
الثقافات       عبر للتبادل الفني والتصميم الفن أكاديمية
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اليبزيغ       مدينة في الجميلة والفنون التصميم كلية
Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) – Leipzig

HGBلـ ا
اليبزيغ       (تُمثل  مدينة في الجميلة والفنون التصميم أوروبا)        HGBكلية في شهرًة وأكثرها الكليات أقدم من ،واحدة

من      أكثر منذ تتيح .  250حيث الفضل          يعود المستويات أعلى على واإلبداعي الفني واإلعداد الفنون تعليم عاماً
إلى    المميزة الكلية الذين       إنجازات لشهرة الحافلة وعامالتها وعامليها وأساتذتها وخريجاتها واللواتي خريجيها

 . وي             الجرافيكي والتصميم الجميلة الفنون مختلفمجاالت في المعاصرة الفنون شكل إعداد في ُشكليساهمون
الفني         والتصميم الفنون مختلفمجاالت في الشركاء مع المتنوعة      ،التعاون واالقتصاد العلوم مجاالت في وأيضاً

بارزة،    دولية . اشبكة العملي         وتطبيقه تعليمنا وجودة استدامة في كذلك يساهمون لذين

الـ       )  الثقافات عبر للتبادل الفني والتصميم الفن ( AtAأكاديمية
)         / الثقافات  عبر للتبادل الفني والتصميم الفن أكاديمية في ـات المشاركون الـ    )AtAيكون كلية في HGBفي

نوعها                من األولى لألشخاصالالجئين هذه الدراسة فرصة تُعد حيث الكلية، في كطالبرسميين مسجلين اليبزيغ
          /    . الـ   كلية في الحقاً للدراسة التحضير الدراسة برنامج من وكجزء ـات للمشاركين يمكن كما ألمانيا صعيد على

HGB.
الـ    كلية في   و HGBترى ألشخاصالجئين أجل         باستقبالها من تعمل وكما األلماني للمجتمع مهمة ميزة الهجرة

      . ليسفقط       الكلية تسعى بذلك مهاجرة خلفيات األشخاصذو قبل من لآلخر،    المشاركة الّتفهم حق على للحصول
ذلك                 كل األبيضالسائدة، الغرب معايير عن ودراسته الفن ممارسة لمكان ومختلفة جديدة مفاهيم وضع إلى وإنما

. االضطهاد           أو التمييز من نوع أي من خاٍل محيط خلق يشترط

الدراسة  برنامج
     ( للطالب       ( ويمكن أقصى، كحد سنتين دراسية فصول أربعة الدراسة برنامج مدة ال  تستمر المشاركة في بعد ناجحة

الـ   الفني         وبعد AtAبرنامج النضوج وإثبات المطلوبة األلمانية اللغة شهادة على في    الحصول رسمياً الـاالنتقال
HGB وذلك         إلى التخصصية، الدراسة صفوف إحدى إلى أو العامة شهادة     الدراسة على والحصول التخرج حتى

الـ.      الدبلوم دراسة لبرنامج يوجد في           AtAال رسمياً الدراسة إلى االنتقال حالة في ولكن تخرج، يُؤخذ HGBالـ شهادة
. الدراسة             برنامج فترة خالل الُمحقق والفني العلمي التحصيل واحتساب مراعاة ويتم االعتبار بعين

اللغة  دورات
الـ    لطالب األلمانية        AtAتُقدم اللغة دورات الدراسة برنامج إطار دوري وضمن مستوى   بشكل مع C1إلى  A1من ،

لـ         التدريسالداخلي ، البرنامج تمويل استمرار أجنبية    HGBمراعاة كلغة األلمانية الدروسضمن    للغة تجري حيث
الكلية     مبنى في . مجموعاتصغيرة تُعد           الالزمة اللغوية المعرفة على الحصول على تدريجي بشكل الطالب وتهيئ

رقم       الفقرة حسب اللغوية المعرفة إلى          5الفصل  28هذه االنتقال أجل من ُملزم الطالبشرط تسجيل الئحة من
الـ     في الحقاً .   HGBالدراسة للمادة   ووفًقا اليبزيغ . 28في تقديم        8الفقرة  وقت أقصاه موعد في إثباتها ليتم ،

