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رؤية الجامعة:

لتكن لنا حياة ولتكن أفضل

رسالة الجامعة:

جامعة دار الكلمة جامعة فلسطينية متخصصة بالفنون
والثقافة والتصميم ملتزمة بتخريج أجيال من القادة
الشباب المبدعين عبر برامج أكاديمية ذات جودة متميزة
مع إتاحة فرص للتعلم المستمر وتعزيز ثقافة الريادة
والبحث العلمي والتفاعل المجتمعي.

لمحة تاريخية موجزة عن جامعة دار الكلمة  -أحدث الجامعات الفلسطينية:
2006

تم اعتماد كلية دار الكلمة ككلية مجتمعية

2010

تم تدشين الحرم الجامعي الجديد

2013

تم اعتماد كليه دار الكلمه المجتمعيه لتصبح كليه دار الكلمه الجامعية للفنون والثقافه

 2021تم اعتماد كليه دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافه لتصبح جامعة دار الكلمة

كليات الجامعة:
كلية التصميم
كلية الفنون
كلية اإلدارة الثقافية والسياحية
الكلية التقنية المجتمعية
كلية الدراسات العليا والبحث العلمي
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البرامج التعليمية المعتمدة كما هو مبين في الجدول اآلتي:

6

أو ً
ال :برامج البكالوريوس
كلية التصميم  -برنامج التصميم ( الحد األدنى للقبول - ٪٧٥ :مدة الدراسة ٤ :سنوات )
يتعــرف الطالــب علــى أســس ومبــادئ التصميــم بشــكل عــام ،ثــم يتخصــص فــي احــدى المســارات ،وخــال الســنة الثالثــة والرابعــة ســيتدرب
الطلبــة فــي مرافــق القطــاع الخــاص مــن مصانــع وشــركات ،ممــا يســهل انخ ـراط الطلبــة فــي اســواقالعمل التــي تشــمل مصانــع األثــاث
ومصانــع المجوهــرات والذهــب ومصانــع النســيج والمالبــس ومشــاغل التحــف والحــرف اليدويــة وشــركات الدعايــة والتســويق وتصميــم
الوسائط الرقمية المتعددة كما ويمكنه أن يعمل كمصمم مستقل.
التخصصات
تصميم األزياء :يشمل تصميم األقمشة والمالبس والمجوهرات واإلكسسوارات واألحذية وغيرها
تصميم المنتج :يشمل تصميم األثاث واإلضاءة والمجوهرات والمنتجات الحرفية وغيرها من المنتجات الصناعية
المالتيميديا واألنيميشن :يشمل تصميم الوسائط الرقمية المتعددة والمواقع األلكترونية والصفحات العنكبوتية والعاب الفيديو
واألنيميشن.
كلية التصميم  -برنامج التصميم الداخلي ( الحد األدنى للقبول - ٪٧٥ :مدة الدراسة ٤ :سنوات )
يؤهــل البرنامــج الطالــب للعمــل فــي مجــال التصميــم الداخلــي ،التــي هــي فــي جوهرهــا شــكل مــن اشــكال الفــن التعبيــري .تهــدف الــى
تقديــم حلــول لمشــاكل اإلنســان فــي الفضــاء ثالثــي األبعــاد والشــكل ،كمــا يجمــع البرنامــج بيــن العناصــر اإلبداعيــة التــي تشــمل اللــون
والملمــس والشــكل مــع عناصــر أكثــر وظيفيــة ،مثــل التخطيــط وإضــاءة الفضــاء .يعمــل البرنامــج علــى تأهيــل جيــل مهنــي جديــد مــن
الفنانيــن والمصمميــن يمتلكــون المعرفــة والمهــارات الالزمــة ليعملــوا فــي مجــال التصميــم الداخلــي ,علمــا ان هــذا القطــاع فــي تطــور
مســتمر مــن حيــث ازديــاد الطلــب علــى تصاميــم فريــدة ومعاصــرة فــي جميــع مناحــي الحيــاة ,خاصــة مــن العائــات الشــابة.
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كلية التصميم  -برنامج التصميم الجرافيكي ( الحد األدنى للقبول - ٪٦٥ :مدة الدراسة ٤ :سنوات )
يشــمل أســس ومبــادئ التصميــم الجرافيكــي والدعايــة والتســويق والطباعــة والمالتيميديــا ،ويتخصــص الطالــب فــي إحــدى المســارات.
ويشــمل البرنامــج العديــد مــن األنشــطة ومســاق تدريــب ميدانــي بهــدف التشــبيك مــع القطــاع الخــاص ممــا يضمــن ســهولة اندمــاج
الخريجيــن فــي ســوق العمــل بعــد التخــرج .ويكــون الخريــج مؤهــل للعمــل فــي مكاتــب التصميــم وشــركات الدعايــة واإلعــان والمطابــع
ودور النشــر وفــي قســم التعبئــة والتغليــف فــي اي شــركة غذائيــة أو أدويــة أو غيرهــا .وأيضــا يمكنــه أن يعمــل كمصمــم مســتقل خاصــة
فــي مجــال الملتيميديــا.
التخصصات
الطباعة :يؤهل الخريج للعمل في شركات التصميم وشركات الدعاية واالعالن والمطابع والعديد من المؤسسات والشركات الربحية والغير ربحية.
المالتيميديا :يشمل تصميم الوسائط الرقمية المتعددة مثل المواقع األلكترونية وتصميم تطبيقات الهواتف الذكية والعاب الفيديو
واألنيميشن الثنائي والثالثي األبعاد
تصميم التعبئة والتغليف :يشمل تعريف الطالب على مواد التغليف والوسائل والتقنيات مع تركيز على أسس التصميم الخاصة
بالتغليف ودورها في تسويق المنتجات
كلية الفنون  -برنامج اإلنتاج الفيلمي ( الحد األدنى للقبول - ٪٦٥ :مدة الدراسة ٤ :سنوات )
يعمــل البرنامــج علــى تطويــر مهــارات الطلبــة فــي مجــاالت إنتــاج األفــام المختلفــة ،مــن أفــام روائيــة ،وتســجيلية ،وتجريبيــة وغيرهــا .التعــرف
علــى مراحــل إنتــاج األفــام كافــة ،ابتـ ً
ـدءا مــن تحديــد الموضــوع و البحــث ،كتابــة الســيناريو ،التصويــر ،اإلضاءة ،الصــوت ،المونتاج ،اإلخـراج واإلنتاج.
يهــدف البرنامــج الــى تمكيــن جيــل جديــد مــن الســينمائيين الفلســطينيين الذيــن يتقنــون اللغــة الســينمائية بأبعادهــا الفنيــة والنظريــة كذلــك
جوانبهــا المهنيــة والتقنيــة ليتمكنــوا مــن انتــاج ســينما فلســطينية جديــدة تنبــض بالحيويــة واإلبــداع.
التخصصات
اإلخراج :يؤهل الخريج أن يكون مخرج أفالم
التصوير :يؤهل الخريج أن يكون مصور
التوليف (المونتاج) :يؤهل الخريج أن يكون ممنتج
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كلية الفنون  -برنامج الفنون المعاصرة ( الحد األدنى للقبول - ٪٦٥ :مدة الدراسة ٤ :سنوات )
ّ
وهــو برنامــج يتمكــن الطالــب مــن خاللــه تعلــم وممارســة لغــات الفــن المتعــددة ،التقليديــة منهــا والمعاصــرة ،كفــن الرســم والتصويــر اللونــي
والنحــت والتصويــر الفوتغرافــي وفــن الفيديــو والفــن التركيبــي وغيرهــا .كمــا ويــدرس الطالــب تاريــخ الفــن ونظريــات النقــد الفنــي وفلســفة
علــم الجمــال ،ويكــون لــه الخيــار فــي ســلوك إحــدى المســارات.
التخصصات
فنان :يؤهل الخريج لإلنخراط في الوسط الفني كفنان مبدع
التربية الفنية :يؤهل الخريج من اإللتحاق في السلك التربوي
ترميم األعمال الفنية :يؤهل الخريج من العمل في مجال ترميم اللوحات واليقونات واألعمال الفنية
كلية الفنون  -برنامج الفنون األدائية ( الحد األدنى للقبول - ٪٦٥ :مدة الدراسة ٤ :سنوات )
يعتبــر هــذا البرنامــج االول فــي فلســطين فــي مجــال الفنــون األدائيــة ،فهــو برنامــج متكامــل يتنــاول قواعــد وأســس الفنــون االدائيــة
المختلفــة ،ويضــم حقلــي الموســيقى والمســرح ،والتــي يمكــن للطالــب أن يتخصــص فيهــا ،فحقــل الموســيقى يشــمل دراســة العلــوم
ـي اإلبداعــي ،أمــا بالنســبة
والمهاراتـ ً
الموســيقية األساســية ،منهــا األداء العملــي والدراســات التاريخيــة والنظريــة ،مــن خــال التطبيــق العملــي ً
لمجــال المســرح ،حيــث يشــمل دراســة علميــة ألســس األداء المســرحي وأســاليبه ومدارســه المختلفــة عمليــا ونظريــا ودراســة مجــاالت األداء
المســرحي المتعــددة.
التخصصات  -مجال الموسيقى
األداء الموسيقى :يؤهل هذا المسار الطالب الملتحق به ليكون عازفا أو مغنيا محترفا.
التربية الموسيقية :يؤهل الخريج أن يكون معلما متخصصا في تدريس الموسيقى سواء بالمدارس ورياض األطفال أو بالمعاهد أو
بالمواكز الثقافية
العالج بالموسيقى :يؤهل هذا المسار الطالب الملتحق به ليكون مختصا بالعالج بالموسيقى

