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 2020/  2019للعام الجامعي  الخطة الدراسية االسترشادية

 

 علم التجميل: القسم                                                 الطبية المساندة العلوم الكلية:
 

 السنة األولى

 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 اسم المادة رقم المادة
عدد 

 الساعات

المتطلب 

 ابقالس
 عدد الساعات اسم المادة رقم المادة 

المتطلب 

 السابق

A0111301 3 كيمياء عامة -  A1111601 3 كيمياء عضوية A0111301 

A0111302  عملي (كيمياء عامة( 1 -  A1111607 كيمياء عضوية)) 1 عملي  

A0111101  3 الرياضيات -  A1111101 3 علم التشريح واألنسجة A0111401 

A0111401  3 عامةعلوم حياة -  

A1141101 1 مقدمة في علم التجميل - 

A0111402  1 )عملي( عامةعلوم حياة 
 متزامن  

A0111401 
 

0111201A 3 فيزياء عامة - 

 A1141102 2 والشعر  دبيولوجيا الجل A0111401 

 A1141103 عملي( -والشعر بيولوجيا الجلد( 
متزامن  1

A1141102 

A0161201 3 مهارات االتصال باللغة اإلنجليزية A0161200  
A0161101 3 مهارات االتصال باللغة العربية A0161100 

 - 3 متطلب جامعه اختياري -

 ( ساعة17): المجموع   ( ساعة17: ) المجموع

 السنة الثانية

 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 اسم المادة رقم المادة
عدد 

 ساعاتال

المتطلب 

 السابق
 عدد الساعات اسم المادة رقم المادة 

المتطلب 

 السابق

A1112204 3 علم وظائف األعضاء A1111101  A1142201 (1مستحضرات العناية بالبشرة) 3 A1142102 

A1112103 3 علم األمراض A1112204  A1142302 
( 1مستحضرات العناية بالبشرة)

 عملي
1 

متزامن 

A1142201 

 A1142102 2 فيزيائية كيمياء A0111301  A1142104 
أمراض الجلد و اضطرابات  

 و األظافر الشعر
3 A1112103 

 A1142103 1 )عملي(فيزيائية كيمياء A1142102 

 
A1142601 

 A1142102 3 لتجميللالتغذية 

  A1142101 3 طلبة علم التجميل علم االدوية ل A1112103 

A0161301 3 طنيةالتربية الو -  

A1142105  2 والتعقيم في التجميل االحياء الدقيقة A0111401 

A0341701 )3 مهارات حاسوب )الصحية A0331700  

  - 3 متطلب جامعه اختياري -
A1142106 

في والتعقيم  االحياء الدقيقة

 التجميل)عملي(
1 

متزامن 

A1142105 

A0914501 1 اإلسعافات االولية A1112103 

 ( ساعة17) :المجموع   ساعة (18) : المجموع

 

 ثالثةالسنة ال

 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 اسم المادة رقم المادة
عدد 

 الساعات

المتطلب 

 السابق
 اسم المادة رقم المادة 

عدد 

 الساعات

المتطلب 

 السابق

A1143502  2 مهارات التواصل وتقديم المشورة  A1142101  A1143101  3 لجلدي ا المداواةعلم A1142201 
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A1143201 3 ( 2) مستحضرات العناية بالبشرة A1142201  A1143301  3 العناية بالبشرة وطرق تنظيفها A1143201 

A1143202 1 ( عملي2) مستحضرات العناية بالبشرة 
متزامن 

A1143201 
 

A1143302 
العناية بالبشرة وطرق 

 (عمليتنظيفها)
2 

متزامن 
A1143301 

A1143203 3 واالظافر مستحضرات العناية بالشعر A1142102  

A1143204 
 مستحضرات العناية بالشعر

 )عملي(واالظافر
1 

متزامن 
A1143203 

 A1143602 
والزيوت  مستحضرات العطور
 العطرية 

2 A1142102 

A1143601 2 مستحضرات العناية بالفم واالسنان 
A1142105 

A1144201 
 

A1143703 
والزيوت  مستحضرات العطور

 عملي  -العطرية
1 A1143602 

A1143207 
الصناعة التجميلية وأسس التصنيع 

 الجيد
3 A1143203 

A1143205 
المواد النباتية والطبيعية في 

 مستحضرات التجميل
2 A1142102 

 

A1143501 
 إدارة المراكز التجميلية 

1 A1143205 

 A1143206 - 3 ه اختياريمتطلب جامع -
المواد النباتية والطبيعية في 

 )عملي ( مستحضرات التجميل
1 

متزامن 

A1143205 

A0161401 3 العلوم العسكرية - 

 ( ساعة81)  :جموعالم  ( ساعة18) : المجموع 

 

 

 

 

 

      لصيفيالفصل الدراسي ا

 سابقالمتطلب ال عدد الساعات اسم المادة رقم المادة
A114 73 مراكز العناية  –تدريب ميداني  01

 بالبشرة

 ساعة معتمدة 90انهاء  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة الرابعة

 الفصل الدراسي الثاني  الفصل الدراسي األول

 اسم المادة رقم المادة
عدد 

 الساعات

المتطلب 

 السابق
 اسم المادة رقم المادة 

عدد 

 الساعات

المتطلب 

 السابق

A1144101  3 علم السموم للجلد A1143101  
A1144801  1 مشروع تخرج A1144401 

A1144401  3  تقنيات حديثة في علم الجلد التجميلي A1143101  
A1144301  2 اجراءات مقاومة عالمات التقدم بالعمر A1143101 

 
A1144501  التسويق وطرق بحثه للمستحضرات

 التجميلية 

3  

A1144402 2 يثة في مستحضرات التجميل تقنيات حد A1143201  A0183603 2 مبادئ التدليك للوجه واليدين A1111101 

A1144502  دراسة حاالت في مشاكل البشرة والشعر

 واألظافر  

2 A1143201 

A1143203 
 A0183604 1 عملي  -مبادئ التدليك للوجه واليدين 

 متزامن

A0183603 

A1144503 لبشرة والشعر دراسة حاالت في مشاكل ا

 واألظافر )عملي (

 متزامن 1

A1144502 
 A1144201 2 مهنة التجميل وتشريعات أخالقيات A1143202 

 - 3 متطلب جامعة اختياري - 

A1144403  العالج الضوئي والليزر لألمراض
 الجلدية

3 A1143201 
 

A1144702 
 

مصانع  –تدريب ميداني 
 ومستودعات التجميل

ة ساع 90انهاء  2
 معتمدة
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A1144701  ساعة  90انهاء  2 العيادات الجلدية –تدريب ميداني

 معتمدة
 

 

 ( ساعة14) : المجموع  ( ساعة18)  :المجموع

 

 


