
 

 الثقافات عبر للتبادل الفني والتصمیم الفن أكادیمیة
Akademie für transkulturellen Austausch (AtA) 

 الیبزیغ مدینة في الجمیلة والفنون التصمیم كلیة
Hochschule für Grafik und Buchkunst/ Academy of Fine Arts Leipzig (HGB) 

 
 HGB لـا

 من أكثر منذ تتیح حیث ،أوروبا في شھرةً  وأكثرھا الكلیات أقدم من واحدة) HGB( الیبزیغ مدینة في الجمیلة والفنون التصمیم كلیة تُمثل
250  ً  خریجیھا إنجازات إلى الممیزة الكلیة لشھرة الفضل یعود. المستویات أعلى على واإلبداعي الفني واإلعداد الفنون تعلیم عاما

 الفنون مجاالت مختلف في المعاصرة الفنون شكل إعداد في یساھمون واللواتي الذین الحافلة وعامالتھا وعاملیھا وأساتذتھا وخریجاتھا
ً  ،الفني والتصمیم الفنون مجاالت مختلف في الشركاء مع التعاون شكلویُ  .الجرافیكي والتصمیم الجمیلة  دواالقتصا العلوم مجاالت في وأیضا

 . العملي وتطبیقھ تعلیمنا وجودة استدامة في كذلك یساھمون لذینا بارزة، دولیة شبكة المتنوعة
 

 ) AtA الـ( الثقافات عبر للتبادل الفني والتصمیم الفن أكادیمیة
 كطالب مسجلین الیبزیغ في HGB الـ كلیة في )AtA( الثقافات عبر للتبادل الفني والتصمیم الفن أكادیمیة في ـات/المشاركون یكون

 ـات/للمشاركین یمكن كما. ألمانیا صعید على نوعھا من األولى الالجئین لألشخاص ھذه الدراسة فرصة تُعد حیث الكلیة، في رسمیین
ً  للدراسة التحضیر الدراسة برنامج من وكجزء  .HGB الـ كلیة في الحقا

 األشخاص قبل من المشاركة أجل من تعمل وكما األلماني للمجتمع مھمة میزة رةالھج في الجئین ألشخاص باستقبالھاو HGB الـ كلیة ترى
 الفن ممارسة لمكان ومختلفة جدیدة مفاھیم وضع إلى وإنما لآلخر، التّفھم حق على للحصول فقط لیس الكلیة تسعى بذلك. مھاجرة خلفیات ذو

 .االضطھاد أو التمییز من نوع أي من خالٍ  طمحی خلق یشترط ذلك كل السائدة، األبیض الغرب معاییر عن ودراستھ
 

 الدراسة برنامج
 وبعد AtA الـ برنامج في ناجحةال المشاركة بعد للطالب ویمكن أقصى، كحد) سنتین( دراسیة فصول أربعة الدراسة برنامج مدة تستمر

ً  االنتقال الفني النضوج وإثبات المطلوبة األلمانیة اللغة شھادة على الحصول  صفوف إحدى إلى أو العامة الدراسة إلى HGB الـ في رسمیا
 حالة في ولكن تخرج، شھادة AtA الـ دراسة لبرنامج یوجد ال. الدبلوم شھادة على والحصول التخرج حتى وذلك التخصصیة، الدراسة
ً  الدراسة إلى االنتقال  برنامج فترة خالل الُمحقق لفنيوا العلمي التحصیل واحتساب مراعاة ویتم االعتبار بعین یُؤخذ HGB الـ في رسمیا
 .الدراسة

 
 اللغة دورات

 الدروس تجري حیث ،C1 إلى B1 مستوى من دوري بشكل األلمانیة اللغة دورات الدراسة برنامج إطار وضمن AtA الـ لطالب تُقدم
 المعرفة ھذه تُعد. الالزمة اللغویة المعرفة على الحصول على تدریجي بشكل الطالب وتھیئ الكلیة مبنى في صغیرة مجموعات ضمن

