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هي إحدى مؤسسات التعليم العايل يف فلسط�، حيث �نح فرصا تعليمية بديلة عّ� هو متوفر

يف الجامعات الفلسطينية عن طريق توف� منهاج متكامل، يعتمد عىل املهارات اإلبداعية للطلبة

لتلبية الحاجات االقتصادية والثقافية واالجت�عية والتعليمية للمجتمع الفلسطيني واملساهمة يف

    إثراء الحياة الفكرية والثقافية يف فلسط� عرب تزويد الشباب بالتدريب واملهارات األكاد¢ية واملهنية.   

تتميز كلية دار الكلمة الجامعية بإجراءاتها البسيطة وامليرسة للطلبة يف عمليتي القبول والتسجيل،

وإليكم خطوات التسجيل:

الحصول عىل بطاقة طلب االلتحاق مقابل رسم قدره

ثالث� ديناراً غ� مسرتدة  وفقاً لإلجراءات والخطوات التالية:

1. دفع مبلغ 30 دينار ارد¾ يف البنك العر½ أو بنك فلسط� عىل الحسابات البنكية التالية:

Name: Dar Al-Kalima University College

Arab Bank – Bethlehem Branch 49-853

(Account NO.: 9050 7275 8250 1 (JOD

IBAN NO.: PS64 ARAB 0000 0000 9050 7275 8250 1

أو

Name: Dar Al-Kalima University College

BANK OF PALESTINE – Bethlehem BRANCH

(Account NO.: 0450/1375000/029/3000/001 (JOD

IBAN NO.: PS07 PALS 0450 1375 0000 2930 0000 1

Registrar@daralkalima.edu.ps :2. ارسال صورة عن وصل الدفع اىل الربيد االلكرتو¾ التايل

والتسجيل  القبول  دائرة  ِقبَل  من  الطلبة  مع  التواصل  الدفع سيتم  ارسال صورة عن وصل  بعد   .3

وارسال للطلبة اسم املستخدم وكلمة املرور والرابط التي بإمكانك التسجيل من خالله



*البرامج التعليمية المعتمدة كما هو مبين يف الجدول اآلتي: 
أوالً: برامج البكالوريوس 

التصميم

التصميم 
الداخيل

الحد األد� املسارات نبذة عن الربنامج الربنامج
للقبول

مدة 
الدراسة

التصميم  ومبادئ  أسس  عىل  الطالب  يتعرف 
املسارات،  احدى  يف  يتخصص  ثم  عام،  بشكل 
الطلبة  والرابعة سيتدرب  الثالثة  السنة  وخالل 
يف مرافق القطاع الخاص من مصانع ورشكات، 
م§ يسهل انخراط الطلبة يف اسواق العمل التي 
املجوهرات  ومصانع  األثاث  مصانع  تشمل 
ومشاغل  واملالبس  النسيج  ومصانع  والذهب 
الدعاية  ورشكات  اليدوية  والحرف  التحف 
املتعددة  الرقمية  الوسائط  والتسويق وتصميم 

ك§ و´كنه أن يعمل كمصمم مستقل.

التصميم  مجال  يف  للعمل  الطالب  الربنامج  يؤهل 

اشكال  من  شكل  جوهرها  يف  هي  التي  الداخيل، 

ملشاكل  حلول  تقديم  اىل  تهدف  التعبºي  الفن 

اإلنسان يف الفضاء ثال¼ األبعاد والشكل، كم ويجمع 

اللون  التي تشمل  اإلبداعية  العنارص   Áالربنامج  ب

مثل  وظيفية،   Ãأك عنارص  مع  والشكل  وامللمس 

عىل  الربنامج  يعمل  الفضاء.  وإضاءة  التخطيط 

 Áواملصمم  Áالفنان من  جديد  مهني  جيل  تأهيل 

´تلكون املعرفة واملهارات الالزمة ليعملوا يف مجال 

التصميم الداخيل خاصة وان هذا القطاع يف تطور 

مستمر من حيث ازدياد الطلب عىل تصاميم فريدة 

من  خاصة  الحياة،  مناحي  جميع  يف  ومعارصة 

العائالت الشابة.