          . مفردات     معالجة أيضاً الدورات تتضمن التقليدية اللغة جانبدروس إلى النهائي االمتحان في للقبول الطلب
. الدراسية             الفصول بين العطل خالل مكثفة لغوية دورات أيضاً وتُقام وفنية، وعلمية اختصاصية



الصفوف    ضمن لقاءاتدورية
طالب   محاضراتمشتركة        AtAالـ يتعلم خالل من لالختصاصالُمختار األساسية الصفوف   األركان ضمن ودورية
الـ    طالب .HGBمع

الـ    AtAورشاتعمل
الـ     عمل ورشات حسب           AtAتُكمل ومحتواها الورشات موضوع تحديد يتم حيث الكلية، في الدراسة مضمون

الدراسة،     برنامج ورغباتطالب الـ       حاجات لطالب المشاركة فرصة تتوفر هذه    AtAبالتالي مضمون توجيه في
الـ    الورشات  طالب لجميع . HGBويمكن بها   المشاركة

والورش  المشاغل
والجرافيك              التصميم مختلفمجاالت والورشفي المشاغل على الطالب يتعرف أسبوعية دورات طريق عن

 . البصرية   السمعية والفنون

الشتوي    التقدم  الفصل في  2023/2024للدراسة
البعضوتقديم                  بعضنا على التعرف من أسبوع شكل على القبول امتحان اجتياز بعد الدراسة برنامج في القبول يتم

النقطة  (   انظر اإلقامة ).  3إثبات وتقديم   الطلب عن  وثائق ال     نسخة من الممنوح اللجوء حق االتحادي قرار مكتب
والالجئين   ). BAMF(للهجرة

الشتوي        للفصل التقدم طلبات تقديم فترة في   2023/2024تستمر في   2023يمشيراير  1تبدأ قد31وتنتهي

:( ممكن       (       غير الوثائق هذه جميع دون القبول التقديم طلب إلى التالية الوثائق إضافة يجب

اإلنجليزية.        1 أو األلمانية باللغة قصير دوافع رساله
. المطلوب      الدراسة مجال ذكر على تحوي
. األلمانية      اللغة مهارات مستوى معلوماتعن
. السابقة        والفنية التعليمية والخبرات التجارب عن معلومات

من.      2 أقصى بحد مختارة رابط          ( 5مجموعة أو الدراسة بمقرر الصلة ذات والتصميمية الفنية األعمال عيناتمن
على          المثال سبيل على ، الشخصي موقع او )  -Instagramلالعمال و       بالطلب المقدم لموقع الرئيسية الصفحة أو

. المنشأ   -      /        بلد في المنجزه التصميم دراسات أو و الفنيه االعمال إثباتعن متاًحا كان إذا
3: اإلقامة.   إثبات

)        والالجئين للهجرة االتحادي المكتب من اإليجابي اإلقامة إن)       BAMFقرار الهوية بطاقة عن نسخه أو ،
أو   ، أمكن

     أو ، الجارية اللجوء إلجراءات إثبات
 §)       المؤقتة الحماية على للحصول مؤهل أنك األوروبي)    AufenthG 24إثبات االتحاد لتوجيه وفًقا

2001/55 / EC. أمكن        إن الهوية لبطاقة ضوئي مسح ،
دراسة.              4 برنامج بعد العادي الدبلوم دراسة برنامج إلى التغيير هي النية كانت االلتحاق     ATAإذا مؤهل إثبات يلزم ،

شهادة (   مثل .Abiturبالجامعة سابق)       دراسة ببرنامج االلتحاق إثبات أو

والقبول   التقديم عملية
     حتى التقديم طلب وثائق ata@hgb-leipzig.deإلى:   31.05.2023تُرسل
    الطلبرسمًيا فحصوثائق سيتم
  ( من          (  التمهيدي األسبوع الفني االمتحان إلى دعوتك ستتم ، المستندات جميع تقديم إلى. 19.06بشرط

23.06.2023.
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 في  بعد .المشاركه      / النهائية      بالنتيجة خطية رسالة على ـات المتقدمين جميع يحصل فحصالقبول
             الـ كلية في طالبة أو كطالب التسجيل فيمكنك إيجابية النهائية النتيجة كانت . HGBإذا

