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 في

التجميلتخصص   

 

ساعة معتمدة موزعة  ( 06)من " التجميل"ة لبرنامج الدبلوم الفني في تخصص تتكون الخطة الدراسي
 :على النحو اآلتي

 ساعة معتمدة المجال المعرفي الرقم
 0 المهارات العامة .1
 9 مهارات االستخدام والتوظيف .2
 9 العلوم المساندة .3
 30 المهارات المتخصصة .4

 06 المجموع
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 الخطة الدراسية لبرنامج الدبلوم الفني
 في
التجميلتخصص   

===================================================== 
 :ساعات معتمدة موزعة على النحو اآلتي( 0)المهارات العامة، : أوالا 

 المتطلب السابق عملي نظري م.س اسم المادة رقم المادة
  6 3 3 طنة اإليجابية ومهارات الحياةالموا 16666111
  6 3 3 مهارات في اللغة اإلنجليزية 16666112

  6 0 0 المجموع

 
 :ساعات معتمدة موزعة على النحو اآلتي( 9)مهارات التشغيل واالستخدام، : ثانياا 

 المتطلب السابق عملي نظري م.س اسم المادة رقم المادة
 16666121 6 3 3 اإلنجليزيةمهارات التواصل باللغة  16666121
 - 6 3 3 إدارة المؤسسات اإلنتاجية الصغيرة 16666122
 - 6 3 3 اإلشراف والتنظيم الصناعي 16666123

  6 9 9 المجموع

 
 :ساعات معتمدة موزعة على النحو اآلتي( 9)العلوم المساندة، : ثالثاا 

 المتطلب السابق عملي نظري م.س اسم المادة رقم المادة
  6 3 3 فسيولوجيا اإلنسان 12066111
  6 3 3 أساسيات تغذية اإلنسان 12066112
  3 2 3 كيمياء التجميل 12066113

  3 8 9 المجموع
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 التجميلتخصص  في الخطة الدراسية لبرنامج الدبلوم الفني
================================================== 

 
 :ساعة معتمدة، موزعة على النحو اآلتي( 30)، المهارات المتخصصة: رابعاا 

 المتطلب السابق عملي نظري م.س اسم المادة رقم المادة
  3 2 3 الصحة والسالمة المهنية في صالونات التجميل 12061111
  3 2 3 اإلسعافات األولية 11166113
  0 1 3 علم الجمال 12061121
  0 1 3 1العناية بالشعر  12061131
 12061131 0 1 3 2العناية بالشعر  12061231
 12066113 0 1 3 كيماويات الشعر وأصباغه 12061141
  0 1 3 العناية بالبشرة 12061121
 12061121 0 1 3 العناية بالبشرة والجسم 12061221
  0 1 3 1العناية باليدين والقدمين  12061201
 12061201 0 1 3 2العناية باليدين والقدمين  12061202
  0 1 3 مكياج الوجه 12061221
   6 3 التدريب الميداني 12061291

   33 30 المجموع
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 برنامج الدبلوم الفني" / التجميل"الخطة االسترشادية لتخصص 
========================================== 

 
 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 .م.س رقم المادة اسم المادة .م.س ادةرقم الم اسم المادة
 3 16666121 مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية 3 16666111 المواطنة اإليجابية ومهارات الحياة
 3 12061131 1العناية بالشعر  3 16666112 مهارات في اللغة اإلنجليزية

 3 12061141 كيماويات الشعر وأصباغه 3 12061111 فسيولوجيا اإلنسان
 3 12061121 العناية بالبشرة 3 12066112 أساسيات تغذية اإلنسان

 3 12061121 علم الجمال 3 12066113 كيمياء التجميل
 31 المجموع 31 المجموع

 
 

 الفصل الدراسي الرابع الفصل الدراسي الثالث
 .م.س رقم المادة اسم المادة .م.س رقم المادة اسم المادة
إدارة المؤسسات اإلنتاجية  3 16666123 اعياإلشراف والتنظيم الصن

 الصغيرة
16666122 3 

 3 11166113 اإلسعافات األولية 3 12061231 2العناية بالشعر 

 3 12061202 2العناية باليدين والقدمين  3 12061221 العناية بالبشرة والجسم
الصحة والسالمة المهنية في 

 صالونات التجميل
 3 12061221 مكياج الوجه 3 12061111

 3 12061291 التريب الميداني 3 12061201 1العناية باليدين والقدمين 
 31 المجموع 31 المجموع
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 برنامج الدبلوم الفني"/ التجميل"الوصف المختصر للمواد التعليمية لتخصص 

 

 الثقافة العامة: أولا 
 (:6-3: 3) 36666333المواطنة اإليجابية ومهارات الحياة 

ذه المهيارات فيي ساق مفهوم المواطنة ومهارات الحياة وأهميتهما فيي اكتسياب مهيارات هيميه، والعميل عليى اسيتخدام هييوضح الم
حيييا ان المسيياق يراعييي بنيياء المعرفييه فييي الموضييوعات التييي سييعيهم للحصييول علييى تعليييم افضييل ونتييايج ايجابيييه فييي العمييل، 

