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"القدس المفتوحة" تجیز أول رسالة ماجستیر في تاریخھا
تاريخ النشر : 04-12-2017

  
صورة تعبیرية 

رام هللا - دنیا الوطن 

أجازت كلیة الدراسات العلیا في جامعة القدس المفتوحة، أول رسالة ماجستیر منذ تأسیسھا، وذلك للطالبة

سمر عیسى صباح، وإشراف أ. د. محمد شاھین منسق برنامج "اإلرشاد النفسي والتربوي" عن رسالة

بعنوان "أثر برنامج إرشادي یستند إلى اللعب والفن في خفض السلوك العدواني لدى أطفال قریة األطفال

(sos) في محافظة بیت لحم". 

جاء ذلك، في حلقة نقاش عقدت في مقر مبنى كلیة مسقط بحضور أ. د. سمیر النجدي نائب رئیس

الجامعة للشؤون األكادیمیة، وأ. د. حسن السلوادي عمید كلیة الدراسات العلیا، ود. مجدي الزامل عمید

كلیة التربیة. 
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وتكونت لجنة النقاش من د. عمر الریماوي أستاذ مشارك في علم النفس من جامعة القدس، وأ. د. حسني

عوض عمید البحث العلمي في جامعة القدس المفتوحة. 

واستقبل رئیس الجامعة أ. د. یونس عمرو في مكتبھ، یوم االثنین الموافق 4-12-2017م، الطالبة سمر

صباح ومشرفھا أ. د. محمد شاھین، موجھاً التھنئة لھما بإیجاز أول رسالة ماجستیر تمنحھا الجامعة.

وكان أ. د. النجدي رحب خالل حلقة النقاش، باسم رئیس الجامعة أ. د. یونس عمرو، بجمھور الحضور

ألول رسالة ماجستیر تناقش في جامعة القدس المفتوحة، منوھاً بأن الجامعة بذلت جھوداً كبیرة على مدار

عشر سنوات للحصول على التراخیص الالزمة من ھیئة االعتماد والجودة التابعة لوزارة التربیة والتعلیم

العالي الفتتاح كلیة الدراسات العلیا بتخصصین، ھما "اإلرشاد النفسي والتربوي"، و"اللغة العربیة

وآدابھا". وأشار أ. د. النجدي إلى أن مناقشة أول رسالة ماجستیر في الجامعة لھا داللة مھمة تؤكد قدرة

"القدس المفتوحة" على تقدیم برامج متنوعة متمیزة في الدراسات العلیا. 

بدوره، أشار أ. د. عوض إلى أن القدس المفتوحة بذلت جھوداً عظیمة لتقدیم تخصصات في الدراسات

العلیا بمستوى عال تعكس الوجھ المشرق للجامعة، منوھاً بأن أول رسالة ماجستیر تناقش في الجامعة لھا

أھمیة خاصة، كونھا استخدمت المنھج التجریبي وناقشت مشكالت تمس احتیاجات المجتمع بشكل مباشر. 

ولفت أ. د. شاھین، المشرف على الرسالة، إلى أن أھمیتھا تكمن في تطویر برنامج إرشادي یستھدف فئة

مھمة في مجتمعنا وھي األطفال األیتام، لتقیس أحد السلوكیات الممارسة في مجتمعنا ممثلة بالسلوك

العدواني، وأن الدراسة تطرقت إلى ضرورة التدخالت المبكرة واتباع برامج إرشادیة للتعامل مع

المشكالت، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي یعیشھا شعبنا ممثلة خصوصاً باالحتالل والوضع

االقتصادي المتردي، والتي كان لھا بالغ األثر في رفع مستوى الضغوطات واالضطرابات التي یعاني

منھا المجتمع. 

وأشار أ. د. شاھین إلى أنھ سیجري مناقشة (20) رسالة ماجستیر أخرى في تخصص اإلرشاد النفسي
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والتربوي خالل الفصل الحالي لتكون باكورة رسائل الماجستیر التي تناقشھا كلیة الدراسات العلیا في

الجامعة. 

وأوصت الباحثة صباح في رسالتھا إدارة قریة األطفال (sos) باعتماد البرنامج اإلرشادي الذي یعتمد

على اللعب والفن في المؤسسة ودفع المرشدین التربویین إلى تبینھ. 

وأجازت لجنة النقاش رسالة الماجستیر للطالبة صباح بعد إجراء بعض التعدیالت علیھا. 
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