9

التخصصات  -مجال المسرح
التمثيل :يؤهل الخريج أن يكون ممثل مسرحي
االخراج :يؤهل الخريج أن يكون مخرج مسرحي
تقنيات المسرح :تشمل هندسة صوت واضاءة
التصميم المسرحي :يؤهل الخريج أن يكون مصمم مسرحي
كلية االدارة الثقافية والسياحية  -السياحة الثقافية والمستدامة ( الحد األدنى للقبول - ٪٦٥ :مدة الدراسة ٤ :سنوات )
يؤهــل البرنامــج الطالــب لفهــم صناعــة الســياحة فــي مجملهــا وقيمتهــا وكذلــك أفضــل الممارســات فــي إدارة الســياحة لتوفيــر فهــم شــامل
لــدور الســياحة فــي االقتصــاد الوطنــي مــن خــال تســليط الضــوء علــى مفهــوم االســتدامة وأشــكال بديلــة للســياحة وكذلــك اســتراتيجيات
اإلدارة المســتدامة .يوفــر البرنامــج المعرفــة للخريجيــن حــول كيفيــة توليــد الفوائــد االقتصاديــة والثقافيــة مــن الســياحة ،ممــا يــؤدي للحفــاظ
علــى الثقافــة الفلســطينية ومواردهــا .كمــا ويقــدم البرنامــج فكـرا مبتكـرا ومســتداما حــول التنميــة الســياحية ،يتضمــن إشـراك المتخصصيــن
فــي مجــال إدارة الســياحة الثقافيــة والمســتدامة ,ويركــز البرنامــج علــى التدريــب العملــي عبــر إج ـراء البحــوث الميدانيــة واقامــة مشــاريع
مشــتركة مــع المؤسســات العاملــة فــي القطــاع الســياحي وتدريــب الطلبــة فــي المؤسســات ذات العالقــة لتأهيلهــم لفتــح شــركات
الســياحة الخاصــة بهــم ،ان رغبــوا.
التخصصات
االدارة والتخطيط :يؤهل الخريج للعمل في ادارة اماكن الضيافة ،المطاعم ،وكاالت السفر ،شركات النقل السياحي ،الخدمات السياحة
بشكل عام ،المؤسسات الحكومية المسؤولة عن النشاط السياحي ،مراكز المؤتمرات ،باالضافة الى تخطيط رحل سياحية
ٔ
وبامكانه تسويق االماكن التاريخية واالثرية والدينية والحضارية
التسويق الثقافي :يؤهل الخريج التعرف على سوق السياحة العالمي كما ٕ
ً
الفلسطينية عالميا
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كلية االدارة الثقافية والسياحية  -إدارة الفنون ( الحد األدنى للقبول - ٪٦٥ :مدة الدراسة ٤ :سنوات )
يهــدف البرنامــج بشــكل رئيســي الــى تأهيــل وتدريــب وتنميــة خبـرات وقــدرات الطالــب علــى ادارة المهرجانــات والمســابقات الفنيــة بأشــكالها
وادارة المتاحــف والمعــارض الفنيــة والمراكــز الثقافيــة وادارة الفعاليــات والتــي تشــمل ادارة الحفــات الثقافيــة ،وحفــات الكوكتيل ،والحفالت
الخاصــة ،كمــا ويشــمل البرنامــج ادارة المؤتم ـرات العلميــة والثقافيــة المحليــة والدوليــة ،باإلضافــة الــى ادارة البرامــج التلفزيونيــة والمشــاريع
الســينمائية ،وادارة البرامــج المســرحية والموســيقية.
التخصصات
ادارة الفنون االدائية :تشمل ادارة المهرجانات والمسابقات الفنية بأشكالها وادارة الفعاليات والحفالت الثقافية ،وحفالت الكوكتيل،
والحفالت الخاصة ،كما ويشمل ادارة المؤتمرات العلمية والثقافية المحلية والدولية.
ادارة الفنون المرئية :تشمل ادارة المتاحف والمعارض الفنية والمراكز الثقافية ،والمكتبات
ادارة الفنون السينمائية :تشمل ادارة البرامج التلفزيونية والمشاريع السينمائية ،وادارة البرامج المسرحية والموسيقية
كلية االدارة الثقافية والسياحية  -االدارة الرياضية ( الحد األدنى للقبول - ٪٦٥ :مدة الدراسة ٤ :سنوات )
يهــدف البرنامــج الــى تأســيس وتدريــب الطلبــة فــي مناهــج معاصــرة تطبيقيــة فــي عالــم الرياضــة تؤهلهــم للعمــل مباشــرة ،كمــا ويشــمل
البرنامــج اإلدارة الرياضيــة والتخطيــط االســتراتيجي باإلضافــة إلــى تدريــب الفــرق علــى أســس احترافيــة علميــة واســتخدام الرياضــة كأداة
للتنميــة المســتدامة ومجــاالت جديــدة فــي إدارة المحتــوى لتعزيــز الرياضــة فــي مختلــف المجــاالت ،حيــث ســيتيح البرنامــج فــرص للتعلــم مــن
خبـرات دوليــة خــال الدراســة ،ويتخصــص الطالــب فــي إحــدى المســارات التاليــة:
االدارة الرياضية :تشمل ادارة المراكز الرياضية
التطوير الرياضي :يؤهل الخريج للعمل مدرب ومرشد حيث يتم استخدام الرياضة في التنمية البشرية.
اداء رياضي :يؤهل الخريج أن يكون مدرب رياضي.
االلعاب الرياضية االلكترونية :يشمل تصميم وتشغيل العاب رياضية الكترونية.
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ثانيًا :برامج الدبلوم المتوسط ( الحد األدنى للقبول - ٪٥٠ :مدة الدراسة ٢ :سنوات )
الكلية التقنية المجتمعية  -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.