 : ولألسئلة   الطلبات   ata@hgb-leipzig.deلتقديم

يرجى   -    -          الثقافات عبر للتبادل الفني والتصميم الفن أكاديمية عن أخرى بلغات متوافرة المعلومات من لمزيد
: التالية   الصفحة زيارة

https://www.hgb-leipzig.de/lehre/akademiefuertranskulturellenaustausch/ 

/ـات/الموظفون ـات  المختصون

كووبيرت    كاترين الدكتوره بروفيسوره
الـ    لجنة  AtAرئيسة

ata@hgb-leipzig.de  

الطالبمكتبشؤون  
Roswita Harmel 

 : الهاتف   251/ -144-35 21 341)0 (49+رقم
sg_studium@hgb-leipzig.de

االجتماعية   مكتباالستشارة
sozialberatung@studentenwerk-leipzig.de

تمويل     في المساهمة الثقافاتعن        يتم عبر للتبادل الفني والتصميم الفن أموال أكاديمية طريق
ساكسونيا            والية مجلسنواب قبل من عليها الُمتفق الميزانية بموجب الضرائب . دافعي

اليبزيغ               مدينة في الجميلة والفنون التصميم كلية في الدبلوم درجة على للحصول المؤهلة )HGB(االختصاصات

الـ           في الدبلوم درجة على للحصول المؤهلة التالية االختصاصات HGBتوجد
. الجرافيك     وتصميم الكتاب تصميم فن
. الفوتوغرافي  التصوير
 /الجرافيك الرسم
. المتعددة       اإلعالم وسائط طريق عن التشكيلية الفنون

وال    الفني اإلعداد الـ    يتم كلية في وورش        HGBعملي مشاغل وفي االختصاصالُمختار محاضرات خالل عن
      . المج       في النظرية بالدراسة ذلك يكتمل والبصرية السمعية الفنون مختبر إلى إضافًة : االجرافيك التالية  تاريخالت

. والفلسفة        الثقافية والدراسات اإلعالم ودراساتوسائل الفن ونظرية
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 (   )   : والدراسة         دراسية فصول أربعة العامة الدراسة قسمين من الدبلوم درجة على للحصول المؤهلة الدراسة تتألف
            ( عرضلألعمال (   تقديم جانب إلى بحثنظري مشروع تقديم بعد الطالب ويتخرج دراسية فصول ستة التخصصية

                . عن/  أو الكتاب فن معهد في أو معرضالكلية في للعموم أعمالهم يعرضوا أن للطالب يمكن الجرافيكية الفنية
)       . الدعم     مكتب يقدم ذلك عن فضالً معها التعاون يتم وبرامج    )Support-Büroمؤسساتشريكة دورات طريق وعن

والمساعدة    مختلفة الالزم المهني        الدعم استقاللهم طريق على خطواتهم أولى وضع .للطالبفي

 / الجرافيك  اختصاصالرسم
الطالب                يتعامل حيث االختصاص، لهذا األساسية الغاية هو والخيال اإلبداع مجال الطالبفي قدرة تطوير يُعتبر

الندوات              وتساهم والحديثة، التقليدية الرسم تقنيات مع والجماعية الفردية المحاضرات في مستمر نحو وعلى
      . الطالبمن          تأهيل فهو الهدف أما الدراسة مضمون آفاق توسيع على المختلفة والعملية النظرية المواضيع ذات

 . ُمعّبر            معنى ذو موقففني اتخاذ على الضرورية والكفاءات بالمهارات تزويدهم خالل

والجرافيك     الكتاب تصميم اختصاصفن
الجرافيك مجال  تطوَر جوهري  تصميم ال  بشكل كان        خالل المكتبي النشر ظهور الوقتقبل ففي الماضية، عقود

/       المصمم/ المجال   هذا في الكثيرين الفاعلة األطراف من ًة واحداً فقط من       ـة الكثير تتركز هذا يومنا في ولكن ،
الجرافيك             تصميم وسائل إتقان جانب فإلى واحد، مكتب القراراتفي واتخاذ العمل يجبعلى  إجراءات