ً  الدراسة إلى االنتقال أجل من ُملزم شرط الطالب تسجیل الئحة من 5 الفصل 28 رقم الفقرة حسب اللغویة  .الیبزیغ في HGB الـ في الحقا
ً  الدورات تتضمن التقلیدیة اللغة دروس جانب إلى ً  وتُقام وفنیة، وعلمیة اختصاصیة مفردات معالجة أیضا  خالل مكثفة لغویة دورات أیضا

 .الدراسیة الفصول بین العطل
 

  



 
 الصفوف ضمن دوریة لقاءات

 .HGB الـ طالب مع الصفوف ضمن ودوریة مشتركة محاضرات خالل من الُمختار لالختصاص األساسیة األركان AtA الـ طالب یتعلم
 

 AtA الـ عمل ورشات
 طالب ورغبات حاجات حسب ومحتواھا الورشات موضوع تحدید یتم حیث الكلیة، في الدراسة مضمون AtA الـ عمل ورشات تُكمل

 المشاركة HGB الـ طالب لجمیع ویمكن الورشات ھذه مضمون توجیھ في AtA الـ لطالب المشاركة فرصة تتوفر بالتالي الدراسة، برنامج
 . بھا

 
 والورش المشاغل

 . البصریة السمعیة والفنون والجرافیك التصمیم مجاالت مختلف في والورش المشاغل على الطالب یتعرف أسبوعیة دورات طریق عن
 

  2021/2022 الشتوي الفصل في للدراسة التقدم
 والالجئین للھجرة االتحادي تبمكال من الممنوح اللجوء حق قرار عن نسخة وتقدیم القبول امتحان اجتیاز بعد الدراسة برنامج في القبول یتم

)BAMF .( 
 

 .2021 أبریل /نیسان 28 إلى مارس /أذار 01 من 2021/2022 الشتوي للفصل التقدم طلبات تقدیم فترة تستمر
 ):ممكن غیر الوثائق ھذه جمیع دون القبول( التقدیم طلب إلى التالیة الوثائق إضافة یجب

  علیھ التقدیم المرغوب باالختصاص صلة ذات الفني نتاجك من لنماذج اختیارك من أقصى كحد فنیة أعمال 5 .1
  علیھ التقدیم المرغوب االختصاص ذكر مع تحفیز رسالة .2
 الفني والنشاط السابقة والعمل التعلیم مراحل ذكر تتضمن ذاتیة سیرة .3
 یعادلھا ما أو الثانویة المدرسة شھادة .4
 )أعلى أو( A2 بمستوى األلمانیة اللغة شھادة .5
 أو السفر جواز من نسخة الحاجة اقتضاء وعند) BAMF( والالجئین للھجرة االتحادي مكتبال من الممنوح اللجوء حق قرار .6

  اإلقامة تصریح
 

 والقبول التقدیم عملیة
 leipzig.de-ata@hgb: إلى أبریل /نیسان 28 حتى التقدیم طلب وثائق تُرسل •
  الفنیة والكفاءة الرسمیة األوراق صعید على الطلب یُفحص •
 من یُعقد الذي الفني القبول امتحان في لمشاركةل التقدیم طلب فحص لمرحلة ـات/المجتازین دعوة یتم •

  خطي رفض على فسیحصلون التقدیم، طلب فحص مرحلة اجتیاز في یوفقوا لم من أما. 2021 مایو /أیار 21 – 17
 .النھائیة بالنتیجة خطیة رسالة على ـات/المتقدمین جمیع یحصل القبول فحص امتحان اتمام بعد •
 . HGB الـ كلیة في طالبة أو كطالب التسجیل فیمكنك إیجابیة النھائیة النتیجة كانت إذا •

 
  leipzig.de-ata@hgb : ولألسئلة الطلبات لتقدیم

 
 :التالیة الصفحة زیارة یرجى الثقافات عبر للتبادل الفني والتصمیم الفن أكادیمیة عن - أخرى بلغات متوافرة - المعلومات من لمزید

 /leipzig.de/lehre/akademiefuertranskulturellenaustausch-https://www.hgb 
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 ـات/المختصون ـات/الموظفون