الكلية التقنية المجتمعية  -اإلنتاج الفيلمي الوثائقي
ً
ابتدءا
يعمل البرنامج على تطوير مهارات الطلبة في مجاالت إنتاج األفالم الوثائقية من خالل التعرف على مراحل إنتاج األفالم كافة،
من تحديد الموضوع و البحث ،كتابة السيناريو ،التصوير ،اإلضاءة ،الصوت ،المونتاج ،اإلخراج واإلنتاج .يهدف البرنامج الى تمكين جيل جديد
من السينمائيين الفلسطينيين الذين يتقنون اللغة السينمائية بأبعادها الفنية والنظرية كذلك جوانبها المهنية والتقنية ليتمكنوا من انتاج
سينما وثائقية فلسطينية جديدة تنبض بالحيوية واإلبداع.
الكلية التقنية المجتمعية  -الفنون التشكيلية المعاصرة
يشمل دراسة أساسيات وتقنيات الفن من رسم وتصوير لوني ونحت وتصوير فوتغرافي وغيرها .ويدرس الطالب تاريخ الفن وأسس
التربية الفنية ،لتمكين الطالب من العمل في مجال اإلنتاج الفني و/أو تعليم الفنون.
الكلية التقنية المجتمعية  -الدراما واألداء المسرحي
ً
ً
يشمل دراسة علمية ألسس األداء المسرحي وأساليبه ومدارسه المختلفة عمليا ونظريا ودراسة مجاالت األداء المسرحي المتعددة.
الكلية التقنية المجتمعية  -األداء الموسيقي
يشــمل دراســة العلــوم الموســيقية األساســية ،منهــا األداء والدراســات التاريخيــة والنظريــة ،باإلضافــة إلــى التربيــة الموســيقية مــن خــال
التطبيق العملي والمهاراتي اإلبداعي.
الكلية التقنية المجتمعية  -التربية الفنية
ـون المرئيــة ً فــي المــدارس ،وذلــك لتمكيــن معلمــي التربيــة الفنيــة
ـ
الفن
ـم
ـ
تعلي
ـي
ـ
ف
ـن
ـ
اغبي
ر
ال
يشــمل دراســة تطويــر قــدرات الشــباب والشــابات
ً
ومســاعدتهم علــى اكتشــاف وتنميــة مواهــب األطفــال والشــبيبة معرفيــا ووجدانيــا وفنيــا وابداعيــا ،واســتخدام االســتراتيجيات التطبيقيــة
الســهلة مــن أجــل توظيفهــا فــي غرفــة الصــف.
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الكلية التقنية المجتمعية  -فن الصياغة
ّ
ّ
وهــو برنامــج يــدرس وفــق نظــام التعليــم التكاملــي ،حيــث يتــم تعليــم وتدريــب الطالــب فــي مرافــق الجامعــة وايضــا مرافــق القطــاع الخــاص
شــركاء الجامعــة ،ويتمــرس الطالــب بتقنيــات فــن الصياغــة اليدويــة األساســية (كالنشــر والبــرد واللحــام والــخ ).والمتقدمــة (كالســكب وتركيــب
األحجــار والــخ ).مــع التركيــز علــى مهــارات التصميــم واإلبــداع اليدويــة والمحوســبة بإســتخدام برامــج الراينــو وغيرهــا.
الكلية التقنية المجتمعية  -فن وإدارة الطعام والشراب
يهــدف البرنامــج بشــكل رئيســي الــى تأهيــل وتدريــب وتنميــة خبــرات وقــدرات ومهــارات أفــراد مــن المجتمــع المحلــي فــي المناطــق
الفلســطينية المختلفــة لتطويــر فــن وإدارة الطعــام والشـراب بالتعــاون مــع الشــركاء مــن المطاعــم وجمعيــة الفنــادق العربيــة  ،ممــا يســمح
بزيــادة فــرص العمــل للشــباب الفلســطيني ويســاهم فــي زيــادة دخــل االســرة الفلســطينية ،كمــا ويســاهم البرنامــج فــي تعريــف الزائــر
والســائح االجنبــي والمحلــي علــى المطبــخ التراثــي والعــادات والتقاليــد الفلســطينية وتبــادل ونقــل المــوروث الفلســطيني الثقافــي الــى
بلــدان مختلفــة.
الكلية التقنية المجتمعية  -فن الخزف والزجاج
َ ْ
يتعــرف الطلبــة علــى مهــارات تصميــم وانتــاج أوانــي وأعمــال فنيــة ومنتجــات مختلفــة بمادتــي الخــزف والزجــاج .حيــث يتــدرب الطالــب
ويمــارس تقنيــات تشــكيل الصلصــال اليــدوي وعلــى الــدوالب وتلويــن الخــزف وتزجيجــه بعــدة طــرق .ويتــدرب علــى تقنيــات صهــر الزجــاج
وتعشــيقه وتشــكيله باألف ـران الكهربائيــة .ويكــون الخريــج قــادرا علــى اإلنخ ـراط فــي ســوق العمــل إمــا كموظــف فــي شــركات ومشــاغل
الخــزف والزجــاج أو كمعلــم فــي المــدارس للمــواد المهنيــة أو يؤســس عمــل خــاص بــه.
الكلية التقنية المجتمعية  -التصوير الفوتوغرافي
واالحت ـراف,
ـة
ـ
المهني
ـتوى
ـ
مس
ـى
ـ
إل
ـطين
ـ
فلس
ـي
ـ
ف
ـي
ـ
اف
ر
الفوتوغ
ـر
ـ
التصوي
ـة
ـ
مهن
يهــدف البرنامــج الــى االرتقــاء بالكفايــات المطلوبــة فــي
ً
بحيــث يتمتــع الخريــج بالخلفيــة العلميــة والنظريــة التــي تعــزز الجوانــب التقنيــة والفنيــة للتصويــر الفوتوغرافــي .ممــا ســيمكنه أيضــا مــن
االنخ ـراط والحصــول علــى فــرص عمــل فــي هــذا المجــال ,علــى مســتوى وطنــي وإقليمــي وعالمــي.