تصميم األزياء

املالتيميديا واألنيميشن

تصميم املنتج

تصميم التغليف

٤ سنوات٧٥٪

٤ سنوات٧٥٪



إدارة 
الفنون

الحد األد� املسارات نبذة عن الربنامج الربنامج
للقبول

مدة 
الدراسة

نبذة عن الربنامج: يهدف الربنامج بشكل رئييس 
وقدرات  خربات  وتنمية  وتدريب  تأهيل  اىل 
واملسابقات  املهرجانات  ادارة  عىل  الطالب 
واملعارض  املتاحف  وادارة  بأشكالها  الفنية 
الفنية واملراكز الثقافية وادارة الفعاليات والتي 
وحفالت  الثقافية،  الحفالت  ادارة  تشمل 
ويشمل  ك¤  الخاصة،  والحفالت  الكوكتيل، 
والثقافية  العلمية  املؤ§رات  ادارة  الربنامج 
الربامج  ادارة  اىل  باإلضافة  والدولية،  املحلية 
وادارة  السين¤ئية،  واملشاريع  التلفزيونية 

الربامج املرسحية واملوسيقية.

يهدف الربنامج اىل تأسيس و تدريب الطلبة يف 
الرياضة  عا±  يف  تطبيقية  معارصة  مناهج 
ويشماللربنامج   ك¤  مبارشة،  للعمل  تؤهلهم 
االسرتاتيجي  والتخطيط  الرياضية  اإلدارة 
باإلضافة إىل  تدريب الفرق عىل أسس احرتافية 
للتنمية  كأداة  الرياضة  واستخدام  علمية 
املحتوى  إدارة  يف  جديدة  ومجاالت  املستدامة 
حيث  املجاالت،  مختلف  يف  الرياضة  لتعزيز 
سيتيح الربنامج فرص للتعلم من خربات دولية 

خالل الدراسة

أدائية

مرئية

سين¤ئية

٤ سنوات٦٥٪

علوم 
الرياضة 

االدارة الرياضية

الرياضة للتطوير

٤ سنوات٦٥٪

الفنون 
املعارصة

تعلّم  خالله  من  الطالب  يتمكن  برنامج  وهو 
التقليدية منها  الفن املتعددة،  وم¤رسة لغات 
واملعارصة، كفن الرسم والتصوير اللوÈ والنحت 
والفن  الفيديو  وفن  الفوتغرايف  والتصوير 
تاريخ  الطالب  ويدرس  ك¤  وغÌها.  الرتكيبي 
علم  وفلسفة  الفني  النقد  ونظريات  الفن 
إحدى  سلوك  يف  الخيار  له  ويكون  الج¤ل، 

املسارات. 

مسار فنان

مسار الرتبية الفنية

مسار ترميم األع¤ل 
الفنية

٤ سنوات٦٥٪

تصميم االلعاب 

االلكرتونية الرياضية

االداء ريايض



التصميم 
Ïالجرافي

الحد األد� املسارات نبذة عن الربنامج الربنامج
للقبول

مدة 
الدراسة

 Ïالجرافي التصميم  ومبادئ  أسس  يشمل 
واملالتيميديا،  والطباعة  والتسويق  والدعاية 

ويتخصص الطالب يف إحدى املسارات. 
األنشطة ومساق  العديد من  الربنامج  ويشمل 
القطاع  مع  التشبيك  بهدف   Ñميدا تدريب 
الخاص م§ يضمن سهولة اندماج الخريجÁ يف 
الخريج  ويكون  التخرج.  بعد  العمل  سوق 
ورشكات  التصميم  مكاتب  يف  للعمل  مؤهل 
الدعاية واإلعالن واملطابع ودور النرش ويف قسم 
التعبئة والتغليف يف اي رشكة غذائية أو أدوية 
كمصمم  يعمل  أن  ´كنه  وأيضا  غºها.  أو 

مستقل خاصة يف مجال امللتيميديا.

