
?لماذا فيوجن

فيوجن لالطفال

I CAN DRAW
& DESIGN

FUSION IS THE

        
BEST

أكاديمية فيوجن الدولية
لتعليم تصميم الجرافيك و الميديا

 الخط الساخن
      /fusionpageinfo@fusionvfx.com

www.fusionvfx.com @FUSION_Academy

يمكنكم االتصال بينا علي االرقام االتية

+201111332206
  للمزيد من التفاصيل

 تابعنا علي

+201065548359 واتس أب

فروعنا
) مدينة نصر - مصر الجديدة - أكتوبرمصر

(

(

كاليفورنيا - سان رافييلالواليات المتحدة)

+202 - 22723632+201065548359+201024286664

+14152266011

إعتمادتنا

 تم اعتماد أكاديمية فيوجن من اشهر الشركات في مجال
المالتيميديا

اكاديمية فيوجن هي وكيل تدريب دولي معتمد

 الحد ا�قصى للطالب فالفصل 8 طالب

 توفر فيوجن ندوات مجانية لمعرفة احدث التكنولوجيا
المستخدمة في مجال الجرافيك

مدربين فيوجن هم مدربين  معتمدين محترفين

 يقوم الطالب بتسليم مشروع في اخر الدورة  يساعده في
بناءالسيرة الذاتية

تساعد فيوجن طالبها المتميزين في ايجاد فرص عمل

 دورات خاصة للشباب واالطفال لتعزيز قدراتهم ا¨بداعية وفتح
فرص مستقبلية جديدة

 توفر فيوجن عضوية مجانية لطالبها لالسمتاع بالعروض  الخاصة
والمتميزة

فيوجن توفر دورات صممت خصيصا للصغار لتوسيع آفاق
ا¨بداع في عقولهم 

 لديك طفل طموح ومبدع احجزله االن في دورات االطفال واشعر
باالختالف

 هدفنا هو تأهيل طالبنا لمفاهيم و اسس المجال

 

 كورسات تصميم الجرافيك
والميديا لالطفال



التصوير الفوتوغرافي

فوتوشوب

الرسم

التون بوم
  للرسوم المتحركة 

أساسيات تصوير الفيديو

ادوبي اديشن

ادوبي بريمير

BEST 

PRICES
المحترف الرقمي  التصوير   تعلم 

 والتعرف على كل خصائص
اللقطة تكوين  وكيفية   الكاميرا 

االضاءة واختيار   الصحيحة 
معدات احدث  باستخدام   المناسبة 

واالضاءة التصوير 

المتحركة الرسوم  صناعة   تعلم 
والتلوين الرسم   من خالل 

باستخدام المحترف   والتحريك 
والمستخدم المحترف   البرنامج 

العالمية الشركات  كبرى  قبل   من 
للكرتون ديزني  كشركة 

فيلمك واخراج  صناعة   تعلم 
والسينما  للتليفزيون 

االجهزة احدث   باستخدام 
االحترافية والمناهج  والمعدات 

بالمونتاج ا�فالم  صناعة   تعلم 
والصورة للصوت   الرقمي 

البصرية والمؤثرات    والخدع 

الصور تعديل  واحترف   تعلم 
الدعائية للمنتجات االعالنات   وعمل 

التوضيحية الرسومات   وصناعة 
والطباعة االنترنت   ومحتوى 

الفوتوشوب برنامج  باستخدام 

الصوت تسجيل  كيفية   تعلم 
المونتاج في  وتطويعه 

وا©عالن والدعايه 
برامجها تبث  إذاعة  تنفيذ   وكيفية 

المعدة

 Photography& design
junior Cartoon

animation

junior

Film 
    Making

junior

12

12

18

12 15
ساعة ساعة

12

13

االوان االلوان وعجلة   تعلم خلط 
اشكال من  الطبيعية  المناظر   خلق 

بسيطة اساسية 
والتباين االوان  نظرية  التظليل 
باستخدام الطبيعيه    المناظر 

 المنظور

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة


