية 
 للعلوم ونشراألبحاث

14 2019 

26- Banat,S., 

Sarhan,W., Taj H., 

and AlShoubaki, 

N. 

The effectiveness of a 
group counseling 
program in 
enhancing the ability 
to form friendship 
among Academically 
Talented Students 

Journal for 

Education of 

Gifted Young 

Scientists 

 

Vol.8 
Issue2 

pages701-
710 

2020 
 

 

بنات، سهيلة،  -27 
والشريفين، أحمد، 

 والجوالده، فؤاد

استراتيجيات التعامل مع 
الضغط النفسي لدى 

 . النساء األرامل في األردن
 

المجلة األردنية 
التطبيقية/  للعلوم

جامعة العلوم 
 التطبيقية

 
 (1) 24مجلد

2020 

  28- Banat,S., 
Sarhan,W, Abu 
Darweesh, M 

Perceived 
Occupational 
Stressors and its 
Relationship with 
Happiness Among 
Working Women in 
Jordan.  

 
 

Dirasat: 
Human and 

social 
Sciences.  

 
 

 

 2020 (2) 47مجلد 



 
بنات، سهيلة،  -29

وعربيات، 
، نصراوين، معينرند،

 النعيمات، خولة 

الدور القيادي وعالقته بأنماط 
الشخصية لدى المرشدين 

 التربويين 

مجلة " دراسات " 
 العلوم التربوية

 2020 (3) 47مجلد

جودة ،ناديا، وبنات  -30

 ،سهيلة 

الرضاااا  عااان صاااورة الجساااد 
وعالقتاااااااه بأساااااااباب  قباااااااا  
الشاااااااااابات علااااااااا   جااااااااارا  
عملياااات التجميااا  مااان وجهاااة 

 نظرهن 

المجلة العربية 
 للعلوم ونشراألبحاث

 4المجلد 
(46)  

 

2020 
 

سرحان،  -31

، وفا ،وبنات، سهيلة
 والشطرات،وليد

 دراكااااااات طلبااااااة  اإلرشاااااااد 
لتوظيااااااااااااااا  األسااااااااااااااااليب 
اإلبداعياااااااااة فاااااااااي العمااااااااا  

 اإلرشادي 

المجلة العربية 
 للعلوم ونشراألبحاث

 2021 (6) 5المجلد 

من  ،  درويش، بوأ -32

، سهيلة، سرحان، بنات
 ، وفا وفا ، العيد

Career Future Anxiety 
and  its relationship 
with Marital Future 
Anxiety among 
University Students 

Iranian Journal 
of psychiatry 

and Behavioral  
Sciences 

 2021 

بنات، سهيلة،  -33

وعربيات، رند، 
والبالونة، راضي، 
 والبالونة، خديجة

الكفايااااات المهنيااااة للمرشاااادين  
العااااااااااملين فاااااااااي مكاتاااااااااب 
اإلصاااالا والتوفياااي األساااري 
التابعااااااااة لاااااااادا رة قاضاااااااااي 
القضااااة فاااي األردن ودورهاااا 

 في التكي  األسري

مجلة " دراسات " 
العلوم اإلنسانية 
 واالجتماعية

 (2) 48المجلد
 

2021 

 

  



 المؤتمرات
 المؤلفون 
 التاريخ البلد/المدينة المؤتمر العنوان )بالترتيب(

بنات، سهيلة،  -1
 وعباس، محمد

الحاجات لإلرشاد األسري 
 لدى أسر األبناء المعاقين

مؤتمر مجلة 
التوجهات الحديثة 
 في التربية الخاصة

جامعة عمان 
 العربية/األردن

12-13/11/2012 

الفريحات،  -2
عمار، 
 سهيلةوبنات، 

االحتراق النفسي لدى 
في  المرشدين التربويين

 ضوء بعض المتغيرات

مؤتمر اإلرشاد 
النفسي والتربوي في 
فلسطين واقعه وآفاقه 

 المستقبلية، 

جامعة القدس 
/  المفتوحة
 فلسطين

14-16/4/2014  

بنات، سهيلة،  -3
غيث، سعاد، و 
البنا، محمد، و 
 لينا المحارمة،و 

مين للخدمات إدراك المعل
للطلبة اإلرشادية المقدمة 

موهوبين والمتفوقين في لا
 المدارس

مؤتمر التربية    
 الخاصة األول

 /جامعة الشارقة
 5/2016-5-3 اإلمارات

بنات، سهيلة،  -4
والجوالده، فؤاد، 

 والتل، سهير

الشعور باألمن النفسي 
وعالقته بأساليب حل 
الصراعات لدى الطلبة 

 المتفوقين
 

رؤية مؤتمر 
استشرافية للتربية 

والتعليم العالي في 
ضوء التحديات 

التكنولوجية والثورة 
 المعلوماتية

جامعة عمان 
 العربية

6-7/5/2017.  

Banat, S., Manaa, 
N., And Hamad, G 

The Effectiveness of 
A Training Program 
on Improving the 
Quality of Life for 
Orphan Students of 
Foster Care 

International 
Conference on 
Education & 
Innovative 
Learning 

Italy 
from 30/6 – 
2/7/2018. 

 



Organizations in 
Jordan 

بنات، سهيلة،  -6
والبالونه، راضي، 
 والبالونه، خديجه

االحتراق النفسي لدى 
مرشدي اإلصالح األسري 

 في األردن

المؤتمر العلمي 
الدولي المحكم 

"آفاق الخامس: 
تطور البحث العلمي 
والتربية والتعليم في 
إطار التحديات 

 المعاصرة

جامعة عمان 
 / األردن العربية

29-30/4/2019 

عربيات، رند،  -7
وبنات، سهيلة، 

العجيلي، شذى، و 
 ، نسيبةالصواو 

المسؤولية درجة ممارسة 
العاملين  من قبلالمجتمعية 

 في جامعة عمان العربية
 

مؤتمر المسؤولية 
 المجتمعية

جامعة القدس 
المفتوحة وجامعة 
عمان العربية / 

 األردن

 . 4/11/2019و 3

بنات، سهيلة،  -8
والشوبكي، نايفة، 
 والعمارين، فاضل

أسباب تعاطي المخدرات 
من وجهة نظر طلبة 

 الجامعات

مؤتمر المخدرات آفة 
 العصر

جامعة عمان 
 / األردن العربية

13/11/2019 

 بنات، سهيلة -9
اإلرشاد التربوي همية أ 

 والنفسي

آليات اإلرشاد 
التربوي في التصدي 
لتحديات العصر 
الحديث: آفاق 

 وتطلعات

مديرية تربية 
وتعليم السلط / 
قسم اإلرشاد 

 التربوي 

8/3/2020 

المغربي، زينب،  -10
 بنات، سهيلة و 

حديث الذات اإليجابي 
وعالقته بنوعية الحياة لدى 

الشابات األردنيات 
المصابات بأمراض جلدية 

 مزمنة 

المؤتمر الدولي 
للعلوم  السادس

 اإلنسانية)بابير(
 20-18 أنقرة /تركيا 

/12/2020  



التاج،هيام،  -11
ونصراوين، معين، 

والشقران، رامي ،وعماري، 
رائدة، وبنات ،سهيلة، 

 والعيد، وفاء 

مستوى المهارات الرقمي 
ن الدى طلبة جامعة عم

في ضوء بعض  العربية
 المتغيرات 

البحث العلمي في 
 العصر الرقمي

جامعة عمان 
 العربية/األردن

5-6/6/2021 

 

  



 الكتب
 المؤلفون 
 التاريخ الطبعة الناشر العنوان )بالترتيب(

 بنات، سهيلة
"العنف ضد المرأة أسبابه، 

 آثاره وكيفية عالجه
 2005 1 دار المعتز

ومقدادي، ، بنات، سهيلة
يوسف، وغيث، سعاد، 

والرشدان،  والشوبكي، نايفة،
أبو درويش، الدين،و عز 

 منى، 

منشورات المجلس الوطني  دليل اإلرشاد األسري 
 لشؤون األسرة

 2010 

: االحتضان دليل االحتضان ، وغيث، سعادبنات، سهيلة
 صحي وآمن

منشورات المجلس الوطني 
 لشؤون األسرة

 2013 

دروس في التربية العقالنية:  ، وغيث، سعادبنات، سهيلة
 دليل المرشد المدرسي

 2014 2 دار المعتز

الكفايات المعرفية والعقلية:  بنات، سهيلة
 في دليل التربية األسرية 

مكتب التربية العربي لدول 
 الخليج

 2015 

 2015 1 دار العامرية اإلرشاد الجمعي بنات، سهيلة
التل، سعيد، وبنات، سهيلة، 

وبوادي، هالة، وجرار، 
أماني، وحمدي، نزيه، ودره، 

عبد الهادي، والدعجة، 
هشام، والرواضية، صالح، 
والزغول، عماد، والكيالني، 
خالده، والطويسي، أحمد، 

وعابد، عبد القادر، وغيث، 
سعاد، وناصر، إبراهيم، 

" التربية  فصل بعنوان
االجتماعية: في كتاب 

المرجع في التربية الوطنية 
 لطالب الوطن العربي "

 2016  دار مجدالوي 



ونقرش، عبد هللا، وهياجنة، 
 فلاير.

 


