
  أآاديمية الفن والتصميم الفني للتبادل عبر الثقافات 
Akademie für transkulturellen Austausch (AtA( 

  والفنون الجميلة في مدينة اليبزيغآلية التصميم 
Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB)- Leipzig 

 
) برنامج دراسة على HGBتتيح آلية التصميم والفنون الجميلة في مدينة اليبزيغ (ال

صعيد الفنون الجميلة والتصميم الجرافيكي لألشخاص الالجئين المقيمين في ألمانيا. 
مع أآاديمية الفن والتصميم الفني للتبادل عبر الثقافات  2016وذلك منذ عام 

 ).ATA(ال
 حيث يكون المشارآون في هذا البرنامج مسجلين آطالب نظاميين في الكلية.

فيوّفر هذا البرنامج  ،تستمر مدة برنامج الدراسة أربعة فصول (سنتين) آحد أقصى
سمية (إما في الدراسة العامة الدراسي لألشخاص الالجئين إمكانية التحضير للدراسة الر

 :كليةأو في الدراسة التخصصية) في إحدى االختصاصات األربعة الموجودة في ال
 .فن تصميم الكتاب والجرافيك 

 .التصوير الفوتوغرافي 

 .الرسم 

 .الفنون التشكيلية عن طريق وسائط اإلعالم المتعددة 

ي الُمحقق خالل فترة برنامج يمكن األخذ بعين االعتبار ومراعاة التحصيل العلمي والفن
آما تحظى دروس اللغة الدراسة واحتسابه الحقًا من أجل الدراسة الرسمية في الكلية. 

الكلية بأهمية خاصة في إطار برنامج مبنى ) المتوفرة في C1إلى  B1(من مستوى 
باإلضافة إلى ورشات عمل فنية يتم تحضيرها وتنسيق محتواها حسب أراء  دراسةال

 المشارآين/ـات ورغباتهم/ـن.

 
 عملية التقديم والقبول

 2020/2021تستمر فترة طلبات التقديم للفصل الشتوي 
 2020 أيار 15 إلىأذار  02من                    

يتم القبول في البرنامج بعد إرسال طلبات التقديم للدراسة ُمرفقًا بالوثائق 
 المذآورة و بعد اجتياز امتحان القبول.

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

خمسة أعمال فينة (آحد أقصى) من اختيارك لنماذج من نتاجك الفني ذات صلة  .1
 باالختصاص المرغوب التقديم عليه

 رسالة دوافع وتحفيز مع ذآر االختصاص المرغوب التقديم عليه. .2

راحل التعليم السابقة ومعلومات عن العمل والنشاط الفني سيرة ذاتية تشتمل م .3
 واإلبداعي

 صورت شخصية (ُتْلحق باستمارة طلب التقديم) .4

 شهادة المدرسة الثانوية أو ما يعادلها .5

 (أو أعلى) A2شهادة اللغة األلمانية لمستوى  .6

) وعند BAMF(مكتب االتحادي للهجرة والالجئين قرار حق اللجوء الممنوح من ال .7
 تضاء الحاجة نسخة من جواز السفر أو تصريح اإلقامة.اق



) و Jana Kuppardt (kuppardt@studentenwerk-leipzig.deالمستشارون االجتماعيون 
Yamen Khamis (khamis@hgb-leipzig.de.متاحون للمساعدة في تقديم األدلة المطلوبة ( 

م/ـة بناًء على نماذج تتخذ لجنة القبول قرارها بالنسبة للكفاءة الفينة للمتقد
األعمال الفنية المرفقة بطلب التقديم. بحيث يحصل وتحصل جميع المتقدمين/ـات على 

 رسالة خطية مع نتيجة القرار.
لمشارآة في أسبوع ورشات العمل إيجابي ليتم دعوة الحاصلين/ـات على نتيجة قرار 

آلية التصميم والفنون في  2020 . عام19.06-.15.06وامتحان القبول الذي يعقد من 
 الجميلة في مدينة اليبزيغ.

خالل هذا األسبوع يشارك وتشارك المتقدمون/ـات في ورشتيْ عمل ويختمهما امتحان 
القبول. حيث تمثل النتائج العملية والفنية من هذه الورشات أساسًا لقرار لجنة 

االمتحان والمتقدم/ـة  االمتحان الحقًا. يكون االمتحان عبارة عن مقابلة شخصية بين لجنة
 دقيقة ومن المفضل أن تجري المحادثة باللغة األلمانية. 20و 10وتدوم المقابلة بين 

 في النهاية يحصل وتحصل جميع المتقدمين/ـات على رسالة خطية بالنتيجة النهائية.
 

 leipzig.de-bata@hg: إلرسال طلبات التقديم ولألسئلة

 
لمزيد من المعلومات (متوافرة بلغات أخرى) عن أآاديمية الفن والتصميم الفني 

 للتبادل عبر الثقافات يرجى زيارة الصفحة التالية:
https://www.hgb-leipzig.de/lehre/akademiefuertranskulturellenaustausch/ 
 

أآاديمية الفن والتصميم الفني للتبادل عبر الثقافات عن تم المساهمة في تمويل ي
طريق أموال دافعي الضرائب بموجب الميزانية المتفق عليها من قبل نواب برلمان والية 

 .ساآسونيا

 
 
   
 

 
 


