·فــن الصياغــة :يشــمل دراســة أساســيات العمــل وتقنياتــه فــي صياغــة المعــادن الثمينــة
مــع التركيــز علــى مهــارات التصميــم واإلبــداع واإلنتــاج.
المهنــة :يمكــن أن يؤســس الخريــج مشــغل صياغــة وينتــج أعمــا ً
ال ومجوهــرات للبيع.
ويمكــن أن يعمــل موظفـاً فــي أحــد مشــاغل و/أو مصانــع الصياغــة المنتشــرة بكثــرة
فــي محافظــة الخليــل وبيــت لحــم ورام اهلل.
·الدرام��ا واألداء المس��رحي  :يشــمل دراســة علميــة ألســس األداء المســرحي وأســاليبه
ومدارســه المختلفــة عمليــاً ونظريــاً ودراســة مجــاالت األداء المســرحي المتعــددة..
المهنــة :يمكــن للخريــج العمــل فــي كافــة جوانــب العمــل الدرامــي المســرحي كأن
يكــون ممثـ ً
ا مســرحيًا أو مخرجـًا ،كمــا يمكنــه العمــل فــي تدريــس وتدريــب المســرح
علــى مســتوى المــدارس والمراكــز الثقافيــة.
·األداء الموسيقي :يشمل دراسة العلوم الموسيقية
األساسية ،منها األداء والدراسات التاريخية والنظرية،
باإلضافة إلى التربية الموسيقية من خالل التطبيق
العملي والمهاراتي اإلبداعي.
المهنــة :يمكــن للخريــج أن يكــون عازفــا ،أو مغنيــا ،كمــا
يســتطيع العمــل كمــدرس فــي المراكــز الثقافيــة والمعاهــد
الموســيقية والمــدارس الحكوميــة والخاصــة ،وكذلــك
تشــكيل فــرق موســيقية وقيادتهــا.

·األدالء السياحيون الفلسطينيون :يشمل دراسة تاريخ
فلسطين وجغرافيتها والحضارات المتعاقبة عليها وثقافاتها ودياناتها وما خلفته تلك
الحضارات من آثار متنوعة عبر العصور .تشمل الدراسة التطبيق العملي عبر الزيارات
الميدانية لمختلف المواقع.
المهنة :دليل سياحي ،موظف في مجال السياحة ،مدرب.

برامج الدبلوم المهني المتخصص:

Y E A R S

·فنون الطبخ وخدمة الطعام :يشمل دراسة مهارات
الطبخ األساسية وإعداد األطباق الرئيسة الشرقية
والعالمية ،فنون تزيين الطعام وتقديمه ،تعلم األسس
الصحية إلعداد الطعام وحفظه واالحتياجات الغذائية
الخاصة التي تستدعي انتباهاً خاصًا لنوعية الغذاء،
أسس اإلدارة والتحليل االقتصادي ومهارات االتصال
والتواصل وإدارة الحسابات والتسويق.
المهنــة :طبــاخ  ،مســاعد طبــاخ ،نــادل ،مســاعد اداري فــي
مطعــم ،منســق حفــات.
·ضيافة الطعام المتقدمة :يشمل تعلم دراسة
المهارات التقنية العالية في إعداد وخدمة الطعام
رفيعة المستوى ومتطلبات العمل في أقسام مختلفة
من المطبخ ودراسة المهارات اإلدارية الالزمة في
مجال خدمة الطعام كالتسعير والتسويق واإلشراف وإدارة الحفالت والمناسبات ،وفن اللباقة
ً
عامة وفي خدمة الطعام خاصة.
العامة وأصول االتيكيت المتبعة
المهنة :مساعد إداري في مطعم ،منسق حفالت ،شيف.

كلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة
جبل مرير ،بيت لحم ،فلسطين
هاتف02 275 7028/9 :

*توجد برامج عدة تنتظر اعتماد وزارة التربية
والتعليم العالي ،فيزداد عدد البرامج األكاديمية
عام بعد عام.

فاكس02 275 6797 :

Dar al-KalimaUniversity
www.daralkalima.edu.ps
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DAR AL-KALIMA UNIVERSITY
COLLEGE OF ARTS & CULTURE

تضم كلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة ثالث دوائر تقدم البرامج اآلتية:
الدائرة

البرنامج

نبذة عن كلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة
تم اعتماد كلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة عام  2006من قبل وزارة التربية والتعليم
العالي الفلسطينية وهي مؤسسة أهلية للتعليم العالي في فلسطين مهمتها تزويد الفرص
التعليمية ذات الجودة العالية في برامج البكالوريوس والدبلوم المعتمدة إلى الطلبة من قطاعات
المجتمع الفلسطيني كافة ،وتركز تخصصاتها على برامج الفنون المرئية واألدائية واإلرث الثقافي
والدراسات السياحية ،وتعنى بنشر قيم الديمقراطية وحرية التعبير والفكر من أجل بناء مجتمع
واع وحر.
مدني فلسطيني ٍ