خدامها فييي تطبيييق المعرفييه كمييا ويبنييي الثقييه فييي هييدرات الشييباب علييى يتضييمنها البرنييامج كمييا ويبنييي المهييارة عنييد الشييباب السييت
ذه المعرفييه والمهييارة باالضييافه الييى تييوفير الييدعم الشخصييي والبييييي لتغيييير السييلول ميين خييالل تعزيييز هيييم المواطنيية اسييتخدام هيي

 .االيجابية والثقافة المجتمعية البناءة والعمل المجتمعي التطوعي
Skills in English Language 10000112 (3:3-0) 
This is a General English Language course which aims at developing the four English 

Language receptive and productive Skills; Listening, Reading, Writing and Speaking, as well as 

providing practice for the basics of grammar and vocabulary for effective and meaningful 

communication inside and outside the classroom. 

 مهارات التشغيل والستخدام : ثانياا 
Communication Skills in English Language 10000121 (3:3-0) 
This is a communication skills course which aims at improving learners’ oral and written 

communication skills by providing learners with the language needed to naturally and 

confidently communicate in an English speaking workplace environment and real life 

situations. 
 (6-3:3) 36666311إدارة المنشآت اإلنتاجية الصغيرة 

إدارتهييا و يوضييح المسيياق مفهييوم المنشييجت اإلنتاجييية الصييغيرة وأهميتهييا فييي اإلهتصيياد الييوطني والقضيياء علييى البطاليية، وكيفييية 
مواجهيية التحييديات التييي تعترضييها، وتقييييم فييرص نجاحهييا ميين خييالل دراسيية الجييدوا، والييية إدارة المشييتريات والمخييزون، وكيفييية 

دارة شييؤؤونها المالييية، وتقييديم خدميية العمييالء و  االلتييزام بجخالهيييات العمييل، وكيفييية عمييل تسييويق لهييا، والطبيعيية كييذلل تمويلهييا واا
 .مل الالزمة للبدء بها مع التركيز على التجربة األردنية في هذا المجالالقانونية لها وخطة الع

 (6-3:3) 36666313اإلشراف والتنظيم الصناعي 
اشكال التنظيم االداري وميزاتها، دور الفني فيي تطيوير الصيناعة ودورة فيي ، المنشآت الصناعية انواعها ومواصفاتها واشكالها 

التعيييرف عليييى المخييياطر وطيييرق . اعية و ادارة ظيييروف العميييل فيييي المنشيييآت الصيييناعية التسلسيييل الهرميييي فيييي المؤسسييية الصييين
التعيييرف عليييى أجهيييزة ومعيييدات الحمايييية حسيييب المواصيييفات المعتميييدة ة، اصيييناف الحرييييق معيييدات المكافحييية، . السييييطرة عليهيييا 

رباييية، التعاميل ميع الميواد الكيماويية الكهرباء مخاطرها تجثيراتها على االنسان الحماية من الكهرباء والمعالجية مين الصيدمة الكه
 .اثارها مخاطرها وشروط التخزين،القوانين المحلية والضمان االجنماعي
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 العلوم المساندة: ثالثاا 
 (6-3: 3) 31066333فسيولوجيا اإلنسان 

، الجهياز الهضيمي، تعريفها، أنواعها، الجهاز الجلدي: علم التشريح ووظايف األعضاء، مستويات التنظيم في الجسم، األنسجة
الجهيييياز الهيكلييييي والمفاصييييل، الجهيييياز العضييييلي، الجهيييياز العصييييبي، الجهيييياز التنفسييييي، جهيييياز الييييدوران واللييييف، الغييييدد الصييييم، 

 .المستقبالت الحسية، المشكالت الصحية في جسم اإلنسان وكيفية التعامل معها
 (6-3: 3) 31066331أساسيات تغذية اإلنسان 
ذاء والتغذيية، العناصير الغذاييية والطاهيية مين حييا مصيادرها ووظايفهييا واحتياجاتهيا وأعيرا  نقصييها المفياهيم األساسيية فيي الغيي

وطرق تفادي هذا النقص، دراسة التغذيية فيي مراحيل الحيياة، أسيي تخطييط الوجبيات الغذاييية المتوازنية الصيحية، التعيرف عليى 
 .مفهومها وأهميتها وأثرها على الجسم: طرق تقييم الوضع التغذوي، التثقيف الغذايي، اللياهة البدنية

 (3-1: 3) 31066333كيمياء التجميل 
ميدخل إلييى الكيمييياء الحيوييية، البروتينييات، الكربوهيييدرات، الييدهون، الفيتامينييات، المييواد األساسييية التييي تصيينع منهييا مييواد العناييية 

زيالت العييرق، واهيييات الشييمي، مستحضييرات الشييامبو والكريمييات وزيييوت الشييعر، ملطفييات جلدييية، ميي)بالجسييم والبشييرة والشييعر 
وميواد نيزا الشيعر وطيالءات األظيافر مين حييا خصايصيها وأنواعهيا ومكوناتهيا ( التزيين، مستحضرات العناية الخاصة بالجسم

