
ساعة (19)

اسم المادة

السنة الدراسية ا�ولى - الفصل الدراسي ا�ول  مجموع الساعات الكلي للفصل:

”تحدد حســب مستوى الطالب” 

الخطة االسترشادية لبرنامج الدبلوم الفني  

 الفصل
األول

السنة ا�ولى عدد الساعات

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات استدراكي (6)

(2)

(2)

(2)

(1)

(1)

(1)

تقنيات المساج والتجميل

العناية بالبشرة

وحدة الشعر وتصفيف الشعر

فيسيولوجيا ا�نسان

الصحة والسالمة المهنية في صالونات التجميل

اللغة ا�نجليزية

(3)

(3)

ساعتين معتمدتين(2)

(3)

ساعات استدراكي (6)

فن المكياج

العناية بالبشرة

 تقنيات المساج والتجميل

 إدارة الصالونات

المواطنة ا�يجابية ومهارات الحياة

اللغة ا�نجليزية

ساعة (18)

اسم المادة

السنة الدراسية ا�ولى - الفصل الدراسي الثاني  مجموع الساعات الكلي للفصل:

”تحدد حســب مستوى الطالب” 

 الفصل
الثاني

السنة ا�ولى عدد الساعات

ساعتين معتمدتين(2)

ساعتين معتمدتين(2)

ساعة (14)

اسم المادة

السنة الدراسية الثانية - الفصل الدراسي ا�ول  مجموع الساعات الكلي للفصل:

 الفصل
األول

السنة ا�ولى عدد الساعات

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة

ساعات معتمدة

ساعات معتمدة

ساعات معتمدة

(3)

(3)

(3)

ساعات معتمدة

ساعات معتمدة(3)

ساعات معتمدة

ساعات معتمدة

ساعات معتمدة(3)

ساعتين معتمدتين(2)

قص الشعر

التدريب الميداني

مهارات التواصل باللغة ا�نجليزية

Study Skills

Career Readiness

(3)

ساعات معتمدة (3)
ساعات معتمدة (3)

ساعات استدراكي (3)

ساعات استدراكي (3)

ساعة (15)

اسم المادة

السنة الدراسية الثانية  - الفصل الدراسي الثاني  مجموع الساعات الكلي للفصل:

 الفصل
الثاني

السنة ا�ولى عدد الساعات

(      ) 

(      ) 

مجموع ساعات التخصص الكلي:

ساعة معـتمــــدة

ساعة استدراكية 
”تحدد حسب مستوى الطالب” 
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ساعة (12)

اسم المادة

السنة الدراسية ا�ولى - الفصل الصيفي  مجموع الساعات الكلي للفصل:

 الفصل
الصيفي

السنة ا�ولى عدد الساعات

 إدارة المؤسسات ا�نتاجية الصغيرة

ا�شراف والتنظيم الصناعي

وحدة الشعر وتصفيف الشعر

 كيمياء التجميل

ساعة معتمدة(1)

العناية بأظافر اليدين والقدمين

أساسيات تغذية ا�نسان

تمليس وتجعيد الشعر

مهارات في اللغة ا�نجليزية

تلوين الشعر وطرق صباغته

مطلـــــوب من الطـــــالب

مستويـــــــان فقـط  

Pre-Beginner

Beginner 

Elementary

Pre-intermediate

Intermediate 

 تحــــديد مستويـــــــات اللغـــــة

 ا�نجليــــزيـــــة التي يــــدرسهـــا

الطالـب تحدد حسب إمتحــــان

  مستويـــات اللغـة ا�نجليزيــــة

The English Levels

ساعات(6)

ساعات(6)

ساعات(6)

ساعات(6)

ساعات(6)

 الفصل
الدراسي

ى
عل

ا�
د 

ح
ال

يج
خر

لل

ى
عل

ا�
د 

ح
ال

ى
دن

ا�
د 

ح
ال

 عدد السـاعــات المعتمدة التي
 يستطيــــع الطــالب تسجيلهــا

خالل الفصل

الفصـــــــل ا¨ول

الفصــل الثـــاني

الفصل الصيفي

(9)(18)(21)

