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كليـــة دار الكلمة الجـــامعية 
للفنـــون والثقـــافة

اعتمدت دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة عام 2006 من وزارة التربية 
والتعليم العالي الفلسطينية، وهي مؤسسة أهلية للتعليم العالي في 

فلسطين؛ مهمتها تزويد الفرص التعليمية ذات الجودة العالية في برامج 
البكالوريوس والدبلوم المعتمدة للطلبة في قطاعات المجتمع الفلسطيني 

كافة. وتركز تخصصاتها على برامج الفنون المرئية واألدائية واإلرث 
الثقافي والدراسات السياحية والتصميم، وتعنى بنشر قيم الديمقراطية 

وحرية التعبير والفكر من أجل بناء مجتمع مدني فلسطيني واٍع وحر.
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الرســــــالة

تهدف كلية دار الكلمة الجامعية إلى تهيئة الطالب/ة 
وتطويره/ها بما يخص ملكة تفكيره/ها اإلبداعي 

وقدراته/ها النقدية عن طريق التعليم المبتكر 
المصمم بحسب مقاييس القرن الواحد والعشرون.



توفر الكلية الجامعية فرصا تعليمية بديلة عمّا هو متوفر في الجامعات والمعاهد األكاديمية في فلسطين عن طريق توفير منهاج 
متكامل يعتمد على المهارات اإلبداعية للطلبة لتلبية الحاجات االقتصادية والثقافية واالجتماعية والتعليمية للمجتمع الفلسطيني 

والمساهمة في إثراء الحياة الفكرية والثقافية في فلسطين عبر تزويد الشباب بالتدريب والمهارات األكاديمية والمهنية.

تهدف كلية دار الكلمة الجامعية إلى تمكين الطلبة من إيجاد فرص عمل جديدة للخريجين منهم، طبقا لحاجات السوق الفلسطيني، 
وتشجيع اإلنتاجية البشرية والمهارات اإلبداعية لتأهيل الطلبة إلى المشاركة في تشكيل مستقبلهم، اعتمادًا على عملهم وإتاحة 
الفرصة للشابات والشباب الفلسطينيين، من قطاعات المجتمع الفلسطيني جميعها، للدراسة مع بعضهم بعضًا ومع غيرهم، من 

غير الفلسطينيين، بهدف التطوير وزيادة الوعي والتسامح واحترام ثقافات وفكر ومعتقدات اآلخرين.
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موقعنا

تقع دار الكلمة الجامعية 
للفنون والثقافة
على جبل مرير 

في مدينة بيت لحم 
/ فلسطين.  

Jerusalem Hebron St.

Dar al-Kalima University College of Arts and Culture



6

الحد األدنى للمعدل واختيار البرامج المسموح بها لتقديم الطلب هو كما مبين في الجدول اآلتي:

الحد األدنى البرنامج
المالحظاتمدة الدراسةعدد الساعات المعتمدةالدرجة العلميةللقبول

كلية الفنون األدائية

تنافسي٤ سنوات١2٤بكالوريوس65 %الفنون األدائية

سنتان٧5دبلوم متوسط50 %الدراما واألداء المسرحي

سنتان٧٣دبلوم متوسط50 %األداء الموسيقي

كلية الفنون المرئية

تنافسي٤ سنوات١2٤بكالوريوس٧5 %التصميم الداخلي

تنافسي٤ سنوات١2٤بكالوريوس65 %التصميم الجرافيكي

تنافسي٤ سنوات١2٤بكالوريوس65 %اإلنتاج الفيلمي

تنافسي٤ سنوات١2٤بكالوريوس65 %الفنون المعاصرة

سنتان٧0دبلوم متوسط50 %الفنون التشكيلية المعاصرة

سنتان٧0دبلوم متوسط50 %فن الصياغة
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سنتان٧٣دبلوم متوسط50 %التربية الفنية

سنتان٧0دبلوم متوسط50 %فن الخزف والزجاج

كلية السياحة

تنافسي٤ سنوات١2٤بكالوريوس65 %السياحة الثقافية والمستدامة

األدالء السياحيون 
سنتان٧٧دبلوم متوسط50 %الفلسطينيون

دبلوم مهني 50 %فنون الطبخ وخدمة الطعام
١١ شهرًا٣٧متخصص 

دبلوم مهني 50 %ضيافة الطعام المتقدمة
١١ شهرًا٤0متخصص 
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إجراءات القبول 
والتسجيل

تتميز كلية دار الكلمة الجامعية 
بإجراءاتها البسيطة والميسرة 

للطلبة في عمليتي القبول 
والتسجيل. 

