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يغ نة اليبز في مدي لة  نون الجمي صميم والف ية الت تيح آل سة )HGBال( ت نامج درا لى  بر ع

ك صميم الجرافي لة والت نون الجمي شخاص الالصعيد الف ئين ي لأل ياالج في ألمان مين   .مقي
لك  نذوذ بادل  2016 عام م ني للت صميم الف فن والت ية ال بر مع أآاديم فع  اتالثقا

 .)ATA(ال
 .الكليةطالب نظاميين في آ نيفي هذا البرنامج مسجل نوحيث يكون المشارآ

نامج  مدة بر ستمر  سةت سنتين) الدرا صول ( عة ف صى أرب حد أق نامج ف ،آ هذا البر يوّفر 
 ةالرسمية (إما في الدراسة العام دراسةللحضير تلامكانية إجئين اللألشخاص االدراسي ل

 :كليةفي ال جودةوالم في إحدى االختصاصات األربعة أو في الدراسة التخصصية)

 ب والجرافيكافن تصميم الكت. 
 التصوير الفوتوغرافي. 
 الرسم. 
 الفنون التشكيلية عن طريق وسائط اإلعالم المتعددة. 

 حقق خالل فترة برنامجيمكن األخذ بعين االعتبار ومراعاة التحصيل العلمي والفني المُ 
 اللغة دروسحظى آما تمن أجل الدراسة الرسمية في الكلية.  الدراسة واحتسابه الحقاً 

ستوى  من م )B1  لى في  )C1إ توفرة  نى الم يةالمب نامج  كل طار بر في إ صة  ية خا بأهم
سةال ضافة إ درا شاتلى باإل مل ور ية ع ضيرهايتم  فن سب أراء تح ها ح سيق محتوا  وتن

 ./ـنورغباتهم /ـاتالمشارآين
 

 ية التقديم والقبوللعم
  2020/2021تســــــتمر فتــــــرة طلبــــــات التقــــــديم للفصــــــل الشــــــتوي 

 2020 أيار 15 إلىأذار  02من                    
بول اليتم  عدالفي ق نامج ب سة  بر قديم للدرا بات الت سال طل ثائق إر قًا بالو ُمرف

 جتياز امتحان القبول.ابعد  والمذآورة 
لب  لى ط ية إ ثائق التال ضافة الو جب إ قديمي بول( الت ثائق الق هذه الو يع  ير دون جم  غ

 :)ممكن
سة  .1 من خم ماذج  يارك لن من اخت صى)  حد أق نة (آ مال في جك الأع صلة فنتا ني ذات 

 باالختصاص المرغوب التقديم عليه
 التقديم عليه. المرغوبوتحفيز مع ذآر االختصاص  دوافع رسالة .2
الفني  والنشاط معلومات عن العملوسيرة ذاتية تشتمل مراحل التعليم السابقة  .3

 واإلبداعي
 )تقديمْلحق باستمارة طلب التُ ( شخصية صورت .4
 يعادلهاشهادة المدرسة الثانوية أو ما  .5
 (أو أعلى) A2شهادة اللغة األلمانية لمستوى  .6
جوء  .7 حق الل من القرار  نوح  ئين المم جرة والالج حادي لله تب االت ند BAMF(مك ) وع

 تصريح اإلقامة.نسخة من جواز السفر أو  الحاجة اقتضاء
 

سبة ل ها بالن بول قرار نة الق خذ لج فاءةلتت نة  ك /لالفي ماذج ـلمتقدم لى ن ناًء ع ة ب
ماأل ياع قديمل الفن لب الت قة بط يث . ة المرف صليبح صل  ح يعوتح لى /ـاتينالمتقدم جم  ع

 مع نتيجة القرار.خطية  رسالة



عوة /ـات ال يتم د لى حاصلين جةع جابيقرار  نتي شارآل إي سبوع في  ةلم ملأ شات الع   ور
بول  حان الق من وامت قد  لذي يع عام19.07-.15.07ا نون في  2020 .  صميم والف ية الت آل

 اليبزيغ.مدينة في الجميلة 
سبوع  هذا األ شاركخالل  شارك وت فيالمتقدمون ي شتيْ  /ـات  مل ور ماو ع حان  يختمه امت

بول يث . الق ية ح تائج العمل ثل الن هذوتم من  ية  ساً  هالفن شات أسا نة  الور قرار لج ل
/ـة بين لجنة االمتحان والمتقدم يكون االمتحان عبارة عن مقابلة شخصية. الحقاً  االمتحان

 المحادثة باللغة األلمانية. تجريدقيقة ومن المفضل أن  20و 10بين وتدوم المقابلة 
 في النهاية يحصل وتحصل جميع المتقدمين/ـات على رسالة خطية بالنتيجة النهائية.

 
 leipzig.de-ata@hgb: سئلةلألوالتقديم طلبات إلرسال 

 
مات ( من المعلو يد  توافرة لمز خرى) م غات أ ني بل صميم الف فن والت ية ال عن أآاديم
 يرجى زيارة الصفحة التالية:للتبادل عبر الثقافات 

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

يلتم ي في تمو ساهمة  بادل  الم ني للت صميم الف فن والت ية ال فاتأآاديم بر الثقا عن  ع
والية المتفق عليها من قبل نواب برلمان ميزانية الطريق أموال دافعي الضرائب بموجب 

 .ساآسونيا

 
 
   
 