الزمة ، األجهزة واألدوات المخبرية ال(الكريم البارد، ماء الورد)ودواعي استخداماتها، تحضير بع  المنتجات التجميلية مخبرياا 
 .في تحضير المستحضرات التجميلية

 
 المهارات المتخصصة: رابعاا 

 (3-1: 3) 31063333الصحة والسالمة المهنية في صالونات التجميل 
مسيييبباتها والوهايييية منهيييا، مفهيييوم التطهيييير ومعداتيييه وطرايقيييه : الكاينيييات المسيييببة لاميييرا  الجلديييية، األميييرا  الجلديييية الشيييايعة

قيم وطرايقه ومعداته، تطبيق عمليات التطهير والتعقيم في صالونات التجمييل، مواصيفات بييية العميل اآلمنية ومواده، مفهوم التع
صاباته، سالمة العاملين والزباين في صالونات التجميل  .وعناصرها، مخاطر العمل في صالونات التجميل وحوادثه واا

First aids 11100113 (3: 2-3) 
This course is designed to introduce the student into emergency medical care providing him 

with the knowledge and skills that make him able to do patient assessment and choose first Aid 

priorities and the more suitable instruments which allow him to manage Airway Obstruction, 

shock and bleeding, soft-Tissue injuries (wounds), soft tissue Injuries (Burns) trauma and 

fractures, medical emergency (Allergies Reaction) and medical emergency (Poisoning) and, 

environmental emergency, and altered mental status, It also introduces him to the skills needed 

for doing CPR. 
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 (0-3: 3) 31063313علم الجمال 
العالهية بيين الفين وعليم الجميال، عناصير العميل الفنيي واسيي تذوهيه، النقيد الفنيي، أساسييات فين التجمييل، رسيم جسيم اإلنسييان، 

ه، رسيم أظيافر الييدين والقيدمين، بالنسبة للقياسات المثالية، رسيم تسيريحات الشيعر وهصيات( للمرأة والطفل)رسم الوجه وتقسيماته 
 .النشرات الدعايية واإلعالنية الخاصة بالتجميل

 (0-3: 3) 31063333 3العناية بالشعر 
الغسييييل والتكيييييف وتيييدليل فيييروة اليييرأي، : تركييييب الشيييعر وصيييحته، أميييرا  الشيييعر وفيييروة اليييرأي، الخيييدمات األساسيييية للشيييعر

 .تصفيف الشعر، استخدام مستحضرات التصفيف
 (0-3: 3) 31063133 1عناية بالشعر ال

 .تسريح الشعر، تصميم التسريحة، عمل الجدايل، الشعر المستعار، هص الشعر
 (0-3: 3) 31063323كيماويات الشعر وأصباغه 

 .تمويج الشعر وتمليسه كيميايياا، صبغ الشعر، هصر لون الشعر، تفتيح اللون وتصحيحه، معالجة مشكالت الشعر
 (0-3: 3) 31063313رة العناية بالبش

تركيييب الجلييد، طبقاتييه ووظايفييه وصييفاته، أهمييية الغييذاء فييي جمييال البشييرة، األمييرا  الجلدييية والضييطرابات الوظيفييية الشييايعة، 
فحييص البشييرة وأنواعهييا ومواصييفاتها، مشييكالت البشييرة والتعامييل معهييا، التجهيييزات والمييواد واألدوات الخاصيية بالعناييية بالبشييرة، 

 .، إزالة الزيوان، التنعيم الكرستالي، التقشير بالليزرتنظيف البشرة
 (0-3: 3) 31063113العناية بالبشرة والجسم 

 .التدليل، حركات التدليل، المواد المستخدمة للتدليل، مواهع العضالت وأعصاب وعظام الوجه والرهبة، التدليل اليدوي واآللي
 (0-3: 3) 31063103 3العناية باليدين والقدمين 

مكونات الظفر ونموه واختالالته وأمراضه، مشكالت القدم وأمراضها، استخدام مستحضرات العناية باليدين والقدمين، عملية 
 .التطريف والتدريم

 (0-3: 3) 31063101 1العناية باليدين والقدمين 
بيييرافين، تركييييب األظيييافر الصيييناعية نيييزا الشيييعر، تيييدليل الييييدين والقيييدمين، المنكييييور الزيتيييي، معالجييية الييييدين والقيييدمين بشيييمع ال
 .وبنايها، طالء األظافر، إزالة مسامير اللحم، تمارين للقدم والساهين وتمارين لليدين والساعد

 (0-3: 3) 31063123مكياج الوجه 
مكياج عروي، مكياج )أشكال الوجوه وأجزاءها وطرق إخفاء عيوبها، أسي مراحل التزيين المختلفة وأنواعها 

 .، طرق تشكيل وتزيين الحواجب(يين تنكري، مكياج دايممسرحين تز 
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 (3) 31063193  التدريب الميداني
 .ساعة عمل في صالونات التجميل 286

 