مسار الطباعة

مسار املالتيميديا

٤ سنوات٦٥٪

مسار تصميم

التعبئة والتغليف

اإلنتاج 
الفيلمي

الطلبة يف  الربنامج عىل تطوير مهارات  يعمل  
مجاالت إنتاج األفالم املختلفة، من أفالم روائية، 
عىل  التعرف  وغºها.  تجريبية  وتسجيلية، 
تحديد  من  ابتدًءا  كافة،  األفالم  إنتاج  مراحل 
،التصوير  السيناريو  كتابة  البحث،  و  املوضوع 

،اإلضاءة ،الصوت ،املونتاج ،اإلخراج واإلنتاج.
من  جديد  جيل   ÁكØ اىل  الربنامج  يهدف 
اللغة  يتقنون  الذين   Áالفلسطيني  Áالسين§ئي
كذلك  والنظرية  الفنية  بأبعادها  السين§ئية 
انتاج  من  ليتمكنوا  والتقنية  املهنية  جوانبها 
بالحيوية  تنبض  جديدة  فلسطينية  سين§ 

واإلبداع.

مسار اإلخراج

مسار التصوير

مسار التوليف 
(املونتاج)

مسار كتابة السيناريو

مسار الصوت

٤ سنوات٦٥٪

الفنون 
املعارصة

تعلّم  خالله  من  الطالب  يتمكن  برنامج  وهو 
التقليدية منها  الفن املتعددة،  وم§رسة لغات 
واملعارصة، كفن الرسم والتصوير اللوÑ والنحت 
والفن  الفيديو  وفن  الفوتغرايف  والتصوير 
تاريخ  الطالب  ويدرس  ك§  وغºها.  الرتكيبي 
علم  وفلسفة  الفني  النقد  ونظريات  الفن 
إحدى  سلوك  يف  الخيار  له  ويكون  الج§ل، 

املسارات. 

مسار فنان

مسار الرتبية الفنية

مسار ترميم األع§ل 
الفنية

٤ سنوات٦٥٪



املسارات نبذة عن الربنامج الربنامج
الحد 
األد� 
للقبول

مدة 
الدراسة

٤ سنوات٦٥٪

الفنون 

األدائية

يعترب هذا الربنامج االول يف فلسط� يف مجال 
يتناول  متكامل  برنامج  فهو  األدائية،  الفنون 
املختلفة، ويضم  االدائية  الفنون  قواعد وأسس 
حقيل املوسيقى واملرسح، والتي �كن للطالب 
يشمل  املوسيقى  فحقل  فيها،  يتخصص  أن 
األداء  منها  األساسية،  املوسيقية  العلوم  دراسة 
من  والنظرية،  التاريخية  والدراسات  العميل 
أما  اإلبداعي،  واملهارا»  العميل  التطبيق  خالل 
دراسة  يشمل  حيث  املرسح،  ملجال  بالنسبة 
علمية ألسس األداء املرسحي وأساليبه ومدارسه 
األداء  مجاالت  ودراسة  ونظرياً  عملياً  املختلفة 

املرسحي املتعددة. 