01
الحصول على بطاقة طلب االلتحاق مقابل رسم قدره ثالثين دينارًا 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 كلية دار الكلمة الجامعية بيت لحم – جبل مرير.	

تتواصل دائرة القبول والتسجيل مع الطلبة 
بعد التسجيل اإللكتروني.

تسليم الوثائق المطلوبة لدائرة القبول 
والتسجيل في مبنى الكلية.

تعبئة طلب االلتحاق الكترونيا باستخدام رمز الطلب 
ورمز المرور الخاص بالطلب من خالل الصفحة اإللكترونية التالية: 

    w w w . d a r a l k a l i m a . e d u . p s
ولتعبئة الطلب اتبع التعليمات المبينة على طلب االلتحاق في المغلف. 02

03

04
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الوثائق المطلوبة

يتم تسليم كافة الوثائق التالية في دائرة التسجيل والقبول بعد تعبئة طلب االلتحاق إلكترونيًا. 

 

01
02

03

04

صورة مصدقة عن كشف عالمات 
امتحان الثانوية العامة )اإلنجاز(

صورة عن شهادة الميالد  

صورة عن بطاقة الهوية الشخصية

صورة شخصية ملوّنة
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الرسوم الجامعية

إن كلية دار الكلمة الجامعية مؤسسة تعليم عالي غير ربحية؛ تسعى لتقديم خدمات تعليمية متميزة مع المحافظة على الرسوم 
في الحد األدنى الممكن. تشكل رسوم الطالب ٣0 % من التكاليف الحقيقية، مما يؤدي إلى اعتماد الكلية على تبرعات من أفراد 

ومؤسسات محلية وأجنبية. وعليه فإن أقساط الساعة المعتمدة ورسومها هي كالتالي:

مالحظاتالمبلغ بالدينارالرسم
٤0رسوم الساعة المعتمدة لدرجة البكالوريوس ١
٣0رسوم الساعة المعتمدة لدرجة الدبلوم2
تدفع في كل فصل لجميع التخصصات.٤5رسوم التسجيل ٣

تدفع في كل فصل لجميع التخصصات.25استهالك أجهزة ٤

غير مستردة وتدفع لمرة واحدة في الفصل األول. 20بدل رسوم تخريج 5

تدفع في الفصل األول لبرنامجي فنون الطبخ وخدمة الطعام، ٤5 مالبس الشيف 6
ضيافة الطعام المتقدمة.

تدفع في كل فصل لبرنامجي فنون الطبخ وخدمة الطعام، 65استهالك مطبخ ٧
ضيافة الطعام المتقدمة.

تدفع في كل فصل لطلبة تخصص األدالء السياحيين فقط.١١5الرحالت الخاصة بطلبة السياحة 8



المساعدات المالية 
والمنح واإلعفاءات 

المنح / اإلعفاءات الداخلية:

تتنوع المنح والقروض والمساعدات المالية لتسهيل 
العملية األكاديمية ومكافأة الطلبة المتفوقين.
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القروض من خالل صندوق إقراض الطلبة: 
تقدم وزارة التربية والتعليم العالي قروضًا حسنة للطلبة الملتحقين في مؤسسات التعليم العالي الستكمال دراستهم 

الجامعية فصليًا ضمن الشروط التالية:

أن يكون الطالب/ة منتظمًا في كلية دار الكلمة الجامعية ومحتاجًا من الناحية المالية.. ١
أن يكون قد اجتاز بنجاح فصاًل دراسيًا على األقل بالعبء الدراسي االعتيادي.. 2
أال يكون تحت التحذير أو المراقبة األكاديمية.. ٣
يحق للطالب/ة الحصول على سبعة قروض طوال دراسته/ا الجامعية كحد أعلى )ثالثة قروض لطلبة . ٤

الدبلوم المتوسط(، بحيث ال يتجاوز القرض بأعلى مستوياته ٧5% من مجموع األقساط.
*ويتم تنسيق تعبئة الطلبات واستكمال الوثائق المطلوبة بإشراف منسق شؤون الطلبة.

