


إضاءة على المهنة
يعمل المصّممون في مشاريع متنوعة، وبعضهم يتخّصص في نمط محدد كالمراكز التجارية واألبراج 
شركات  في  كموظف  يعمل  أن  فيها  للمتخصص  المهنة  هذه  الصحية...تسمح  المراكز  أو  السكنية 
ومؤسسات، أو يمكنه أن ينشئ عمله الخاص المستقل. تتنوع شروط العمل وأمكنته باختالف المشروع 
الذي يعمل عليه المصمم الذي يعمل في شركة أو مؤسسة. يجب أن يكون المصمم قادرًا على العمل 
تحت الضغط وضمن حدود الميزانية المتاحة،  وذا خيال واسع ،ومبدعًا. تحتمل المهنة السهر والتنقل من 

مكان آلخر بحسب موقع المشروع، وتتطلب أيضًا القدرة على التواصل مع أنماط مختلفة من الزبائن.
أبرز المهام

صياغة مخطط بيئي ـ عملي ذي طابع جمالي لتحقيق أهداف المنظمة لرفع اإلنتاجية وبيع السلع.
تصميم واختيار وشراء األثاث واألعمال الفنية والقطع اإلضافية.

وبقية  والقطارات،  والباصات،  والطائرات،  البحرية،  للمراكب  الداخلية  البيئة  وتصميم  تخطيط، 
المساحات المغلقة.

وتنسيق  والتجهيزات،  األثاث  استخدام  المساحة،  تخطيط  الداخلي:  التصميم  لعوامل  الزبائن  إرشاد 
األلوان.

جذب الزبائن من خالل إعداد تصاميم تلبي احتياجاتهم وتتفق مع أهوائهم.
التشاور مع المهندس المعماري والمدني لتحديد مواقع النوافذ واألبواب والممرات بشكل يلبي الحاجة 

الجمالية.
وتمديد  والسباكة  اإلضاءة  أعمال  في  استعمالها  الواجب  المواد  نوعية  حول  البناء  مقاولي  إرشاد 

األسالك الكهربائية.
معرفة استعمال الحاسوب وتحديدًا برنامج AUTOCAD التخطيطي.

تحديد المدة الزمنية إلنهاء المشروع بالتنسيق مع المهندس المسؤول والمقاول.
اإلشراف على تركيب عناصر المشروع والقيام بزيارات دورية لموقع العمل للتأكد من حسن التنفيذ.

الشخصّية المهنّية
الشخصية الفنية  - الشخصية العملية - الشخصية البحثية. 

المهارات والقدرات المطلوبة
الخيارات  وضع  المعقدة،  المشكالت  تشخيص  المعقدة:  المشكالت  حل 

لحلول، تطبيق الحلول.
التنسيق: تكييف وتنظيم األفعال والمهام بين األفراد.

تحليل العمليات: تحليل االحتياجات والمنتوجات المطلوبة إلنتاج التصميم.
الرياضيات: استعمال الرياضيات لحل المشكالت.

الرؤية القريبة: القدرة على رؤية تفاصيل األجسام ضمن مسافات قريبة 
)عدة أقدام(.

التفكير أالستنتاجي: القدرة على تطبيق قواعد عامة على مسائل محددة إلنتاج أجوبة منطقية.
التخيل أو التصور: القدرة على تخيل األشياء عند افتراض تغّير احد أجزائها.

االبتكار: القدرة على إبداع أفكار نادرة حول موضوع محدد، أو إنشاء طرق خالقة لحل المشاكل.
تمييز األلوان: القدرة على اكتشاف الفروق بين األلوان متضمنًا ظاللها أو لمعانها.

بعض الجامعات التي تدّرس االختصاص
الدولّية  اللبنانّية  الجامعة   – القدس  الروح  جامعة   – األميركّية  اللبنانّية  الجامعة   - اللبنانّية  الجامعة 
الجامعة   – البلمند  جامعة   – اإلسالمّية  الجامعة   – اللويزة  سيدة  جامعة   - العربّية  بيروت  جامعة   –
األميركّية للثقافة والتعليم AUCE– الجامعة األميركّية للعلوم والتكنولوجيا AUST - جامعة اآلداب 

.... AUL والعلوم والتكنولوجيا

عدد سنوات 
الدراسة:  

 4 – 3
سنوات