٤ سنوات٦٥٪

السياحة 

الثقافية 

واملستدامة

يؤهل الربنامج الطالب لفهم صناعة السياحة يف 
يف  امل·رسات  أفضل  وكذلك  وقيمتها  مجملها 
إدارة السياحة لتوف« فهم شامل لدور السياحة 
الضوء  تسليط  خالل  من  الوطني  االقتصاد  يف 
عىل مفهوم االستدامة وأشكال بديلة للسياحة 
يوفر  املستدامة.  اإلدارة  اسرتاتيجيات  وكذلك 
توليد  كيفية  حول  للخريج�  املعرفة  الربنامج 
الفوائد االقتصادية والثقافية من السياحة، م· 
الفلسطينية  الثقافة  عىل  للحفاظ  يؤدي 
مبتكرا  فكرا  الربنامج  ويقدم  ك·  ومواردها. 
يتضمن  السياحية،  التنمية  حول  ومستداما 
السياحة  إدارة  مجال  يف  املتخصص�  إرشاك 
عىل  الربنامج  ويركز  واملستدامة,  الثقافية 
امليدانية  البحوث  إجراء  عرب  العميل  التدريب 
واقامة مشاريع مشرتكة مع املؤسسات العاملة 
يف  الطلبة  وتدريب  السياحي  القطاع  يف 
املؤسسات ذات العالقة لتأهيلهم لفتح رشكات 

السياحة الخاصة بهم، ان رغبوا. 

االدارة والتخطيط

التسويق الثقايف

 

مجال املوسيقى: 

مسار األداء املوسيقى

مسار الرتبية املوسيقية

مسار العالج باملوسيقى

مجال املرسح:

مسار التمثيل

مسار االخراج

مسار تقنيات املرسح

مسار التصميم املرسحي



األدالء

 السياحيون 

الفلسطينيون

اإلنتاج
الفيلمي 
الوثائقي 

الفنون
التشكيلية 
املعارصة 

األداء 
املوسيقي 

وثقافاتها  عليها  املتعاقبة  والحضارات  فلسط� وجغرافيتها  تاريخ  دراسة  يشمل 

ودياناتها وما خلفته تلك الحضارات من آثار متنوعة عرب العصور. تشمل الدراسة 

التطبيق العميل عرب الزيارات امليدانية ملختلف املواقع.

 يعمل  الربنامج عىل تطوير مهارات الطلبة يف مجاالت إنتاج األفالم الوثائقية من 

خالل التعرف عىل مراحل إنتاج األفالم كافة، ابتدًءا من تحديد املوضوع و البحث، 

كتابة السيناريو ،التصوير ،اإلضاءة ،الصوت ،املونتاج ،اإلخراج واإلنتاج.

يهدف الربنامج اىل ¶ك� جيل جديد من السينµئي� الفلسطيني� الذين يتقنون 

اللغة السينµئية بأبعادها الفنية والنظرية كذلك جوانبها املهنية والتقنية ليتمكنوا 

من انتاج سينµ وثائقية فلسطينية جديدة تنبض بالحيوية واإلبداع.  

يشمل دراسة أساسيات وتقنيات الفن من رسم وتصوير لو½ ونحت وتصوير 

فوتغرايف وغÄها. ويدرس الطالب تاريخ الفن وأسس الرتبية الفنية، لتمك� 

الطالب من العمل يف مجال اإلنتاج الفني و/أو تعليم الفنون.

يشمل دراسة العلوم املوسيقية األساسية، منها األداء والدراسات التاريخية والنظرية، 

باإلضافة إىل الرتبية املوسيقية من خالل التطبيق العميل واملهاراÇ اإلبداعي.

سنتان

سنتان

سنتان

سنتان

الرتبية 
الفنية 

فن الصياغة

يشمل دراسة تطوير قدرات الشباب والشابات الراغب� يف تعليم الفنون املرئية يف 

وتنمية  اكتشاف  عىل  ومساعدتهم  الفنية  الرتبية  معلمي  لتمك�  وذلك  املدارس، 

مواهب األطفال والشبيبة معرفياً ووجدانياً وفنيا وابداعيا، واستخدام االسرتاتيجيات 

التطبيقية السهلة من أجل توظيفها يف غرفة الصف.

