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نموذج التسجيل



 

يسعدنا أن نبدأ باستقبال طلباتكم لتكونوا جزء من إقامة برلني يف 

دورتها األوىل أو الثانية، يجب أن يتبع المتقدمون التعليمات بدقة 

متناهية، فلن يتم النظر يف طلبات التقديم اليت ال تلزتم بالمعايري 

المذكورة أدناه 

نأمل منك ارسال جميع المتطلبات إىل الربيد االلكرتوين التايل: 

 application@miskartinstitute.org

المتطلبات: 

تعبئة هذه االستمارة وحفظها وتسميتها بالصيغة -

التالية: 

 (eg. firstname_lastname_Berlin)

- ارفاق السرية الذاتية وتسميتها بالصيغة التالية:  

 (eg. firstname_lastname_BCV.pdf)

- ارفاق الملف الفين وتسميته بالصيغة التالية:  

 (eg. firstname_lastname_BPortfolio.pdf)

فيديو تعريفي: -

 فيديو قصري لك تعرف فيه عن نفسك وعن خلفيتك 

التعليمية والمهنية. نأمل منك ارفاق الرابط.

 Thank you for your interest in applying for the Berlin

 Art Institute Residency Program. We are delighted to

 receive your application. To ensure your application is

 considered, please follow the application guidance

 below. Applications that do not adhere to the criteria

 as set out in this document will unfortunately not be

 considered.

 Kindly send all required documents to the

 following email:

 application@miskartinstitute.org

  Required documents:

- An up to date CV 

Kindly save your CV in this format:  

(eg.firstname_lastname_BCV) 

- An up to date portfolio 

Kindly save your portfolio in this format:  

(eg.firstname_lastname_Bportfolio) 

- The application form below 

Kindly save your application in this format:  

(eg.firstname_lastname_Berlin) 

- Personal Video 

A brief video, max 2 minutes introducing yourself, your 

background and practice. Please provide a link to your 

video.

mailto:application@miskartinstitute.org
mailto:application@miskartinstitute.org


Application form | نموذج التسجيل 

Full Name | االسم الرباعي * Date of Birth | تاريخ الميالد * 

Gender | اجلنس * Nationality | اجلنسية * 

City | المدينة * Country | الدولة* 

Email |  الربيد االلكرتوين* Mobile number | رقم التواصل * 

Website | الموقع اإللكرتوين 

 

Social Media Handles | حسابات التواصل * 

Twitter / حساب تويرت 

Instagram account / حساب انستغرام 

Other / أخرى 

English level | مستوى اللغة اإلنجلزيية* 

              Beginner | مبتدئ 

              Intermediate | متوسط  

              Advanced | متقدم  



• Current employer and commitment (e. g. full time, research fellow, etc   |   (دوام كامل، جزيئ، باحث) العمل احلايل وااللزتام 

• Are you interested in:     |     هل أنت مهتم بإقامة برلني يف دورتها األوىل أم الثانية؟ *

cycle 1 September 13 - November 5, 2021  |  المجموعة األوىل

 cycle 2 November 8 - December 31, 2021  |  المجموعة الثانية

Your Work | أعمالك

• Describe your practice and your past, present or on-going projects as examples. (Max 250 words) 

صف ممارستك بإيجاز مستعينا بأمثلة من مشاريع سابقة أو حالية تعمل عليها      

• Have you taken part in a residency or fellowship program before? If so, provide brief details. (Max 50 words) 

 هل سبق لك المشاركة يف برامج اإلقامة أو الزمالة؟ إذا كانت اإلجابة نعم صف تجربتك بإيجاز      



Your Motivation  |  الدافع

• What would you like to develop for this thematic residency? Use this space to tell us how you will 
respond to the theme, what specific needs you have and what outcomes you envision in the short and 
long term. (Max 400 words) 

  ما الذي ترغب يف تطويره من خالل موضوع اإلقامة؟ أخربنا عن رأيك يف الموضوع وكيف سيأثر بك، وما هي احتياجاتك؟ وما هي

النتائج اليت تطمح لها عىل المدى القريب والبعيد.

• Why does this opportunity interest you? Please tell us how this experience may benefit your project 
and your practice at this stage of your career. (Max 150 words) 

.ما سبب اهتمامك بهذه الفرصة؟ كيف يمكن لهذه التجربة أن تفيد مرشوعك وممارستك يف هذه المرحلة من حياتك المهنية



 

• What commitments do you have? Please note this is a 12-week residential residency (and participants 
are expected to reside/attend all planned activities. You can also use this space to tell us about any 
work commitments that are concurrent to this residency. (Max 150 words) 

 هل لديك أي الزتامات؟ يرىج مالحظة أن هذه إقامة سكنية لمدة 12 أسبوًعا (ومن المتوقع أن يقيم / يحرض المشاركون جميع األنشطة

 المخطط لها. هل هناك أي الزتامات عمل مزتامنة مع هذه اإلقامة؟



Practical Information / معلومات عملية 

• What requirements or equipment will you need to realize this project? Please be as specific as you can.
List all potential facilities both in the studio you may require, and what might need to be outsourced
to external fabricators.

 ماهي المتطلبات اليت تحتاجها إلتمام هذا المرشوع؟ نأمل منك تزودينا بمتطلبات دقيقة بقدر اإلمكان، عن طريق كتابة قائمة
 بجميع احتياجاتك سواء كانت خارج أو داخل االستديو

• What type of budget do you anticipate for this project? Please be as detailed as you can at this stage,
indicating a breakdown of all the potential costs involved in fabrication / production / materials etc.
These costs can be an estimate but should be as accurate as possible.

 ما مزيانية المتوقعة للمرشوع؟ نأمل منك تقديم جميع التفاصيل الممكنة يف هذه المرحلة، مع اإلشارة إىل توزيع جميع التكاليف
 المحتملة واليت تتضمن التصنيع / اإلنتاج / المواد وما إىل ذلك. يمكن أن تكون هذه التكاليف تقديرية، ولكن يجب أن تكون دقيقة
 .قدر اإلمكان


	01: 
	02: 
	03: 
	04: 
	05: 
	Text11: 
	06: 
	09: 
	07: 
	08: 
	010: 
	Group13: Off
	011: 
	012: 
	Check Box14: Off
	013: 
	014: 
	016: 
	017: 
	018: 
	015: 
	019: 