ً
ثالثًا :برامج الدبلوم المهني المتخصص( الحد األدنى للقبول - ٪٥٠ :مدة الدراسة ١١ :شهرا )
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الكلية التقنية المجتمعية  -فنون الطبخ وخدمة الطعام
ـون تزييــن الطعــام وتقديمــه ،تعلــم األســس
ـ
فن
ـة،
ـ
والعالمي
ـرقية
ـ
الش
ـة
ـ
يشــمل دراســة مهــارات الطبــخ األساســية وإعــداد األطبــاق الرئيس
ً
ً
الصحيــة إلعــداد الطعــام وحفظــه واالحتياجــات الغذائيــة الخاصــة التــي تســتدعي انتباهــا خاصــا لنوعيــة الغــذاء.
الكلية التقنية المجتمعية  -ضيافة الطعام المتقدمة
يشــمل تعلــم دراســة المهــارات التقنيــة العاليــة فــي إعــداد وخدمــة الطعــام رفيعــة المســتوى ومتطلبــات العمــل فــي أقســام مختلفــة
مــن المطبــخ ودراســة المهــارات اإلداريــة الالزمــة فــي ً مجــال خدمــة الطعــام كالتســعير والتســويق واإلشـراف وإدارة الحفــات والمناســبات،
وفــن اللباقــة العامــة وأصــول االتيكيــت المتبعــة عامــة وفــي خدمــة الطعــام خاصــة.
* بإمكان الطالب/ة في جميع فروع الثانوية العامة االلتحاق في الجامعة
* بإمكان الطالب/ة التجسير من الدبلوم إلى البكالوريوس بعد تحقيق الشروط التي وضعتها الوزارة بهذا الخصوص.

نبذة عن متطلبات وااللتحاق القبول في برامج البكالوريوس
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القواعد العامة للقبول
يتــم قبــول الطلبــة الجــدد فــي جامعــة دار الكلمــة والتحاقهــم بهــا بشــكل عــام فــي مطلــع الفصــل األول مــن كل عــام دراســي .وتقــوم
لجنــة القبــول بإج ـراءات القبــول آخــذة بعيــن االعتبــار سياســة القبــول العامــة التــي يقرهــا مجلــس جامعــة دار الكلمــة األكاديمــي .ويتــم
تقديـ ًـم طلبــات االلتحــاق إلــى دائــرة التســجيل والقبــول حســب المواعيــد المذكــورة فــي النشــرة الخاصــة بااللتحــاق والقبــول والتــي تصــدر
ســنويا.
تصنيف الطلبة الملتحقين في جامعة دار الكلمة
يصنف الطلبة لدى التحاقهم في جامعة دار الكلمة إلى فئتين:
الطلبة النظاميين وهم الطلبة الملتحقون في جامعة دار الكلمة للحصول على إحدى درجاتها أو شهاداتها األكاديمية.
.1
الطلبة غير النظاميين وهم الطلبة الذين يلتحقون بجامعة دار الكلمة لدراسة بعض المساقات أو االستماع إليها وال
.2
يسعون للحصول على درجة أو شهادة أكاديمية.
يتــم قبــول الطلبــة الجــدد فــي البرنامــج بشــكل عــام فــي مطلــع الفصــل األول مــن كل عــام دراســي ،كمــا ويمكــن قبــول أعــداد محــدودة
تقديــم طلبــات االلتحــاق إلــى دائــرة التســجيل والقبــول ,بحســب
فــي الفصــل الثانــي إذا تــم فتــح البرنامــج او ان توفــرت أماكــن شــاغرة .ويتــم ً
المواعيــد المحــددة فــي النشــرة الخاصــة بااللتحــاق والقبــول والتــي تصــدر ســنويا عــن جامعــة دار الكلمــة.
تقوم لجنة القبول بإجراءات القبول آخذة بعين االعتبار سياسة القبول العامة التي يقرها مجلس جامعة دار الكلمة.
العامة المطلوبة لاللتحاق بالبرنامج:
الحد األدنى من الشروط
ً
أن يكون الطالب حاصال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بحيث تؤهله لاللتحاق بالبرنامج المتقدم إليه وذلك على
.1
النحو التالي:
• أن ال تكون عالمة أي مبحث من مباحث شهادة الثانوية العامة دون النهاية الصغرى.
• أن ال يقل معدل الطالب في امتحان شهادة الثانوية العامة عن المعدل المقر من قبل وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي الفلسطينية لاللتحاق بالتعليم الجامعي ,بحيث ال يقل هذا المعدل عن الحد
األدنى لمعدل القبول للبرنامج المراد االلتحاق به .الحد األدنى لمعدل القبول لكل برنامج فهو معدل
يقره مجلس جامعة دار الكلمة ,ومكن له أن يتغير بتغير المعطيات التي استوجبت تحديده أصال.
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• أن يجتاز الطالب متطلبات اليوم المفتوح ،والموجود لبعض التخصصات ،بانشطته المختلفة وان يمتلك
الموهبة والقدرة على االنخراط في البرنامج (يتم القياس عبر سلسلة من االختبارات والمقابالت في
اليوم المفتوح المعين للبرنامج بحضور اساتذة الدائرة وضيوف مدعويين من ذوي االختصاص)
• ان يجتاز الطالب متطلبات المقابله الشخصية
• استيفاء الشروط الخاصة بكل برنامج بحسب التخصص المراد االلتحاق به.
القبول لطلبة السنة األولى
• يكون قبول الطلبة للسنة األولى تنافسيا حسب تسلسل المعدل في شهادة الثانوية العامة للطالب،
بحيث ال يقل هذا المعدل عن الحد األدنى لمعدل القبول للبرنامج والذي تحدده الجامعة ،والذي ال
يكون ادنى من المعدل المقر من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية.
• المقابله الشخصية جزء من عمليه قبول الطلبة للسنة األولى للعديد من البرامج
• يقر الحد األدنى لمعدل القبول للبرنامج من قبل مجلس جامعة دار الكلمة على ضوء أعداد الطلبة
الذين يتم التخطيط الستيعابهم سنويا في البرنامج ،و/أو بناء على مؤشرات تتطلبها بعض الهيئات
المهنية في فلسطين كشرط النتساب الطلبة في تلك الهيئات لدى تخرجهم من جامعة دار الكلمة.
• على جميع الطلبة المقبولين للسنة األولى التقدم المتحان مستوى في اللغة اإلنجليزية في
المواعيد التي تعلن عنها دائرة التسجيل والقبول ،ويتم تسجيل الطالب في مساقات اللغة اإلنجليزية
المطلوبة في جامعة دار الكلمة بناء على نتائجه في هذا االمتحان .في حال تدني عالمة الطالب عن
العالمة المطلوبة ,سيسجل الطالب في مساق لغة انجليزية استدراكي ,وعند نجاحه يتم تسجيله في
مساق اللغة اإلنجليزية المطلوب في جامعة دار الكلمة
شروط قبول الطلبة المنتقلين من جامعات معتمدة
يتم النظر في قبول طلبة منتقلين من جامعات أخرى معتمدة إذا توفرت شواغر لهم وبشرط أن يكونوا قد أنهوا في
.1
الجامعة المراد التحويل منها  24ساعة معتمدة فما فوق وحصلوا كذلك على معدل تراكمي ال يقل عن متطلب جامعة
دار الكلمة لغرض احتسلب مواد.
يتم النظر في معادلة المساقات التي درسها الطالب في الجامعة المراد التحويل منها إلى نظيراتها في جامعة دار
.2
الكلمة ،على أن ال يتم تحويل أي مساق تقل عالمته عن .%70
يشترط على الطلبة المحولين إنهاء ما ال يقل عن  %70من متطلبات التخصص في جامعة دار الكلمة.
.3
المقابله الشخصيه جزء من عمليه قبول الطلبة المحولين
.4
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شروط قبول الطلبة غير النظاميين
تقبــل جامعــة دار الكلمــة بعــض الطلبــة غيــر النظامييــن  -أي الذيــن ال يســعون للحصــول علــى إحــدى درجــات أو شــهادات جامعــة دار
الكلمــة العلميــة  -إذا توفــرت شــواغر لهــم حيــث تعطــى أولويــة القبــول للطلبــة النظامييــن .ويشــترط علــى المقبوليــن كطلبــة غيــر نظامييــن
أن يكونــوا مســتوفيين لشــروط القبــول العامــة فــي جامعــة دار الكلمــة أو أن يكونــوا طلبــة “منتظميــن” فــي جامعــات معتــرف بهــا.