(9)(18)(21)

-(9)(12)



نبذة عن تخصص فن وعلوم التجميل
ــد دراســتك ــة عن ــي  وترتفــع فــرص التوظيــف فــي هــذه المهن ــ± فــي ســوق العمــل ا¨ردن ــر طلب ــة التجميــل مــن المجــاالت ا¨كث  تعــد مهن
 لدبلــوم التجميــل فــي أكاديميــة الڤــال نســبة إلــى جــودة المناهــج والتعليــم وتمكــن الطالــب مــن احتــراف أكثــر مــن تخصــص ممــا يجعلــه

أكثر قيمة ¨صحاب العمل

 مناهــج دوليــة معتمــدة مــن وزارة التعليــم الفرنســية                                                           ومدرســة                                      (أحــد اقــدم مــدارس 

 التجميل في باريس منذ 1862) و                                       (ا¨ولى في صناعة تصفيف الشــعر)  با�ضافة إلى ا�عتماد ا¨ردني من مركز ا�عتماد
 وضبــط الجودة في وزارة العمل

 يتعلــم طالــب الدبلــوم جميــع النواحــي العلميــة والعمليــة للتجميــل بكافــة تخصصاتــه: العنايــة بالبشــرة، تصفيــف الشــعر، فنــون المكيــاج،
ــه ــح  لنفس ــكل الصحي ــات وا¨دوات بالش ــورة والمنتج ــات المتط ــتخدام التقني ــمل اس ــم. ويش ــة بالجس ــاج والعناي ــر، والمس ــة باالظاف  العناي
 ولآلخريــن، با�ضافــة الــى تقديــم النصائــح للزبائــن وتشــخيص الحــاالت. ومــن ناحيــة أخــرى تنمــي ا¨كاديميــة المهــارات العمليــة التــي

يحتاجها الطالب في سوق العمل مثل مهارات التواصل االجتماعي، التعامل مع الزبائن، حل المشكالت والتخطيط

ــر مــن ــب المهــارات الالزمــة لســوق العمــل. تحتفــظ ا¨كاديميــة بعالقــات جيــدة مــع عــدد كبي  هــو أحــد متطلبــات التخــرج ويكســب الطال
 الصالونــات فــي ا¨ردن، وتوفــر التدريــب العملــي فــي إحــدى هــذه الصالونــات بعــد انتهائــك مــن المــدة التعليميــة. أدائــك الجيــد أثنــاء التدريــب

الخاص بك يمكن أن يضمن توظيفك في احدى هذه الصالونات بعد التخرج

ELISSA LEMONNIER ACADEMIE DE PARIS - GIP-FCIP

L’OREAL INSTITUTE 

(      ) 

(      ) 

مجموع ساعات التخصص الكلي:

ساعة معـتمــــدة

ساعة استدراكية 
”تحدد حسب مستوى الطالب” 

60

18

فـصل الطالب المستجد في الفصل ا¨ول له إذا حصل على معدل تراكمي أقل من %50

 ُيـفصل الطالب بعد الفصل الدراسي ا¨ول له إذا حصل على معدل تراكمي أقل من%55

 ال يسمح للطالب بالتخرج من الكلية إذا حصل على معدل تراكمي أقل من %60

إذا تجاوز غياب الطالب دون عذر مقبول (15%) من الساعات يحرم ويعطي صفر الجامعة %35

تعليمــــــات الدراســـــــة

الخطة االسترشادية لبرنامج الدبلوم الفني  

مجــــــــاالت العمـــــــــــل

 اختصاصية تجميل

 كوافيرة شعر

اختصاصية مانكير وبــاديكير

 مساعد اختصاصية العناية بالبشرة

 اختصاصيـــــة مساج / الجسم

ممكيج - ميك اب ارتست

مدير صالون

تخصص فن وعلوم التجميل 
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