تصميم و صنع
الحلي

معلومات البرنامج
مقدمة عن الكورس
ُ
ُ
التصميم واحد من أهم جوانب صناعة الحلي  ،خالل الكورس هنكتشف أساسيات تصميم الحلي  ،إلي هتوفر لينا
فرصة كبيرة إلكتشاف و تجربة و تطوير مهارات الحرفة و الصناعة الضرورية في إننا نبني أرضية قوية في صناعة
ُ
الحلي.
مواعيد الكورس
ً
اعتمادا على األيام المتاحة
مدة الكورس
 5أسابيع )  10محاضرات (
المكان
,KEMET Art & Design Studios
مبني جميل  ،المبني اليوناني  ،بالتحرير
هدفنا من الكورس
بعد الكورس هيقدر المشتركين معانا إنهم يكون عندهم المهارات الالزمة لتصميم شغل الهاند ميد الخاص
بيهم و يقدروا ينفذوا تقنيات صياغة المعادن من اول " الثقب والتشكيل واللحام  " ..وكمان هيقدروا يحددوا
أنواع المعادن المختلفة وقايسها ومعرفة خصائصها وازاي يستخدموها في صناعة الهاند ميد وفي مشاريعهم
الخاصة.
هنتعلم إيه في الكورس
ُ
• رسم تصميم الحلي
• التقنيات األساسية للمعادن
•النشر
•برد المعادن بالمبرد
•الحام
•طريقة عمل الحلقان و الخواتم والسالسل
Qualification Obtained
KEMET Certificate of completion
تقدر تشتغل إيه بعد الكورس
بعض من األعمال المرتبطة بالدورة
•صانع مجوهرات
•أخصائي مجوهرات
•استشاري في صناعة المجوهرات
•مصمم جواهر
•مصمم أزياء
للتواصل معانا
يمكنك التسجيل أو اإلتصال بنا ,info@kemetartdesign.com
+201111616611

السن المطلوب
يجب أن يكون المشترك في سن  16أو أكبر.
اللغة المطلوبة
يجب ان يكون المتقدمون للدورة في مستوى متوسط في اللغة اإلنجليزية من أجل التسجيل في الدورة
الشروط الواجب توافرها لاللتحاق بالبرنامج
ال يوجد شروط التحاق.
الكورس دﻩ لمين
ُ
ً
الكورس دﻩ مناسب جدا لكل حد عندﻩ الرغبة في أنه يتعلم شغل الهاند ميد وإزاي يصمم و يصنع الحلي والزينة ،
باإلضافة للطالب المبدعين إلي بيسعوا دايما أنهم يكون ليهم شغلهم الخاص في مجال الهاند ميد وصناعة
ُ
المجوهرات والحلي.
نظام الدرجات والتخرج
سيحصل المشاركون في الدورة على شهادتهم في الدورة أو الدبلومة فقط لو
• حضر  75%من عدد الساعات المطلوبة.
• حقق  75%من التمارين و الواجبات المنزلية.
• أنجز و قدم مشروع التخرج للدورة إن وجد  ،بموافقة المحاضر.
اإلنسحاب من الكورس
• إذا رغب المتقدم اإلنسحاب من الدبلومة  /الدورة في فترة أقصاها  10أيام قبل بداية الدبلومة  /الدورة  ،سيتم
خص  20%من القيمة اإلجمالية وستيم استرداد المبلغ المتبقى.
• لو أراد المتقدم اإلنسحاب من الدبلومة  /الدورة في فترة فترة أقصاها  5أيام قبل بداية الدبلومة  /الدورة
سيتم خصم  50%من القيمة اإلجمالية وسيتم استرداد المبلغ.
• ال يمكنك استرداد المبلغ بعد فترة الصالحية )  4ايام او اقل قبل بدء الدبلومة (
متى يتم إلغاء الكورس
من الممكن إلغاء الدورات التي لم تصل إلي الحد األدني من الشاركين المؤكدين .لو تم إلغاء الدورة سيتم إبالغ
الطالب عن طريق التليفون أو اإليميل وسيكون لديه