 
Jun.-Prof. Katrin Köppert 

  AtA الـ لجنة رئیسة
eleipzig.d-koeppert@hgb 
 

 الطالب شؤون مكتب
Roswita Harmel  

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

 24 رقم غرفة
  الُمراجعة أوقات
ً  9:30: اإلثنین  ظھراً  12:30 – صباحا
 عصراً  03:30 – ظھراً  1:30: والخمیس الثالثاء

 
 االجتماعیة االستشارة مكتب

Jana Kuppardt وYamen Khamis  
leipzig.de-atasupport@hgb 

 
 

 بموجب الضرائب دافعي أموال طریق عن الثقافات عبر للتبادل الفني والتصمیم الفن أكادیمیة تمویل في المساھمة یتم
 . ساكسونیا والیة نواب مجلس قبل من علیھا الُمتفق المیزانیة
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 الجمیلة والفنون التصمیم كلیة في الدبلوم درجة على للحصول المؤھلة االختصاصات
 )HGB( الیبزیغ مدینة في

 
 HGB الـ في الدبلوم درجة على للحصول المؤھلة التالیة االختصاصات توجد
 .الجرافیك وتصمیم الكتاب تصمیم فن •
 .الفوتوغرافي التصویر •
 الجرافیك /الرسم •
 .المتعددة اإلعالم وسائط طریق عن التشكیلیة الفنون •

 مختبر إلى إضافةً  الجرافیك وورش مشاغل وفي الُمختار االختصاص محاضرات خالل عن HGB الـ كلیة في عمليوال الفني اإلعداد یتم
 والدراسات اإلعالم وسائل ودراسات الفن ونظریة تاریخ: التالیة التاالمج في النظریة بالدراسة ذلك یكتمل. والبصریة السمعیة الفنون
 .والفلسفة الثقافیة
 فصول ستة( التخصصیة والدراسة) دراسیة فصول أربعة( العامة الدراسة: قسمین من الدبلوم درجة على للحصول المؤھلة الدراسة تتألف

 یعرضوا أن للطالب یمكن. الجرافیكیة /الفنیة عماللأل عرض تقدیم جانب إلى نظري بحث مشروع تقدیم بعد الطالب ویتخرج) دراسیة
 الدعم مكتب یقدم ذلك عن فضالً . معھا التعاون یتم شریكة مؤسسات عن أو الكتاب فن معھد في أو الكلیة معرض في للعموم أعمالھم

)Support-Büro( استقاللھم طریق على ھمخطوات أولى وضع في للطالب والمساعدة الالزم الدعم مختلفة وبرامج دورات طریق وعن 
 .المھني

 
 الجرافیك /الرسم اختصاص

 في مستمر نحو وعلى الطالب یتعامل حیث االختصاص، لھذا األساسیة الغایة ھو والخیال اإلبداع مجال في الطالب قدرة تطویر یُعتبر
 توسیع على المختلفة والعملیة النظریة المواضیع ذات الندوات وتساھم والحدیثة، التقلیدیة الرسم تقنیات مع والجماعیة الفردیة المحاضرات

 معنى ذو فني موقف اتخاذ على الضروریة والكفاءات بالمھارات متزویدھ خالل من الطالب تأھیل فھو الھدف أما. الدراسة مضمون آفاق
 . ُمعبّر

 
 والجرافیك الكتاب تصمیم فن اختصاص

 من ةً /واحداً  فقط ـة/المصمم كان المكتبي النشر ظھور قبل الوقت ففي الماضیة، عقودال خالل جوھري بشكل الجرافیك تصمیم مجال تطورَ 
 فإلى واحد، مكتب في القرارات واتخاذ العمل إجراءات من الكثیر تتركز ھذا یومنا في ولكن ،المجال ھذا في الكثیرین الفاعلة األطراف

 الفنیة األعمال تمر كذلك. الجدیدة األسالیب مع التكیّف وتكراراً  مراراً  ـات/المصممین على یجب الجرافیك تصمیم وسائل إتقان جانب
ً  الُمنتجة الصورة إلى وبتوجھ المطبوعة مالاألع عن بعیداً : تحول مرحلة في الفني والنتاج  .رقمیا

