
· 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 أعمــااًل ومجوهــرات للبيع. 
ويمكــن أن يعمــل موظفــًا فــي أحــد مشــاغل و/أو مصانــع الصياغــة المنتشــرة بكثــرة 

فــي محافظــة الخليــل وبيــت لحــم ورام اهلل.

· ــاليبه 	 ــرحي وأس ــس األداء المس ــة ألس ــة علمي ــمل دراس ــرحي : يش ــا واألداء المس الدرام
ــددة..  ــرحي المتع ــاالت األداء المس ــة مج ــًا  ودراس ــًا ونظري ــة عملي ــه المختلف ومدارس

المهنــة: يمكــن للخريــج العمــل فــي كافــة جوانــب العمــل الدرامــي المســرحي كأن 
يكــون ممثــًا مســرحيًا أو مخرجــًا، 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 خال التطبيق 
العملي والمهاراتي اإلبداعي. 

المهنــة: يمكــن للخريــج أن يكــون عازفــا، أو مغنيــا، كمــا 
يســتطيع العمــل كمــدرس فــي المراكــز الثقافيــة والمعاهــد 
وكذلــك  والخاصــة،  الحكوميــة  والمــدارس  الموســيقية 

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.

Y E A R S برامج الدبلوم المهني المتخصص: 

· 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 انتباهًا 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 الازمة في 

مجال خدمة الطعام كالتسعير والتسويق واإلشراف وإدارة الحفات والمناسبات، وفن اللباقة 
العامة وأصول االتيكيت المتبعة عامًة وفي خدمة الطعام خاصة. 

المهنة: مساعد إداري في مطعم، منسق حفات، شيف.

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

عام بعد عام.

كلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة
جبل مرير، بيت لحم، فلسطين
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نبذة عن البرامج والمهنة:
بلــغ عــدد البرامــج األكاديميــة فــي كليــة دار الكلمــة الجامعيــة للفنــون والثقافــة  ثاثــة عشــر برنامجــًا معتمــدًا 

مــن وزارة التربيــة والتعليــم العالــي:

برامج  البكالوريوس: 

· التصميــم الجرافيكــي  : يشــمل أســس ومبــادئ التصميــم الجرافيكــي 	
فــي  التخصــص  للطالــب  يمكــن  والطباعــة.  والتســويق  والدعايــة 
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.

· إنتــاج 	 مجــاالت  فــي  المهــارات  تطويــر  يشــمل   : الفيلمــي  اإلنتــاج 
ــة أو  ــة أو تعليمي ــة أو دعائي ــة أو خيالي ــام روائي ــن أف ــة، م ــام المختلف األف
ــدًءا مــن  ــة، ابت ــاج األفــام كاف ــى مراحــل إنت ــرف عل ــة وغيرهــا. التع وثائقي
إلــى البحــث وكتابــة الســيناريو والتصويــر واإلضــاءة  تحديــد الموضــوع 
ــي  ــص ف ــب التخص ــن للطال ــويق. يمك ــراج والتس ــة واإلخ ــوت والمنتج والص
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 العاقــة.

· 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 

ــة. ــة الفني التربي

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 منســقًا لنشــاطات 
فنيــة فــي مؤسســات فنيــة أو منســقا لمعــارض فــي صــاالت عــرض أو متاحــف.

نبذة عن كلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة
تم اعتماد كلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة عام 2006  من 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 

مدني فلسطيني واٍع وحر. 

الرسالة
ــة  ــص ملك ــا يخ ــا بم ــة وتطويره/ه ــة الطالب/الطالب ــى تهيئ ــة إل ــة الجامعي ــة دار الكلم ــدف كلي ته
ــس  ــب مقايي ــم بحس ــر المصم ــم المبتك ــق التعلي ــن طري ــة ع ــه النقدي ــي وقدرات ــره اإلبداع تفكي

ــرون. ــد والعش ــرن الواح الق

توفــر الكليــة الجامعيــة فرصــا تعليميــة بديلــة عمّــا هــو متوفــر فــي الجامعــات والمعاهــد األكاديميــة 
ــة  ــة للطلب ــارات اإلبداعي ــى المه ــد عل ــل يعتم ــل متكام ــاج كام ــم منه ــك بتقدي ــطين وذل ــي فلس ف
لتلبيــة الحاجــات االقتصاديــة والثقافيــة واالجتماعيــة والتعليميــة للمجتمــع الفلســطيني والمســاهمة 
ــارات  ــب والمه ــباب بالتدري ــد الش ــر تزوي ــطين عب ــي فلس ــة ف ــة والثقافي ــاة الفكري ــراء الحي ــي إث ف