نبذة عن متطلبات االلتحاق والقبول في برامج الدبلوم

القواعد العامة للقبول
يتــم قبــول الطلبــة الجــدد فــي جامعــة دار الكلمــة والتحاقهــم بهــا بشــكل عــام فــي مطلــع الفصــل األول مــن كل عــام دراســي .وتقــوم
لجنــة القبــول بإج ـراءات القبــول آخــذة بعيــن االعتبــار سياســة القبــول العامــة التــي يقرهــا مجلــس جامعــة دار الكلمــة األكاديمــي .ويتــم
تقديـ ًـم طلبــات االلتحــاق إلــى دائــرة التســجيل والقبــول حســب المواعيــد المذكــورة فــي النشــرة الخاصــة بااللتحــاق والقبــول والتــي تصــدر
ســنويا.
تصنيف الطلبة الملتحقين في جامعة دار الكلمة
يصنف الطلبة لدى التحاقهم في جامعة دار الكلمة إلى فئتين:
الطلبة النظاميين وهم الطلبة الملتحقون في جامعة دار الكلمة للحصول على إحدى درجاتها أو شهاداتها األكاديمية.
.1
الطلبة غير النظاميين وهم الطلبة الذين يلتحقون بجامعة دار الكلمة لدراسة بعض المساقات أو االستماع إليها وال
.2
يسعون للحصول على درجة أو شهادة أكاديمية.
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يتم قبول الطلبة في التخصصات المختلفة شريطة أن:
يكون الطالب حاصال على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويكون على أساس المعدل التنافسي ضمن
.1
المقاعد المخصصة لكل تخصص وحسب تعليمات وأنظمة وزارة التربية والتعليم العالي التي تقرر بهذا الخصوص.
يقبل الطالب للدراسة بعد اجتياز امتحانات القبول الخاصة بجامعة دار الكلمة.
.2
يخضع المتقدم إلى إجراء مقابلة شخصية مع لجنة مختصة من أساتذة القسم لتقييم الموهبة الفنية والنضوج الفكري
.3
والشخصية المناسبة الختصاصات جامعة دار الكلمة.
الطلبة المنتقلين من جامعات وكليات أخرى
يقبل الطلبة الذين يرغبون في االنتقال إلى جامعة دار الكلمة في حالة وجود مقاعد لهم حسب الشروط التالية:
استيفاء شروط القبول في جامعة دار الكلمة.
.1
أن يكون التحويل من جامعة أو كلية جامعية تعترف فيها جامعة دار الكلمة وتكون الدراسة فيها وفق نظام االنتظام.
.2
أن يكون الطالب قد أتم في الجامعة أو الكلية الجامعية منها ما ال يقل  30ساعة معتمدة/سنة دراسية بنجاح وأن ال
.3
يقل المعدل التراكمي في تلك الجامعة عن تقدير جيد.
يخضع المتقدم إلى إجراء مقابلة شخصية مع لجنة مختصة من أساتذة القسم لتقييم الموهبة الفنية والنضوج الفكري
.4
والشخصية المناسبة الختصاصات جامعة دار الكلمة
تقوم لجنة مختصة في جامعة دار الكلمة بمعادلة المساقات للطالب المحول لنظرياتها في خطة التخصص المحول إليه
.5
ً
وفقا للنظام الخاص بمعادلة المساقات بحيث ال يتجاوز مجموع عدد الساعات المحتسبة للمساقات المحولة عن  %60من
الساعات المطلوبة للتخرج وال يحسب أكثر من  %50من متطلبات التخصص.
ال تدخل عالمة المساقات المحولة في المعدل التراكمي في جامعة دار الكلمة.
.6
يعامل الطالب المنتقل معاملة الطالب المستجد.
.7
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طلبات االلتحاق:
تتميز جامعة دار الكلمة بإجراءاتها البسيطة والميسرة للطلبة في عمليتي القبول والتسجيل .وإليكم خطوات التسجيل:
 .1الحصول على بطاقة طلب االلتحاق مقابل رسم قدره  165شيكل غير مستردة من:
• أحد فروع البنك العربي في مدينة بيت لحم أو بيت جاال أو الخضر.
• فرع بنك فلسطين في بيت لحم.
• المكتب المالي في مبنى جامعة دار الكلمة  -بيت لحم – جبل مرير.
• مكاتب الجامعة في رام الله  -الماصيون  -عمارة شطارة  -الطابق الخامس بجانب بنك القدس
 .2تعبئة طلب االلتحاق الكترونيا باستخدام رمز الطلب ورمز المرور الخاص بالطلب من خالل الصفحة اإللكترونية التالية:
 www.daralkalima.edu.psولتعبئة الطلب اتبع التعليمات المبينة على طلب االلتحاق في المغلف.
الرسوم الجامعية:
ان جامعة دار الكلمة مؤسسة تعليم عالي غير ربحية .تسعى لتقديم خدمات تعليمية متميزة مع المحافظة على الرسوم في الحد
األدنى الممكن .تشكل رسوم الطالب %30من التكاليف الحقيقية ،مما يؤدي إلى اعتماد الجامعة على تبرعات من أفراد ،ومؤسسات
محلية وأجنبية .وعليه فان أقساط ورسوم الساعة المعتمدة هي كالتالي:
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تعتمد الرسوم الجامعة للدراسة في جامعة دار الكلمة على طبيعة البرنامج والدرجة العلمية كما هو موضح في
الجدول التالي:
ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻳﺔ ﺍﺑﺗﺩﺍءﺍ ﻣﻥ 1/9/2022
ﺗﻌﺗﻣﺩ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻳﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﻠﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻭﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:

ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ

ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ

ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ/ﺷﻳﻛﻝ
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ﻓﻥ ﺍﻟﺧﺯﻑ ﻭﺍﻟﺯﺟﺎﺝ
ﻓﻥ ﺍﻟﺻﻳﺎﻏﺔ
ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﺍﻟﺗﺷﻛﻳﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ
ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ
ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﺻﺭﺓ
ﺍﻟﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﻟﺟﺭﺍﻓﻳﻛﻲ
ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻲ
ﺍﻟﺩﺭﺍﻣﺎ ﻭﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻣﺳﺭﺣﻲ
ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﺍﻷﺩﺍﺋﻳﺔ
ﺍﻷﺩﻻء ﺍﻟﺳﻳﺎﺣﻳﻳﻥ ﺍﻟﻔﻠﺳﻁﻳﻧﻳﻳﻥ

ﺍﻟﺩﺑﻠﻭﻡ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
ﺍﻟﺩﺑﻠﻭﻡ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
ﺍﻟﺩﺑﻠﻭﻡ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
ﺍﻟﺩﺑﻠﻭﻡ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
ﺍﻟﺑﻛﺎﻟﻭﺭﻳﻭﺱ
ﺍﻟﺑﻛﺎﻟﻭﺭﻳﻭﺱ
ﺍﻟﺩﺑﻠﻭﻡ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
ﺍﻟﺩﺑﻠﻭﻡ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
ﺍﻟﺑﻛﺎﻟﻭﺭﻳﻭﺱ
ﺍﻟﺩﺑﻠﻭﻡ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ

ﻓﻧﻭﻥ ﺍﻟﻁﺑﺦ ﻭﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ

ﺍﻟﺩﺑﻠﻭﻡ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﺍﻟﻣﺗﺧﺻﺹ
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ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ/ﺷﻳﻛﻝ
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ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ /ﺷﻳﻛﻝ
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220
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ﻓﻥ ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺷﺭﺍﺏ

ﺍﻟﺩﺑﻠﻭﻡ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
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ﺿﻳﺎﻓﺔ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺍﻟﻣﺗﻘﺩﻣﺔ

ﺍﻟﺩﺑﻠﻭﻡ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﺍﻟﻣﺗﺧﺻﺹ

ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻔﻳﻠﻣﻲ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻘﻲ
ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻔﻳﻠﻣﻲ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ
ﺍﻟﺗﺻﻣﻳﻡ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺩﺍﻣﺔ
ﻓﻥ ﺍﻟﺻﻳﺎﻏﺔ
ﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﺍﻟﻔﻳﻠﻣﻲ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻘﻲ
ﻓﻧﻭﻥ ﺍﻟﻁﺑﺦ ﻭﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ
ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻲ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ  -ﻣﺳﺎﻗﺎﺕ

ﺍﻟﺩﺑﻠﻭﻡ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ
ﺍﻟﺑﻛﺎﻟﻭﺭﻳﻭﺱ
ﺍﻟﺑﻛﺎﻟﻭﺭﻳﻭﺱ
ﺍﻟﺑﻛﺎﻟﻭﺭﻳﻭﺱ
ﺍﻟﺑﻛﺎﻟﻭﺭﻳﻭﺱ
ﺍﻟﺑﻛﺎﻟﻭﺭﻳﻭﺱ
ﺍﻟﺑﻛﺎﻟﻭﺭﻳﻭﺱ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ  -ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ  -ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ  -ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻣﺳﺗﻣﺭ  -ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ
ﺩﻭﺭﺍﺕ
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ﻣﻼﺣﻅﺔ :ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺍﻋﻼﻩ ﻫﻲ ﺑﻌﻣﻠﺔ ﺍﻟﺷﻳﻛﻝ ﻛﻣﺎ ﻫﻭ ﻣﻭﺿﺢ.

165
220
220
220
220
220
220
165
330
330
330
330

ﺭﺳﻭﻡ ﻓﺻﻠﻳﺔ ﺍﺧﺭﻯ/ﺷﻳﻛﻝ

ﻻ ﻳﻭﺟﺩ
 55ﺗﺄﻣﻳﻥ ﺻﺣﻲ
ﻻ ﻳﻭﺟﺩ
ﻻ ﻳﻭﺟﺩ
ﻻ ﻳﻭﺟﺩ
ﻻ ﻳﻭﺟﺩ
ﻻ ﻳﻭﺟﺩ
ﻻ ﻳﻭﺟﺩ
ﻻ ﻳﻭﺟﺩ
 630ﺭﺣﻼﺕ ﻣﻳﺩﺍﻧﻳﺔ ) 4ﻓﺻﻭﻝ(
 410ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻁﺑﺦ  275 /ﻟﻠﻔﺻﻝ ﺍﻟﺻﻳﻔﻲ
 55ﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﻁﺑﺦ
 410ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻁﺑﺦ  275 /ﻟﻠﻔﺻﻝ ﺍﻟﺻﻳﻔﻲ
 55ﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﻁﺑﺦ
 410ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻁﺑﺦ  275 /ﻟﻠﻔﺻﻝ ﺍﻟﺻﻳﻔﻲ
 55ﺗﺄﻣﻳﻥ ﻣﻁﺑﺦ
ﻻ ﻳﻭﺟﺩ
ﻻ ﻳﻭﺟﺩ
ﻻ ﻳﻭﺟﺩ
ﻻ ﻳﻭﺟﺩ
ﻻ ﻳﻭﺟﺩ
ﻻ ﻳﻭﺟﺩ
ﻻ ﻳﻭﺟﺩ
ﻻ ﻳﻭﺟﺩ
ﻻ ﻳﻭﺟﺩ
ﻻ ﻳﻭﺟﺩ
ﻻ ﻳﻭﺟﺩ
ﻻ ﻳﻭﺟﺩ

ﺭﺳﻭﻡ ﺗﺩﻓﻊ ﻟﻣﺭﺓ ﻭﺍﺣﺩﺓ/ﺷﻳﻛﻝ

 110ﺭﺳﻭﻡ ﺗﺧﺭﺝ
 110ﺭﺳﻭﻡ ﺗﺧﺭﺝ
 110ﺭﺳﻭﻡ ﺗﺧﺭﺝ
 110ﺭﺳﻭﻡ ﺗﺧﺭﺝ
 110ﺭﺳﻭﻡ ﺗﺧﺭﺝ
 110ﺭﺳﻭﻡ ﺗﺧﺭﺝ
 110ﺭﺳﻭﻡ ﺗﺧﺭﺝ
 110ﺭﺳﻭﻡ ﺗﺧﺭﺝ
 110ﺭﺳﻭﻡ ﺗﺧﺭﺝ
 110ﺭﺳﻭﻡ ﺗﺧﺭﺝ