 التاریخیة، والوسائل بالمواقف مليء حي إرث على ویحافظ التصمیم مجال في ثري بتاریخ الجرافیكو الكتاب تصمیم فن اختصاص یتمتع
 االختصاص ھذا یُعتبر. المختلفة النسخو التصمیم عملیات مع والتعامل وإدراكھا الفني التعبیر إمكانیات عن البحث من الطالب یُّمكن حیث

 الجودة من كبیر قدرٍ  على ألعمال مجاالً  وتفسح نفسھ للتخصص الموضوعة الحدود تتجاوز حیث متكاملة، دراسة أنھ على HGB الـ في
 .والتركیز

 
  الفوتوغرافي التصویر اختصاص

 ولإلنجازات الفني للحوار مھمة وسیلة ھو نفسھ الوقت وفي شیوعاً، المرئیة طالوسائ أكتر ھذا عصرنا في الفوتوغرافي التصویر یُعتبر
 .العشرین القرن في وخاصةً  والتاریخیة، الثقافیة

 ).Digital( ورقمي )Analog( تناظري بشكل الصور إنتاج عملیة الفني الفوتوغرافي تصویرال اختصاص في الطالب یدرس 
  



 
 مع ارتباطب وكذلك مرئیة كوسیلة الفوتوغرافي التصویر: السابقة الحدود یتجاوز وما الفني، عبیرالت من واسع نطاق المحاضرات تتناول
 فني عمل إنشاء في كوسیلة الفوتوغرافي التصویر عن وناھیك واألفالم الفیدیوھات في المتحركة الصور إلى وباإلضافة والكتاب النص

 .المساحة باستخدام
 ذلك خالل الصور، طریق عن التعبیریة لغتھم وتطویر للطالب الشخصي الفني الموقف وتطویر جةمعال ھو الدراسة لھذه جوھري ھدف
 والموضة واإلعالنات كالمجالت اآلخرى التصمیمیة للفنون التصویر اختصاصات عن نفسھ الفوتوغرافي للتصویر العلمي المضمون یحدّ 

 .االستكشافیة والرحالت والمشاریع ـن/محاضراتھم خالل من الدراسة منھج ـات/الفنانون یُشكل. الصناعي والتصمیم
 

 المتعددة اإلعالم وسائط طریق عن التشكیلیة الفنون اختصاص
 .العامة األماكن في أو االنترنت أو األفالم مجال في المثال سبیل على الصور، بإنتاج المجتمع في المعاصرة الجمیلة الفنون ترتبط

 ذلك أثناء في فنیة، كمواد متاحةال اإلعالم وسائط كل دمج یتم حیث واستیعابھا، الجمیلة الفنون تعلیم ھو االختصاص ھذا تركیز محط یُعتبر 
 عین بأخذ الخاصة الفنیة األعمال تطویر یتم. تجریبي أو أدائي أو عملي أو منھجي بشكل وسائطھ واستخدام الفن بحریة الطالب یتمتع

 فني موقف صیاغة من مھم جزء والتنظیم تواصلال مھارات اكتساب یُعتبر ذلك إلى وإضافةً  المعاصرة، ةالمجتمعی القضایا وضع االعتبار
  .االختصاص ھذا في المجاالت متعددة الدراسة من جزءاً  االستكشافیة والرحالت والمعارض والمشاریع الجماعیة األعمال تُعد. مستقل

 
 النظریة الدراسة

 األعمال معنى عن البحث بإمكانیة الطالب یحظى وبذلك الدراسة، من العملي الجزء مع المكثف التبادل HGB الـ في النظریة الدراسة تشمل
 والتاریخ األسلوب مثل مختلفة نواحي وعلى منظم بشكل بالفن المتعلقة المعرفة نقل إلى الدراسة ھذه تسعى الوقت نفس في. الشخصیة الفنیة

 عنھ والتعبیر المجتمع في الفني عملھم دمج على الطالب قدرة النظریة الدراسة ھذه تؤھل أن النھایة في المفترض من. والفلسفة والتقنیات
 .لغوي بشكل

 


