برنامج ماجستري الثقافة واإلبداع العامليني
تشهد صناعتي الثقافة واإلبداع اليوم منوا ً ملحوظاً ،يَ ِعد
مبستقبلهام كمجالني اقتصاديني مهمني يف اململكة املتحدة،
كام يَ ِعد بتطور ومناء مجاليهام عاملياً .تم تصميم برنامج
ماجستري الثقافة واإلبداع العامليني ليبحث هذه الظاهرة
بحثاً عاملياً وليقدم للطالب املهارات واملعارف والكفاءات
الالزمة للعمل يف هذا املجال الواعد.

باإلضافة إىل األنشطة الفصلية ،يقدم هذا الربنامج املمتع
فرصاً لتطوير املهارات العملية التي تشمل تدريبات
ميدانية يف مختلف املؤسسات الثقافية واإلبداعية كاملعارض
واملتاحف واملسارح واملهرجانات .ذلك باإلضافة إىل تدريبات
ميدانية مع صناع اإلعالم الرقمي وكبار النارشين ومتخصيص
صناعة الفنون.

يتطرق الربنامج إىل أبعاد عاملية للتنوع الثقايف واإلبداع
الفردي ،إذ يناقش سياقات دولية مختلفة تبدأ من آسيا
وتنتهي باألمريكتني مرورا ً بأفريقيا وأوروبا ومنطقة
الكاريبي .سريوق هذا الربنامج لكل من يطمح إىل زيادة
معرفته مبتطلبات العمل يف املجال اإلبداعي وتعميق فهمه
ملامرسات املجال املهنية ،وألولئك الذين يرغبون يف تنمية
مهاراتهم يف مجاالت التخطيط وتنمية القطاع الثقايف.

بالرشاكة مع عدد كبري ومتنوع من املؤسسات الثقافية،
تقدم كلية اللغات الحديثة برنامج املاجستري الذي يز ّود
دارسيه باملعرفة العميقة املطلوبة وخربة باملشاهد الدولية
املعارصة ملامرسات الثقافة واإلبداع.
يتوفر هذا الربنامج بنظام الدراسة بدوام كامل.
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خيارات الربنامج

خطة الربنامج

يسلط برنامج ماجستري الثقافة واإلبداع العامليني الضوء عىل تطورات
القرن الواحد والعرشين الثقافية واإلبداعية يف سياق عاملي.

مدة برنامج ماجستري الثقافة واإلبداع العامليني عام من الدراسة بدوام
كامل.

للربنامج أربعة مسارات متميزة وهي:

وتتألف السنة الدراسية من مرحلتني :أولهام مرحلة املواد الدراسية (من
شهر سبتمرب حتى شهر يوليو) ،وثانيهام مرحلة كتابة البحث.

التعلم والتعليم مبنهجية التكامل املعريف

ستطالب بوضع خطة البحث يف نهاية املرحلة األوىل ،وسيتم تشجيعك
عىل اختيار موضوعك بنا ًء عىل الحاالت الدراسية التي متت تغطيتها
يف إحدى القطاعات الثقافية التي تطرق إليها الربنامج أو غريها من
القطاعات التي لديك تواصل جيد مع أفرادها.

يجمع هذا الربنامج بني أسلويب التعليم والبحث يف املجاالت الفنية
والدراسات اإلنسانية والعلوم االجتامعية ،لريبط بينهم وبني مختلف
املنهجيات والنظريات والخربات التطبيقية يف القطاع الثقايف.
دراسات املناطق يف سياق عاملي
يربط هذا الربنامج بني عدد واسع من دراسات املناطق لتعليم مادة
الثقافة ،مع الرتكيز عىل دور النرش واملتاحف واملسارح واملهرجانات
واإلعالم الرقمي وغريها من مجاالت الصناعة الفنية .سيتيح لك هذا
الربنامج فرصة فريدة ملقارنة أساليب صناعة النصوص واملنتجات الثقافية
يف مختلف البيئات الثقافية ،من خالل دراسة أعامالً إبداعية فردية
وجامعية مختلفة من جميع أنحاء العامل.
املؤسسات الفنية العاملية
يوفر لك هذا الربنامج فرصة التعلم خارج سياق الفصول الدراسية
واالستفادة من املتحدثني الذين تستضيفهم الكلية من مؤسسات ثقافية
وفنية حكومية وخاصة ،مام ميكنك من حسن استيعاب النظريات البحثية
وكيفية صياغة أسئلة بحث ،باإلضافة إىل تأسيس شبكة تواصل قيمة يف
مطلع مسريتك.
املهارات اللغوية
لدعم رؤية عاملية حقيقية ،نقدم لك فرصاً شيقة لتنمية مهاراتك اللغوية
من خالل تعلم اللغات املختلفة ،التي ميكنك التسجيل فيها كمواد
تكميلية بجانب مواد برنامج املاجستري.
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