توفــر الكليــة الجامعيــة فرصــا تعليميــة بديلــة عمّــا هــو متوفــر فــي الجامعــات والمعاهــد األكاديميــة
فــي فلســطين وذلــك بتقديــم منهــاج كامــل متكامــل يعتمــد علــى المهــارات اإلبداعيــة للطلبــة
لتلبيــة الحاجــات االقتصاديــة والثقافيــة واالجتماعيــة والتعليميــة للمجتمــع الفلســطيني والمســاهمة
فــي إثــراء الحيــاة الفكريــة والثقافيــة فــي فلســطين عبــر تزويــد الشــباب بالتدريــب والمهــارات
األكاديميــة والمهنيــة.
تهــدف كليــة دار الكلمــة الجامعيــة إلــى تمكيــن الطلبــة مــن إيجــاد فــرص عمــل جديــدة للخريجيــن،
طبقــا لحاجــات فلســطين ،وتشــجيع اإلنتاجيــة البشــرية والمهــارات اإلبداعيــة لتمكيــن الطلبــة
المؤهليــن مــن المشــاركة فــي تشــكيل مســتقبلهم اعتمــاداً علــى عملهــم وإتاحــة الفرصــة للشــابات
والشــباب الفلســطينيين مــن قطاعــات المجتمــع الفلســطيني جميعهــا ،للدراســة مــع بعضهــم بعضـًا
ومــع غيرهــم مــن غيــر الفلســطينيين بهــدف التطــور وزيــادة الوعــي والتســامح واالحتــرام لثقافــات
وفكــر ومعتقــدات اآلخريــن.

اإلنتاج الفيلمي

كل الفروع

65%

124

 4سنوات

الفنون التشكيلية
المعاصرة

كل الفروع

65%

124

 4سنوات

التصميم الجرافيكي

كل الفروع

% 65

124

 4سنوات

الدبلوم المتوسط
الفنون المرئية

الفنون األدائية

اإلرث الثقافي
والدراسات
السياحية

بلــغ عــدد البرامــج األكاديميــة فــي كليــة دار الكلمــة الجامعيــة للفنــون والثقافــة ثالثــة عشــر برنامجـاً معتمــداً
مــن وزارة التربيــة والتعليــم العالــي:

برامج البكالوريوس:

بكالوريوس

الرسالة
تهــدف كليــة دار الكلمــة الجامعيــة إلــى تهيئــة الطالب/الطالبــة وتطويره/هــا بمــا يخــص ملكــة
تفكيــره اإلبداعــي وقدراتــه النقديــة عــن طريــق التعليــم المبتكــر المصمــم بحســب مقاييــس
القــرن الواحــد والعشــرون.

فروع التوجيهي
المسموح
التسجيل في
البرنامج

الحد
األدنى
للقبول

عدد
الساعات
المعتمدة

مدة الدراسة

نبذة عن البرامج والمهنة:

