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معلومات
 مھمة

ًالمنزل ، فأنا أعمل حالیا بدوام كامل؟
ھل من الممكن البدء في استشارات التصمیم من

ھل سأتعلم كیفیة تعیین عملي كمصمم شخصي أو

الشرق األوسط ودول مجلس التعاون الخلیجي؟

متسوق شخصي؟

كیف أتعلم كیف أصبح مصممة أزیاء مشھورة في

األیام

تعلیم مباشر عملي

أونالین | معتمد | تعلیم بث مباشر

٧ أیام من التعلیم األلكتروني

فیدیوھات وملفات قابلة للتحمیل

٢١ ساعة من التعلیم المباشر من اخصائین وصناع التصمیم

النموذج

الساعات

واألساتیل

الموارد

كیف أقوم بتحسین أسلوبي الشخصي؟ ھل یمكنني
تعلم تصفیف الشعر بنفسي؟

ھل یمكنني بناء مھنة كمصمم شخصي أو مؤثر
أسلوب في الشرق األوسط؟



األزیاء والتصمیم واألساتیل الشخصي والذین یریدون ان
الدورة مثالیة أللشخاص الذین یرغبون في فھم كیفیة ارتداء

یعمل بمھنة األستایل والتسوق الشخصي

من یمكن أن یلتحق بالدورة ؟



التعلیم األلكتروني لدورة التصمیم واالساتیل والتسوق
طورت تعطیك رؤیة عن الموضة والتصمیم الخاص

بالنساء والعمالء عن فھم ومعرفة األلوان ، شكل
الجسم

احترافیة للعمالء

خزانة المالبس و الوصول بكم لن تكونوا خبراء

الذین یرغبون في تكوین وبناء األحتراف في مجال

وفیدیوھات مباشرة من خالل التواصل اإللكتروني ویتلقى
الطلبة دعم دائم من خالل االنضمام إلى مجتمع عالمي

عمیق وكامل عن كیفیة ترتیب

واستشاریین في األساتیل والتصمیم

على الموضة والماركات العالمیة وتعطي فرصة لھؤالء

والمتطلبات التي یحتاجھا األفراد وسوف تزودكم بعلم

سیتم التدریس من خالل قادة الصناعة وتركز الدورة

التصمیم والتسوق الشخصى

من المطلعین والمختصین في مجال الموضة وكذلك

الدورة تقدم من خالل جلسات مباشرة وملفات وتسجیالت

الخریجین من خالل شبكة

األفراد یمنحوا مفاتیح وأفكار ھامة لتقدیم خدمات

وموقع فاد األلكتروني

مقدمة عن الدورة



التسوق الشخصي مع عمالء نساء و رجال

فھم األلوان والنسیج واألنماط والطبعات المختلفة

حفالت الـ 
تحدید العناصر الرئیسیة لعمیلك 

كیفیة االستفادة من وسائل التواصل االجتماعي وإنشاء
ناجح

إدارة خزانة المالبس للرجال والنساء 

تحلیل األلوان

تسعیر الستشارة العمیل
ستایلنج للشركات

كیفیة إدارة واستشارة على مستوى فردي وجماعي

فھم الموضة وآخر صیحات المواسم المختلفة

تحلیل أشكال الجسم المختلفة

علم نفس اإلناث والذكور
كیفیة تقییم شخصیة عمالئك

مواد الدورة



لتسجیل ھذه الجلسات حتى یتمكنوا من استعمالھا

طریق الموقع األلكتروني لفاد دبي من خالل بث مباشر

خالل جدوال وجلسات سیتم مشاركتھا مع الطلبة وسیتم

مستقبا

تستخدم وحصریا عن PSSالدورة االلكترونیة بتقنیة 

بواسطة جلسات تقدم من متخصصي الصناعة والخبراء من

تسلیم الطلبة ملفات الدورة ویكون لدیھم وسیلة

طریقة تقدیم الدورة ؟

الجلسات التعلیمیة حتى یتمكن الطلبة من إتمام
إجمالي الدورة ھو اسبوعان مع نظام التناوب في

تدریباتھم ومھامھم في المنزل

مدة الدورة:أسبوعان
إجمالي الساعات: ٢١ ساعة

من خالل فیدیوھات وجلسات فیدیو مباشرة في ٧ ایام من
التعلیم المباشر

الدورة ستكون مدتھا ٢١ ساعة من التعلیم بث مباشر

مدة الدورة ؟



یمنح الطلبة الذین أكملوا الدورة شھادة في التصمیم
واألساتیل والتسوق من

فاد دبي ویتم الحصول علیھا الكترونیا وتمنح نفس

شھادة فاد دبي معتمدة من حكومة دبي وسلطة دبي
للتطویر

الشھادة من

الشھادة

البرنامج وال یشترط حد أدنى لمستوى التعلیم نشجع

في مجال صناعة التصمیم واألستایل والتسوق

ان یكون طالب التسجیل فوق سن ١٦ عام عند بدء

األشخاص الذین لدیھم الطموح والشغف وروح اإلبداع

متطلبات التسجیل

في المجاالت المھنیة التالیة

استشاري في مجال تصویر التصمیمات والموضة-

 التصمیم واألساتیل الشخصي

عند اكمال الدورة بنجاح یكون أللشخاص الفرصة للدخول

التسوق الشخصي

العالمیة
ستایلست في بیوت الموضة و الماركات و المحالت

الفرص الوظیفیة



الدعم والمعلومات اإلضافیة

على الرقم ٠٠٩٧١٥٠٧٠٠٢٩٥٦
األلكتروني مع محترف اكادیمي او عن طریق الواتس اب

او تعبئة طلب الكتروني وسیتم األتصال بك لتقدیم

نعم ممكن ان تطلب مكالمة مباشرة أو عن طریق الموقع

وطبقا لذلك تستلم عرض لتأكید مقعدك في الدورة
وسیكون مقعدك مؤكد تماما عند إتمام سداد الرسوم عن