        . مرحلة/       في الفني والنتاج الفنية األعمال تمر كذلك الجديدة األساليب التكّيفمع وتكراراً مراراً ـات المصممين
.          :ً رقميا الُمنتجة الصورة إلى وبتوجه المطبوعة األعمال عن بعيداً تحول

الكتاب      تصميم اختصاصفن مليء          ويتمتع إرثحي على ويحافظ التصميم مجال في ثري بتاريخ الجرافيك
حيث     التاريخية، البحثعن     بالمواقفوالوسائل من الطالب مع     يُّمكن والتعامل وإدراكها الفني التعبير إمكانيات

و   التصميم .      النسخعمليات الـ  االختصاصفي هذا يُعتبر متكاملة،     HGBالمختلفة دراسة أنه تتجاوز على حيث
. والتركيز             الجودة من كبير قدرٍ على ألعمال مجاالً وتفسح للتخصصنفسه الموضوعة الحدود

الفوتوغرافي    اختصاصالتصوير
الوسائ        أكتر هذا عصرنا في الفوتوغرافي التصوير نفسه     طيُعتبر الوقت وفي شيوعاً، للحوار    المرئية مهمة وسيلة هو

. العشرين        القرن في وخاصًة والتاريخية، الثقافية ولإلنجازات الفني
تناظري              بشكل الصور إنتاج عملية الفني الفوتوغرافي اختصاصالتصوير في ورقمي  )Analog(يدرسالطالب

)Digital.(



يتجاوز          وما الفني، التعبير من واسع نطاق المحاضرات :   تتناول كوسيلة  الفوتوغرافي التصوير السابقة الحدود
ب   وكذلك وناهيكعن            ارتباطمرئية واألفالم الفيديوهات في المتحركة الصور إلى وباإلضافة النصوالكتاب مع

. المساحة         باستخدام فني عمل إنشاء في كوسيلة الفوتوغرافي التصوير
للطالب           الشخصي الفني الموقف وتطوير معالجة هو الدراسة لهذه لغتهم  هدفجوهري عن  وتطوير التعبيرية

للفنون              التصوير اختصاصات عن نفسه الفوتوغرافي للتصوير العلمي المضمون يحّد ذلك خالل الصور، طريق
/   التصميمية    . من      الدراسة منهج ـات الفنانون يُشكل الصناعي والتصميم والموضة واإلعالنات كالمجالت اآلخرى

.    / االستكشافية  والرحالت والمشاريع ـن محاضراتهم خالل

المتعددة        اإلعالم وسائط طريق عن التشكيلية اختصاصالفنون
في                  أو االنترنت أو األفالم مجال في المثال سبيل على الصور، بإنتاج المجتمع في المعاصرة الجميلة الفنون ترتبط

العامة  .األماكن
هذا      تركيز محط المتاحة            يُعتبر اإلعالم وسائط كل دمج يتم حيث واستيعابها، الجميلة الفنون تعليم االختصاصهو

فنية،   أثناء كمواد أو              في أدائي أو عملي أو منهجي بشكل وسائطه واستخدام الفن بحرية الطالب يتمتع ذلك
الخاصة.      الفنية األعمال تطوير يتم االعتبار   تجريبي عين ذلك       بأخذ إلى وإضافًة المعاصرة، المجتمعية القضايا وضع

مهارات    اكتساب موقففني        اليُعتبر صياغة من مهم جزء والتنظيم الجماعية  مستقل. تواصل األعمال تُعد
االختصاص            هذا المجاالتفي متعددة الدراسة من جزءاً االستكشافية والمعارضوالرحالت  .والمشاريع

النظرية  الدراسة
الـ     تشمل في النظرية الطالب          HGBالدراسة يحظى وبذلك الدراسة، من العملي الجزء المكثفمع التبادل

    . نفسالوقت       في الشخصية الفنية األعمال معنى البحثعن المعرفة     تسعىبإمكانية نقل إلى الدراسة هذه
بالفن  منظم  المتعلقة .   بشكل المفترضفي         من والفلسفة والتقنيات والتاريخ األسلوب مثل مختلفة نواحي وعلى

الطالبعلى          قدرة النظرية الدراسة هذه تؤهل أن .دمجالنهاية لغوي         بشكل عنه والتعبير المجتمع في الفني عملهم