اإلنتاج الفيلمي
الوثائقي

كل الفروع

%50

68

سنتان

الفنون التشكيلية
المعاصرة

كل الفروع

%50

78

سنتان

فن الصياغة

كل الفروع

%50

71

سنتان

فن الخزف والزجاج

كل الفروع

%50

74

سنتان

التربية الفنية

كل الفروع

%50

73

سنتان

الدراما واألداء
المسرحي

كل الفروع

%50

79

سنتان

األداء الموسيقي

كل الفروع

%50

77

سنتان

األدالء السياحيون
الفلسطينيون

كل الفروع

%50

77

سنتان

الدبلوم المهني
فنون الطبخ وتزيين
الطعام

كل الفروع

%50

47

 11شهراً

ضيافة الطعام
المتقدمة

كل الفروع

%50

40

 11شهراً

·التصميــم الجرافيكــي  :يشــمل أســس ومبــادئ التصميــم الجرافيكــي
والدعايــة والتســويق والطباعــة .يمكــن للطالــب التخصــص فــي
أحــد المســارات التاليــة :مســار الطباعــة ،مســار تصميــم الصفحــات
العنكبوتيــة واإلعــام الرقمــي المتعــدد الوســائط ،ومســار تصميــم
التعبئــة والتغليــف.
المهنــة :يؤهــل الخريــج للعمــل فــي شــركات التصميــم وشــركات الدعايــة
واإلعــان والمطابــع والكثيــر مــن المؤسســات والشــركات الربحيــة وغيــر الربحيــة.
·اإلنتــاج الفيلمــي  :يشــمل تطويــر المهــارات فــي مجــاالت إنتــاج
األفــام المختلفــة ،مــن أفــام روائيــة أو خياليــة أو دعائيــة أو تعليميــة أو
وثائقيــة وغيرهــا .التعــرف علــى مراحــل إنتــاج األفــام كافــة ،ابتــد ًءا مــن
تحديــد الموضــوع إلــى البحــث وكتابــة الســيناريو والتصويــر واإلضــاءة
والصــوت والمنتجــة واإلخــراج والتســويق .يمكــن للطالــب التخصــص فــي
أحــد المســارات التاليــة :مســار اإلخــراج ،ومســار التصويــر ،ومســار المنتجــة،
ومســاركتابة الســيناريو ،ومســار الصــوت.
المهنــة :ســيتوفر للخريجيــن فــرص عمــل جديــدة وإبداعيــة فــي
مجــاالت إنتــاج األفــام واإلعــام المرئــي كافــة كمخرجيــن ومصوريــن
وممنتجيــن ومنتجيــن ومؤلفيــن وكاتبــي ســيناريو ،وغيرهــا مــن
األعمــال ذات العالقــة.
·الفنــون المعاصــرة  :تشــمل فــن الرســم بألــوان الزيــت واالكريليــك والنحــت
وفــن الفيديــو والفــن التركيبــي ومســاقات فــي إدارة المعــارض والنقــد
الفنــي واألنثروبولوجيــا المرئيــة فــي فلســطين وفلســفة علــم الجمــال
يمكــن للطالــب التخصــص فــي أحــد المســارات التاليــة :مســار فنــيّ أو مســار
التربيــة الفنيــة.
المهنــة :فنــان يشــارك بمعــارض فنيــة ويمكــن أن يؤســس محتــرف فنــي
شــخصي ينتــج أعمــاال فنيــة للبيــع ،كمــا ويمكــن أن ينخــرط الخريــج فــي ســلك
التعليــم فــي مــدارس أو مؤسســات ترعــى الفــن ،وأن يعمــل منســق ًا لنشــاطات
فنيــة فــي مؤسســات فنيــة أو منســقا لمعــارض فــي صــاالت عــرض أو متاحــف.

برامج الدبلوم المتوسط:
·اإلنتــاج الفيلمــي الوثائقــي :يشــمل التعــرف علــى مراحــل
إنتــاج األفــام الوثائقيــة كافــة ،ابتــدءا مــن تحديــد الموضــوع
إلــى البحــث والتصويــر واإلضــاءة والصــوت والمنتجــة
واإلخــراج والتســويق.
المهنــة :مخــرج مســتقل يعمــل علــى إنتــاج أفــام خاصــة بــه
كمــا يمكــن أن يعمــل الخريــج مصــوراً أو «مونتيــر» أو منتجــ ًا
·الفنــون التشــكيلية المعاصــرة  :يشــمل دراســة أساســيات
وتقنيــات الفــن التاريخيــة مــن رســم وتصويــر ونحــت
وطباعــة ،و فلســفة الفــن الحديــث والفــن المعاصــر والتدريــب علــى اســتخدام لغــات الفــن
المعاصــر مــن الفــن التركيبــي وفــن األداء وفــن التصويــر الفوتوغرافــي والفــن الرقمــي
وفــن الفيديــو.
المهنــة :ســيتمتع الخريــج بمهــارات عمليــة فنيــة وحرفيــة علــى حــد ســواء ،تمكنــه مــن
العمــل فــي العديــد مــن المجــاالت ،منهــا مجــال العمــل الحــرّ كفنــان منتــج ،ومجــال
التربيــة والتعليــم ،ومجــال إدارة وتنســيق مشــاريع فنيــة ،والعمــل فــي المؤسســات
الثقافيــة والفنيــة وغيرهــا.
·التربيــة الفنيــة  :يشــمل دراســة تطويــر قــدرات الشــباب والشــابات الراغبيــن فــي تعليــم
الفنــون المرئيــة فــي المــدارس ،وذلــك لتمكيــن معلمــي التربيــة الفنيــة ومســاعدتهم علــى
اكتشــاف وتنميــة مواهــب األطفــال والشــبيبة معرفيـ ًا ووجدانيـًا وفنيــا وابداعيــا ،واســتخدام
االســتراتيجيات التطبيقيــة الســهلة مــن أجــل توظيفهــا فــي غرفــة الصــف.
المهنــة :يعمــل الخريــج/ة معلم/ـــة تربيــة فنيــة فــي المــدارس و/أو فــي المؤسســات
التــي تعنــى بالفنــون والحــرف.
·الخ�زـف والزجــاج :يشــمل دراســة أساســيات وتقنيــات العمــل فــي الخــزف والزجــاج ويكــون
جــل التركيــز علــى التصميــم واإلبــداع والخــروج بمنتجــات وتصاميــم جديــدة ومبتكــرة.
المهنــة :يمكــن أن يؤســس الخريــج مشــغل خــزف و/أو زجــاج وينتــج أعمــال وتحــف
للبيــع .ويمكــن أن يعمــل موظفــًا فــي أحــد مشــاغل و/أو مصانــع الخــزف .ويمكــن أن
يعمــل الخريــج فــي المــدارس أســتاذاً للتربيــة الفنيــة.