التقسيط:
يحق للطالب/ة الذي أنهى/أنهت دراسة فصل كامل بالكلية، 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 )١2( ساعات معتمدة.. ١
أن يكون قد أكمل بنجاح )١2( ساعة معتمدة فأكثر في الفصل األول. . 2
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برامج درجة البكالوريوس 
والمهن المتاحة في كلية الفنون األدائية

الفنون األدائية – تخصص مسرح 
يُعدّ هذا البرنامج األول في فلسطين في مجال الفنون األدائية؛ فهو برنامج متكامل 

يتناول قواعد وأسس الفنون األدائية المختلفة، ويضم حقلي الموسيقى والمسرح، 
اللذين يمكن للطالب أن يتخصص فيهما؛ فحقل الموسيقى يشمل دراسة العلوم 

الموسيقية األساسية، منها األداء العملي والدراسات التاريخية والنظرية، من خالل 
التطبيق العملي والمهاراتي اإلبداعي، كما يتفرع حقل الموسيقى إلى ثالثة مسارات 

بحيث يمكن للطالب أن يتخصص في مجال األداء الموسيقي، أو التأليف الموسيقي، أو 
التربية الموسيقية.

المهنة
في مجال الموسيقى، يمكن للخريج أن يكون عازفا، أو مغنيا، أو مؤلفا موسيقيا، أو 

مدرسا مؤهال، يستطيع العمل في المراكز الثقافية والمعاهد الموسيقية والمدارس 
الحكومية والخاصة، وكذلك تشكيل فرق موسيقية وقيادتها. 
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الفنون األدائية – تخصص موسيقى
يُعدّ هذا البرنامج األول في فلسطين في مجال الفنون األدائية، فهو برنامج متكامل 

يتناول قواعد وأسس الفنون االدائية المختلفة، ويضم حقلي الموسيقى والمسرح، 
والتي يمكن للطالب أن يتخصص فيها، فحقل المسرح يشمل دراسة علمية ألسس 

األداء المسرحي وأساليبه ومدارسه المختلفة عمليًا ونظريًا ودراسة مجاالت األداء 
المسرحي المتعددة. كما يتفرع المسرح أيضا إلى عدة مسارات بحيث يمكن للطالب أن 

يتخصص في مجال التمثيل، أو االخراج، أو الكتابة المسرحية، أو النقد المسرحي، أو 
تقنيات المسرح، أو التصميم المسرحي.

المهنة
في مجال المسرح يمكن للخريج العمل في جوانب العمل الدرامي المسرحي كّلها؛ كأن 

يكون ممثاًل مسرحيًا أو مخرجًا، أو ناقدا مسرحيا، أو كاتبا مسرحيا، أو متخصص في 
مجال تقنيات المسرح، وكذلك يمكن أن يعمل كمصمم للمسرح. ويمكنه العمل في 

التدريس والتدريب المسرحي.
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برامج درجة الدبلوم المتوسط 
والمهن المتاحة في كلية الفنون األدائية 

الدراما واألداء المسرحي 
يشمل دراسة علمية ألسس األداء المسرحي وأساليبه ومدارسه المختلفة عمليًا 

ونظريًا ودراسة مجاالت األداء المسرحي المتعددة.

المهنة
يمكن للخريج العمل في كافة جوانب العمل الدرامي المسرحي كأن يكون ممثاًل مسرحيًا 
أو مخرجًا، كما يمكنه العمل في تدريس وتدريب المسرح على مستوى المدارس والمراكز 

الثقافية.

األداء الموسيقي 
يشمل دراسة العلوم الموسيقية األساسية، منها األداء والدراسات التاريخية والنظرية، 

باإلضافة إلى التربية الموسيقية من خالل التطبيق العملي والمهاراتي اإلبداعي. 

المهنة
يمكن للخريج أن يكون عازفا، أو مغنيا، كما يستطيع العمل كمدرس في المراكز الثقافية 

والمعاهد الموسيقية والمدارس الحكومية والخاصة، وكذلك تشكيل فرق موسيقية وقيادتها.
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برامج درجة البكالوريوس 
والمهن المتاحة في كلية الفنون المرئية

التصميم الداخلي 
يؤهل البرنامج الطالب للعمل في مجال التصميم الداخلي، الذي هو في جوهره شكل 
من أشكال الفن التعبيري يهدف إلى تقديم حلول لمشاكل اإلنسان في الفضاء الثالثي 

األبعاد والشكل، كما يجمع البرنامج بين العناصر اإلبداعية التي تشمل اللون والملمس 
والشكل مع عناصر أكثر وظيفية، مثل التخطيط وإضاءة الفضاء. يعمل البرنامج على 

تأهيل جيل مهني جديد من الفنانين والمصممين يمتلكون المعرفة والمهارات الالزمة 
ليعملوا في مجال التصميم الداخلي خاصة. وإن هذا القطاع في تطور مستمر من حيث 

ازدياد الطلب على تصاميم فريدة ومعاصرة في جميع مناحي الحياة، بالتحديد من 
العائالت الشابة.