طریق التحویل البنكي - السداد اإللكتروني بواسطة

الرسوم

برجاء تعبئة النموذج المطلوب إلرسال تفاصیل الرسوم
الخاصة بالدورة

بطاقات االئتمان وبطاقات الخصم المباشر

قبلنا ألي سبب او ظروف غیر متوقعة

ھل ممكن ان اتحدث مع مسؤول لمعرفة تفاصیل اكثر ؟

سیتم استرداد المبلغ فقط في حالة إلغاء الدورة من

كیفیة األلتحاق

یمكن االلتحاق بتعبئة النموذج االلكتروني المطلوب أو
نموذج االلتحاق اإللكتروني

حتى تتمكن من الحصول على معلومات إضافیة عن الدورة
والتواریخ والرسوم

عملیة التسجیل معلومة اضافیة & 



في تعلم التصمیم واألساتیل مع األصدقاء وأفراد العائلة
.وسیكون ذلك ببث مباشر بواسطة الكامیرا

 

ھل سیكون ھناك ممارسات عملیة ؟
نعم من ضمن المتطلبات في الدورة أن یقوم الطلبة بالمشاركة

 

وبناء على ذلك یمكنھم الدخول على الملفات والسجالت

Y نعم بواسطة اسم المستخدم للدخول سیكون ھناك ملفات
للتحمیل

كملفات بي دي إف

.للمراجعة مرارا وتكرارا

ل استلم ملفات وتسجیالت ؟

ویمكنك طباعتھا واستعمالھا خالل الدورة وبعد انتھاء الدورة

مستخدم للدخول كعضو

.دبي و ھیئة التطویر

 
ھل تؤھلني ھذه الشھادة لتصبح ستایلست أوانھا فقط لتطویر

المھارات ؟
Y ھذه الشھادة تؤھلك لتكون مؤھل للتعامل مع العمالء

كمختص في
التصمیم واألستایل

نعم سوف تستلم شھادة بعد اكمال الدورة معتمدة من حكومة

 
ھل استلم شھادة عند اكتمال الدورة ؟

نعم كل طالب سیكون لھ صالحیة الدخول ویتم إعطاؤه اسم
األلكتروني ؟

كیفیة وطریقة التعلیم ؟

ساعتین عبر تكبیر

سیتم التعلیم بواسطة جلسات بث مباشر وسوف تحصل على 
األقل

على ٥ جلسات تعلیمیة جماعیة حوالي ٢٠ ساعة وباإلضافة 
الى

جلستین شخصیة فردیة مدتھا

 
ھل ستشارك في الفیدیو ؟ وھل توجد صالحیة للدخول 

للموقع

وكذلك ھي شھادة شخصیة لك

ماھي مدة الدورة ؟
الدورة ستكون مدتھا اسبوعان

اسئلة شائعة



#٢
معلمین الصناعة

على طریقة األعمال

یتم تقدیم وتصمیم البرامج بواسطة مھنیین معترف بھا عالمیا 
مما یوفر لك نظرة عامة وخاصة

#٣
FAD DUBAI معتمدة من 

تم بناء وتأسیس البرامج على وحدات معترف بھا عالمیا 
FAD DUBAIومعتمدة وموثقة من كلي 

االحترافیة التي تقدم للعمالء

ھل سیكون لدي الدورة واحدة كنموذج او مودیل لمشروعات

اإلعداد لھ وسیتم عمل نماذج ومودیالت من المستوى األول 
وذلك

مھارات التصمیم والتسوق الشخصي باإلضافة الى تعدیل 
وترتیب

ماھي عدد ساعات الدورة ؟

من خالل خطوات إنشاء وتشغیل بشكل احترافي

خزانة المالبس كما انھ یالمس بشدة أعداد العمل الخاص 
وكیفیة

#١

فردیة

عدد ساعات الدورة ٢٢ ساعة مقسمة بین جلسات جماعیة 
وجلسات

ما الذي سأفعلھ ؟
دبلومة التصمیم واألساتیل الشخصي تركز على الخدمات

بناء على التصمیم الشخصى ، شكل الجسم ، خزانة المالبس
والتسوق وستكون دلیل

قوي یمكنك الرجوع الیھ لتقدیم خدماتك األحترافیة للعمالء

األعمال ؟
یركز ھذا البرنامج بشكل أساسي على تدریبك على اتقان

التعلیم العملي

التعلیم العملى في مدینتك
جودة تعلیم عالمیة

او خالل عطلة نھایة األسبوع حتى یتمكنوا من تحقیق أھداف 
مھنیة واحترافیة وشخصیة لھم

تعلیم یدعم طریقة احترافیة ومھنیة یعطي الطالب الفرصة 
لتأمین الدورة لھم في الفترة المسائیة



ھاتف

+971 507002956

+971 523672638

البرید اإللكتروني

info@styleschool.co

موقع الكتروني

www.styleschool.co

www.faddubai.com
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