وهو برنامج يدرّس وفق نظام التعليم التكاميل، حيث يتم تعليم وتدريب الطالب يف 

مرافق الجامعة وايضاّ مرافق القطاع الخاص رشكاء الجامعة، ويتمرس الطالب بتقنيات 

فن الصياغة اليدوية األساسية (كالنرش والربد واللحام والخ..) واملتقدمة (كالسكب 

وتركيب األحجار والخ..) مع الرتكيز عىل مهارات التصميم واإلبداع اليدوية واملحوسبة 

بإستخدام برامج الراينو وغÄها.

سنتان

سنتان



فن وإدارة
 الطعام 
والرشاب

يهدف الربنامج بشكل رئييس اىل تأهيل وتدريب وتنمية خربات وقدرات ومهارات 

أفراد من املجتمع املحيل يف املناطق الفلسطينية املختلفة لتطوير فن وإدارة الطعام 

والرشاب بالتعاون مع الرشكاء من املطاعم وجمعية الفنادق العربية ، م� يسمح 

بزيادة فرص العمل للشباب الفلسطيني ويساهم يف زيادة دخل االرسة الفلسطينية، 

 ªك� ويساهم الربنامج يف تعريف الزائر والسائح االجنبي واملحيل عىل املطبخ الرتا

والعادات والتقاليد الفلسطينية وتبادل ونقل املوروث الفلسطيني الثقايف اىل بلدان 

مختلفة.

سنتان

سنتان فن الخزف 
والزجاج 

أوا· وأع�ل فنية ومنتجات مختلفة  الطلبة عىل مهارات تصميم وانتاج  يتعرف 

الصلصال  تشكيل  تقنيات  وºارس  الطالب  يتدرب  والزجاج. حيث  الخزف  Àادَ¿ْ 

اليدوي وعىل الدوالب وتلوين الخزف وتزجيجه بعدة طرق. ويتدرب عىل تقنيات 

عىل  قادرا  الخريج  ويكون  الكهربائية.  باألفران  وتشكيله  وتعشيقه  الزجاج  صهر 

اإلنخراط يف سوق العمل إما كموظف يف رشكات ومشاغل الخزف والزجاج أو كمعلم 

يف املدارس للمواد املهنية أو يؤسس عمل خاص به.

فنون الطبخ
وخدمة 
الطعام 

 ضيافة
الطعام

املتقدمة 

الرئيسة الرشقية والعاملية،  يشمل دراسة مهارات الطبخ األساسية وإعداد األطباق 

وحفظه  الطعام  إلعداد  الصحية  األسس  تعلم  وتقدºه،  الطعام   Îتزي فنون 

واالحتياجات الغذائية الخاصة التي تستدعي انتباهاً خاصاً لنوعية الغذاء

يشمل  تعلم دراسة املهارات التقنية العالية يف إعداد وخدمة الطعام رفيعة املستوى 

ومتطلبات العمل يف أقسام مختلفة من املطبخ ودراسة املهارات اإلدارية الالزمة يف 

مجال خدمة الطعام كالتسعÔ والتسويق واإلرشاف وإدارة الحفالت واملناسبات، وفن 

اللباقة العامة وأصول االتيكيت املتبعة عامًة ويف خدمة الطعام خاصة.

11 شهراً

11 شهراً



فن
الصياغة 

�كن أن يؤسس الخريج مشغل صياغة وينتج أع�الً ومجوهرات للبيع. و�كن 
أن يعمل كموظف يف إحدى مشاغل و/أو مصانع الصياغة

سنتان

سنتان

سنتان

األداء
 املوسيقي 

التصوير

سنتان املونتاج

يؤهل للخريج أن يكون عازفا، أو مغنيا، ك� يستطيع العمل كمدرس يف املراكز 
الثقافية واملعاهد املوسيقية، وكذلك تشكيل وقيادة فرق موسيقية

يؤهل الخريج أن يكون ممنتج

سنتان يؤهل الخريج أن يكون فني صوت :الصوت

يؤهل الخريج أن يكون مصور
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