
في جديدًا  برنامجًا  تبدأ  سوف  كالس  الفاونديشن  مجموعة   ٢٠١٩ نيسان    في 
الفايسنزي اكاديمية 

 هل تريد أن تبدأ دراسة الفن أو التصميم في املانيا او تريد أن تنهي دراستك هنا؟
وهل هاجرت الى املانيا او قدمت اللجوء فيها؟

  اذًا عليك بالتقدم الى الفاونديشن كالس لعام ٢٠١٩

 ان اكاديمية الفايسنزي للفنون في برلني يسعدها ان تعلن عن مجموعة جديدة ملشتركي الفاونديشن كالس  سوف
تبدأ عملها في الفصل الصيفي لعام ٢٠١٩

.

 البرنامج موجه للفئات التالية: 

o من هاجر الى املانيا وأو قدم للجوء فيها  
o وملن خطط لبدء دراسة الفن او التصميم في موطنه   
o او ملن بدأ بالفعل برنامج او شهادة كهذه
o او ملن يخطط ان يحول دراسته الى برنامج كهذا

 ان مجموعة الفاونديشن كالس لعام  ٢٠١٩ سوف تبدأ بالعمل اعتبارًا من نيسان ٢٠١٩ حتى نهاية العام.

 البرنامج سوف ينقسم الى جزئني

 القسم األول من البرنامج )الفصل الصيفي( سوف يكون مفتوحًا أيضًا للطالب االخرين الذين يدرسون في اكاديمية
 الفايسنزي للفنون. البرنامج سوف يتضمن محاضرات، ورشات عمل، ومعارض يشرف عليها فنانون وطالب هاجرت

.عائالتهم بالفعل الى املانيا
 خالل الجزء األول سوف يكون لديك امكانية الوصول إلى املدرسة والتعرف على العديد من الناس. ونحن نريد خصوصًا أن

.نخلق فضاء يمكنك العمل به مع األساتذة املدعوين لتطوير وجهة نظرك بخصوص تعليم الفن والتصميم
 معًا نريد ان نشكل تاريخ الفن الذي يتضمن العالم الجنوب شرقي،باالضافة الى خبراتك بدون استخدام عناوين مثل „الجئ“

.“أو „مهاجر
 نحن نريد ان نركز على سؤال عام جدًا: كيف يمكن ملدارس الفن في املستقبل ان تكون اذا قامت بالتركيز على املهاجرين

كعنصر اجتماعي اساسي؟
 

 نحن نريد في الجزء الثاني من البرنامج )الفصل الشتوي( ان نأخذ كل ما قمنا بتعلمه والتحضير لتقديم طلبات ألكاديميات
 الفن والتصميم االملانية. وفي ورشات عمل مختلفة )رسم،نحت،تصميم،ديجيتال ميديا، الخ..( نحن سوف ندعمك في تحضير

.سيرة ذاتية قوية يمكنك ان تقدم بها لعام ٢٠١٩
 

 لتحقيق هذه األهداف فإن اكاديمية الفايسنزي  للفنون تقدم بنيتها التحتية بالكامل، بمافي ذلك ورشات العمل،املواد، باالضافة
 .إلى الدعم فيما يخص املشاكل البيروقراطية

 إن الفاونديشن كالس ٢٠١٩  تسعى لتقديم فضاء اجتماعي في اكاديمية الفايسنزي  للفنون بحيث تكون املعرفة والتطبيقات
.الفنية والتصميمية غير مستهلكة وإنما محل تساؤل باالضافة الي تقديم اشكال جديدة من املعرفة والتطبيقات



من يجب ان يتقدم؟

 اي شخص:

o  جاء الى املانيا وقدم اللجوء فيها )الرجاء االنتباه الى ان نتيجة الطلب او فيما اذا كانت العملية قد انتهت او 
.مازالت قيد العمل هو امر غير ذي صلة

o   لديه اهتمام بالفن و/أو التصميم.
o بعمر ١٨ او اكبر.
o  جاهز ولديه الحافز للمشاركة بشكل منتظم في البرنامج )الرجاء االنتباه إلى أن املشاركة في الجزء الثاني من 

.)البرنامج سوف تعتمد على الحضور املنتظم خالل الجزء األول

 ماذا يحتاج تقديم الطلب؟

o - نحن بحاجة السيرة الذاتية ، رسالة دوافع تظهر فيها دوافعك واهتمامك باملشاركة في فاونديشن كالس 
 ٢٠١٩، باالضافة إلى اثبات يتعلق بحالة اقامتك سواء مؤقتة ام ال

 )Gestattung, Duldung, Aufenthaltserlaubnis(

o :الرجاء تقديم طلبك بشكل كامل حتى  ٢٠ آذار على العنوان
 foundationclass@kh-berlin.de

او اال 
  weißensee kunsthochschule berlin
  Referat Studienangelegenheiten/*foundationClass
  Bühringstr. 20, 
  D-13086 Berlin

o دعوات املقابالت سوف يتم ارسالها عن الطريق البريد اإللكتروني أو العادي.

o من املحتمل ان تكون املقابالت في بداية نيسان.

o متطلبات اللغة: معرفة اساسيات اللغة االملانية و/أو اتقان جيد للغة االنجليزية 

 

رسوم : اليوجد
 

 الحالة الدراسية: سوف يتم تسجيل املشاركني كطالب زائرين 

الفترة الزمنية:  نيسان ٢٠١٩ حتى كانون األول ٢٠٢٠
 الرجاء مالحظة أن العديد من رسائل البريد اإللكتروني التي يتم إرسالها من حسابنا  يتم تصنيفها على أنها رسائل غير مرغوب فيها. ونود

أن نطلب منك بالتالي التحقق من مجلد الرسائل غير املرغوب فيها بانتظام حتى ال تفوتك أية إشعارات مهمة
foundationclass@kh-berlin.de