ــة. ــة والمهني األكاديمي

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 اعتمــادًا علــى عملهــم وإتاحــة الفرصــة للشــابات 
والشــباب الفلســطينيين مــن قطاعــات المجتمــع الفلســطيني جميعهــا، للدراســة مــع بعضهــم بعضــًا 
ومــع غيرهــم مــن غيــر الفلســطينيين بهــدف التطــور وزيــادة الوعــي والتســامح واالحتــرام لثقافــات 

وفكــر ومعتقــدات اآلخريــن.
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تضم كلية دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة ثالث دوائر تقدم البرامج اآلتية: 
مدة الدراسة عدد 

الساعات 
المعتمدة

الحد 
األدنى 
للقبول 

فروع التوجيهي 
المسموح 

التسجيل في 
البرنامج

البرنامج  الدائرة

بكالوريوس

الفنون المرئية

4 سنوات 124 65% كل الفروع اإلنتاج الفيلمي

4 سنوات 124 65% كل   الفروع الفنون التشكيلية 
المعاصرة

4 سنوات 124 % 65 كل  الفروع التصميم الجرافيكي
الدبلوم المتوسط

سنتان 68 %50 كل  الفروع اإلنتاج الفيلمي 
الوثائقي

سنتان 78 %50 كل  الفروع الفنون التشكيلية 
المعاصرة

سنتان 71 %50 كل  الفروع فن الصياغة 

سنتان 74 %50 كل  الفروع فن الخزف والزجاج

سنتان 73 %50 كل  الفروع التربية الفنية

سنتان 79 %50 كل الفروع الدراما واألداء 
المسرحي الفنون األدائية

سنتان 77 %50 كل الفروع األداء الموسيقي

سنتان 77 %50 كل  الفروع األدالء السياحيون 
الفلسطينيون

اإلرث الثقافي 
والدراسات 

السياحية

الدبلوم المهني 

11 شهرًا 47 %50 كل الفروع فنون الطبخ وتزيين 
الطعام

11 شهرًا 40 %50 كل الفروع ضيافة الطعام 
المتقدمة

برامج الدبلوم المتوسط:

· ــل 	 ــى مراح ــرف عل ــمل التع ــي: يش ــي الوثائق ــاج الفيلم اإلنت
إنتــاج األفــام الوثائقيــة كافــة، ابتــدءا مــن تحديــد الموضــوع 
والمنتجــة  والصــوت  واإلضــاءة  والتصويــر  البحــث  إلــى 

واإلخــراج والتســويق.

ــه  ــاج أفــام خاصــة ب ــى إنت ــة: مخــرج مســتقل يعمــل عل المهن
ــًا ــر« أو منتج ــورًا أو »مونتي ــج مص ــل الخري ــن أن يعم ــا يمك كم

· الفنــون التشــكيلية المعاصــرة : يشــمل دراســة أساســيات 	
ونحــت  وتصويــر  رســم  مــن  التاريخيــة  الفــن  وتقنيــات 

وطباعــة، و فلســفة الفــن الحديــث والفــن المعاصــر والتدريــب علــى اســتخدام لغــات الفــن 
ــر الفوتوغرافــي والفــن الرقمــي  ــي وفــن األداء وفــن التصوي المعاصــر مــن الفــن التركيب

ــو. ــن الفيدي وف

المهنــة: ســيتمتع الخريــج بمهــارات عمليــة فنيــة وحرفيــة علــى حــد ســواء، تمكنــه مــن 
ــال  ــج، ومج ــان منت ــرّ كفن ــل الح ــال العم ــا مج ــاالت، منه ــن المج ــد م ــي العدي ــل ف العم
ــات  ــي المؤسس ــل ف ــة، والعم ــاريع فني ــيق مش ــال إدارة وتنس ــم، ومج ــة والتعلي التربي

ــا. ــة وغيره ــة والفني الثقافي

· 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 معرفيــًا ووجدانيــًا وفنيــا وابداعيــا، واســتخدام 

االســتراتيجيات التطبيقيــة الســهلة مــن أجــل توظيفهــا فــي غرفــة الصــف. 

ــة فــي المــدارس و/أو فــي المؤسســات  ــة فني ــة تربي ــة: يعمــل الخريــج/ة معلم/ـ المهن
ــون والحــرف. ــى بالفن ــي تعن الت

· الخــزف والزجــاج: يشــمل دراســة أساســيات وتقنيــات العمــل فــي الخــزف والزجــاج ويكــون 	
جــل التركيــز علــى التصميــم واإلبــداع والخــروج بمنتجــات وتصاميــم جديــدة ومبتكــرة. 

ــف  ــال وتح ــج أعم ــاج وينت ــزف و/أو زج ــغل خ ــج مش ــس الخري ــن أن يؤس ــة: يمك المهن
ــع الخــزف. ويمكــن أن  ــًا فــي أحــد مشــاغل و/أو مصان ــع. ويمكــن أن يعمــل موظف للبي

ــة. ــة الفني ــتاذًا للتربي ــدارس أس ــي الم ــج ف ــل الخري يعم