 110ﺭﺳﻭﻡ ﺗﺧﺭﺝ  250 +ﺭﺳﻭﻡ ﺯﻱ
 110ﺭﺳﻭﻡ ﺗﺧﺭﺝ  250 +ﺭﺳﻭﻡ ﺯﻱ
 110ﺭﺳﻭﻡ ﺗﺧﺭﺝ  250 +ﺭﺳﻭﻡ ﺯﻱ
 110ﺭﺳﻭﻡ ﺗﺧﺭﺝ
 110ﺭﺳﻭﻡ ﺗﺧﺭﺝ
 110ﺭﺳﻭﻡ ﺗﺧﺭﺝ
 110ﺭﺳﻭﻡ ﺗﺧﺭﺝ
 110ﺭﺳﻭﻡ ﺗﺧﺭﺝ
 110ﺭﺳﻭﻡ ﺗﺧﺭﺝ
 110ﺭﺳﻭﻡ ﺗﺧﺭﺝ
 110ﺭﺳﻭﻡ ﺗﺧﺭﺝ
 110ﺭﺳﻭﻡ ﺗﺧﺭﺝ
 110ﺭﺳﻭﻡ ﺗﺧﺭﺝ
 110ﺭﺳﻭﻡ ﺗﺧﺭﺝ
ﻻ ﻳﻭﺟﺩ
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المنح واإلعفاءات والمساعدات المالية:
المنح /اإلعفاءات الداخلية:
ً
الجامعية ،ولذلك تسعى إلى إبقاء
استه
ر
د
المؤهل
الطالب
إكمال
سبيل
في
عائقا
المالية
المشاكل
تكون
تحرص الجامعة على أن ال
ً
الرسوم في الحد األدنى الممكن مع المحافظة على المستوى العالي للتعليم والخدمات األخرى .وتماشيا مع هذه السياسة تبذل
الجامعة جهدها لتوفير مجموعة كبيرة من المنح واالعفاءات والقروض والتسهيالت المالية للمتفوقين والموهوبين التي تساعد الطلبة
خالل مسيرة دراستهم الجامعية وتخفف عنهم وعن ذويهم األعباء المالية المترتبة على الدراسة.
اإلقراض من خالل صندوق إقراض الطلبةً :
تقدم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قروضا للطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي الستكمال دراستهم الجامعية
ً
فصليا ضمن الشروط التالية:
ً
ً
إحدى مؤسسات التعليم العالي ومحتاجا من الناحية المالية.
.1
أن يكون الطالب/ة منتظما ًفي ً
أن يكون قد اجتاز بنجاح فصال دراسيا على األقل بالعبء الدراسي االعتيادي.
.2
أن ال يكون تحت التحذير أو المراقبة األكاديمية.
.3
يحق للطالب/ة في برنامج بكالوريوس الحصول على سبعة قروض طوال دراسته/ا الجامعية كحد أعلى (ثالثة قروض
.4
لطلبة الدبلوم المتوسط) ،بحيث ال يتجاوز القرض بأعلى مستوياته  %75من مجموع األقساط.
* يتم تنسيق تعبئة الطلبات واستكمال الوثائق المطلوبة من قبل الشخص المسؤول عن هذا الملف.
التقسيط:
يحق للطالب/ة الذي أنهى/أنهت دراسة فصل كامل بجامعة دار الكلمة ،أن يسدد الرسوم الدراسية من خالل تقسيط المبلغ على
دفعات وذلك ضمن الشروط التالية:
أن يكون عدد الساعات التي سجل لها للفصل ال يقل عن ( )9ساعات معتمدة.
.1
أن يكون قد أكمل بنجاح ( )12ساعة معتمدة فأكثر.
.2
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أما آلية التقسيط فتكون كاآلتي:
الدفعة األولى :وتكون قبل بداية الفصل الدراسي ،وحسب المواعيد المحددة في التقويم األكاديمي للسنة الدراسية،حيث تشمل:
 oرسوم التسجيل.
 oجميع الرسوم اإلضافية مثل (رسوم مطبخ  /استخدام معدات  /رحالت وغيرها)
 oما قيمته  %30من الرسوم الدراسية للساعات المعتمدة.
الدفعة الثانية :تكون خالل الشهر األول من بداية الفصل بما قيمته  %30من الرسوم الدراسية للساعات المعتمدة.
الدفعة الثالثة واألخيرة :تكون خالل الشهر الثاني من بداية الفصل بما قيمته  %40من الرسوم الدراسية للساعات المعتمدة.
فــي حــال عــدم ســداد الطالــب للدفعــة الثالثــة واألخيــرة تحجــب عنــه عالمــات الفصــل نفســه ويحــرم مــن التســجيل للفصــول الدراســية
التــي تليــه حتــى يتــم تســديد جميــع المســتحقات .وفــي حالــة أن كان التقســيط فــي الفصــل األخيــر (فصــل التخــرج) ولــم يقــم الطالــب/ة
بتســديد الدفعــة الثالثــة واألخيــرة يحــرم مــن اســتالم شــهادته النهائيــة وأيــة وثائــق رســمية االى حيــن تســديد جميــع المســتحقات وتســوية
جميــع األمــور الماليــة العالقــة.
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شروط عامة
ال يجوز أن يجمع الطالب بين أي مساعدتين من المساعدات في فصل واحد ،وفي حال حصول ذلك يخير الطالب بين
.1
إحداها.
ال يستفيد الطالب الواقع تحت العقوبة السلوكية أو األكاديمية (إذا تدنى معدله التراكمي عن  %65للبكالوريوس و %55
.2
للدبلوم في أي فصل من الفصول باستثناء الفصل األول) من أي من المساعدات فيما عدا التقسيط إذا كانت العقوبة
سارية في الفصل الدراسي الذي رشح فيه للمساعدة.
ال يستفيد من هذه المساعدات أي طالب/ة مسجل/ة ألقل من ( )12ساعة معتمدة في الفصل الذي رشح فيه
.3
للمنحة ,ما عدا فصل التخرج.
فيما عدا التقسيط ،ال يستفيد من المساعدات أي طالب مسجل في برامج الدبلوم المهني المتخصص.
.4
يجب اإلعالن للطلبة من قبل اإلدارة وعبر القنوات ذات الصلة عن المساعدات المختلفة وشروطها بشكل واضح وقبل
.5
فترة كافية ليتسنى للراغبين ترشيح أنفسهم.
ً
ً
يتم تقديم المساعدات بكافة أشكالها كإعفاء من الرسوم وال تقدم كمبلغا ماليا للطالب ،وفي حال وصول مخصصاتها
.6
بعد انتهاء فترة التسجيل (المنح الخارجية خاصة) ترصد للمستفيد للتسجيل للفصل الذي يليه ويتم إفادته بوثيقة مالية
رسمية تثبت حقه صادرة عن الدائرة المالية في جامعة دار الكلمة ،إال في الفصل األخير حيث يتم تسوية قيمة المنحة
ً
وبناء على رغبته/ا استرداد
مع الرسوم التي دفعها الطالب ويعاد المبلغ المتبقي له عند التخرج .كما يحق للطالب/ة
أي مبالغ متبقية له/ا من خالل تقديم طلب خاص بذلك إلى الدائرة المالية.
هذه المساعدات يتم العمل بها خالل الفصلين األول والثاني وال تطبق بأي حال من األحوال خالل الدورة الصيفية .كما
.7
ال تغطي المساعدات الرسوم الخاصة بالتسجيل وجميع الرسوم اإلضافية (مثل رسوم مطبخ  /استخدام معدات  /رحالت
وغيره)

مرافق الجامعة:

23

24

 ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ،ﺟﺒﻞ ﻣﺮﯾﺮ

02 - 2757028

02 - 2756797

daralkalimaUniversity

www.daralkalima.edu.ps

admission@daralkalima.edu.ps