المهنة
يؤهل الخريج للعمل مباشرة مع شركات الهندسة المعمارية. قد يرغب الخريج 

بالتخصص في نوع معين من التصميم الداخلي من أجل تطوير المعرفة التقنية 
وتشمل أنواع التصميم الداخلي تصميم المسكن، والتصميم التجاري، وتصميم أماكن 

الضيافة، وتصميم أماكن الرعاية الصحية، الخ



17

التصميم الجرافيكي
يشمل أسس التصميم الجرافيكي والدعاية والتسويق والطباعة ومبادئها. يمكن للطالب 

التخصص في أحد المسارات التالية: مسار الطباعة، أو مسار تصميم الصفحات العنكبوتية 
واإلعالم الرقمي المتعدد الوسائط، أو مسار تصميم التعبئة والتغليف.

المهنة 
يؤهل الخريج للعمل في شركات التصميم وشركات الدعاية واإلعالن والمطابع والكثير 

من المؤسسات والشركات الربحية وغير الربحية.

اإلنتاج الفيلمي
يشمل تطوير المهارات في مجاالت إنتاج األفالم المختلفة، من أفالم روائية أو خيالية 

أو دعائية أو تعليمية أو وثائقية وغيرها. التعرف على مراحل إنتاج األفالم كافة، ابتداء 
من تحديد الموضوع إلى البحث وكتابة السيناريو والتصوير واإلضاءة والصوت والمنتجة 
واإلخراج والتسويق. يمكن للطالب التخصص في أحد المسارات التالية: مسار اإلخراج، أو 

مسار التصوير، أو مسار التوليف )المنتجة(، أو مسار كتابة السيناريو، أو مسار الصوت. 

المهنة
سيتوفر للخريجين فرص عمل جديدة وإبداعية في مجاالت إنتاج األفالم واإلعالم المرئي 

كافة؛ كالمخرجين والمصورين والممنتجين والمنتجين والمؤلفين وكاتبي السيناريو، 
وغيرها من األعمال ذات العالقة، كما يمكن أن يعمل الخريج في الفضائيات المختلفة.
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الفنون المعاصرة
تشمل فن الرسم بألوان الزيت واإلكريليك والنحت وفن الفيديو والفن التركيبي 
ومساقات في إدارة المعارض والنقد الفني واألنثروبولوجيا المرئية في فلسطين 

وفلسفة علم الجمال؛ يمكن للطالب التخصص في أحد المسارات التالية: مسار فنيّ 
أو مسار التربية الفنية.

المهنة
فنان يشارك بمعارض فنية ويمكن أن يؤسس محترف فني شخصي ينتج أعماال 

فنية للبيع، كما يمكن أن ينخرط الخريج في سلك التعليم في مدارس أو مؤسسات 
ترعى الفن، وأن يعمل منسقًا لنشاطات فنية في مؤسسات فنية أو منسقا لمعارض 

في صاالت عرض أو متاحف.
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برامج درجة الدبلوم المتوسط 
والمهن المتاحة في كلية الفنون المرئية 

اإلنتاج الفيلمي الوثائقي
يشمل التعرف على مراحل إنتاج األفالم الوثائقية كافة، ابتداء من تحديد الموضوع 

إلى البحث والتصوير واإلضاءة والصوت والمنتجة واإلخراج والتسويق. 

المهنة
مخرج مستقل يعمل على إنتاج أفالم خاصة به كما يمكن أن يعمل الخريج مصورًا أو 

»مونتير« أو منتجًا، كما يمكن أن يعمل الخريج في الفضائيات المختلفة. 

الفنون التشكيلية المعاصرة
يشمل دراسة أساسيات وتقنيات الفن التاريخية من رسم وتصوير ونحت وطباعة، 

وفلسفة الفن الحديث والفن المعاصر والتدريب على استخدام لغات الفن المعاصر من 
الفن التركيبي وفن األداء وفن التصوير الفوتوغرافي والفن الرقمي وفن الفيديو.

المهنة
سيتمتع الخريج بمهارات عملية فنية وحرفية على حد سواء، تمكنه من العمل في 

مجاالت عدّة، منها مجال العمل الحرّ كفنان منتج، ومجال التربية والتعليم، ومجال 
إدارة وتنسيق مشاريع فنية، والعمل في المؤسسات الثقافية والفنية وغيرها.
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فن الصياغة
يشمل دراسة أساسيات العمل وتقنياته في صياغة المعادن الثمينة مع التركيز على 

مهارات التصميم واإلبداع واإلنتاج.

المهنة 
يمكن أن يؤسس الخريج مشغل صياغة وينتج أعمااًل ومجوهرات للبيع. ويمكن أن 

يعمل موظفًا في أحد مشاغل و/أو مصانع الصياغة المنتشرة بكثرة في محافظة 
الخليل وبيت لحم ورام اهلل.

التربية الفنية
يشمل دراسة تطوير قدرات الشباب والشابات الراغبين في تعليم الفنون المرئية 

في المدارس، وذلك لتمكين معلمي التربية الفنية ومساعدتهم على اكتشاف وتنمية 
مواهب األطفال والشبيبة معرفيًا ووجدانيًا وفنيا وابداعيا، واستخدام االستراتيجيات 

التطبيقية السهلة من أجل توظيفها في غرفة الصف.

المهنة
يعمل الخريج/ة معلم/ـة تربية فنية في المدارس و/أو في المؤسسات التي تعنى 

بالفنون والحرف.
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فن الخزف والزجاج
يشمل دراسة أساسيات وتقنيات العمل في الخزف والزجاج ويكون جل 

التركيز على التصميم واإلبداع والخروج بمنتجات وتصاميم جديدة 
ومبتكرة.

المهنة
يمكن أن يؤسس الخريج مشغل خزف و/أو زجاج وينتج أعمال وتحف للبيع. 

ويمكن أن يعمل موظفًا في أحد مشاغل و/أو مصانع الخزف. ويمكن أن 
يعمل الخريج في المدارس أستاذًا للتربية الفنية.
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برامج درجة البكالوريوس 
والمهن المتاحة في كلية السياحة

السياحة الثقافية والمستدامة 
يؤهل البرنامج الطالب لفهم صناعة السياحة في مجملها وقيمتها وكذلك أفضل 

الممارسات في إدارة السياحة لتوفير فهم شامل لدور السياحة في االقتصاد الوطني 
من خالل تسليط الضوء على مفهوم االستدامة وأشكال بديلة للسياحة وكذلك 
استراتيجيات اإلدارة المستدامة. يوفر البرنامج المعرفة للخريجين حول كيفية 

توليد الفوائد االقتصادية والثقافية من السياحة، مما يؤدي إلى الحفاظ على الثقافة 
الفلسطينية ومواردها. كما يقدم البرنامج فكرا مبتكرا ومستداما حول التنمية 

السياحية، يتضمن إشراك المتخصصين في مجال إدارة السياحة الثقافية والمستدامة، 
ويركز البرنامج على التدريب العملي عبر إجراء البحوث الميدانية واقامة مشاريع 

مشتركة مع المؤسسات العاملة في القطاع السياحي وتدريب الطلبة في المؤسسات 
ذات العالقة لتأهيلهم لفتح شركات السياحة الخاصة بهم، إن رغبوا.

المهنة 
يؤهل الخريج للعمل في وكاالت السياحة والسفر، وشركات النقل السياحي، والخدمات 

السياحة بشكل عام، والمؤسسات الحكومية المسؤولة عن النشاط السياحي، ومراكز 
المؤتمرات، والتدريس في المؤسسات التعليمية في مجال السياحة، والبحث والنشر.
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برامج درجة الدبلوم المتوسط
والمهن المتاحة في كلية السياحة 

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.
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برامج درجة الدبلوم المهني المتخصص
والمهن المتاحة في كلية السياحة 

فنون الطبخ وخدمة الطعام 
يشمل دراسة مهارات الطبخ األساسية وإعداد األطباق الرئيسة الشرقية والعالمية، وفنون تزيين الطعام 

وتقديمه، والحلويات الشرقية والغربية، وتعلم األسس الصحية إلعداد الطعام وحفظه واالحتياجات 
الغذائية الخاصة التي تستدعي انتباهًا خاصًا لنوعية الغذاء، وأسس اإلدارة وتنسيق الحفالت.

المهنة 
طباخ، مساعد طباخ، نادل، مساعد اداري في مطعم، منسق حفالت.

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 العامة وأصول االتيكيت المتبعة عامًة وفي 
خدمة الطعام خاصة، ويجب أن يكون للمتقدم شهادة في فنون الطبخ وخدمة الطعام أو خبرة عملية في 

المجال. 

المهنة
شيف، مساعد شيف، مساعد إداري في مطعم، منسق حفالت.


