
       
         

 الخطة االسترشادية
 

 السنة االولى
 الفصل الدراسي الثاني                                                 الفصل الدراسي االول                                     

 السابقالمتطلب  عدد الساعات اسم المادة رقم المادة  المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة
  3 المهارات الحياتية 205128  )س( 201099 3 (1مهارات في اللغة العربية ) 205123
  3 علم النفس العام 604101  )س( 202099 3 (1) مهارات في اللغة االنجليزية 205125
 )س(  401099 3 مهارات حاسهبية 205129   3 مدخل في التربية 601101
  3 التهجيه واالرشاد المهني 604121  )س( 401044 3 الرسم الهندسي 605102
  3 مهارات االترال في اللغة العربية 201106   3 علم النفس التربهي  604105
  3 فن الكتابة والتعبير 201101   3 اساسيات التربية المهنية 605101

  18 المجمهع    18 المجمهع 
 

 ثانيةالسنة ال
 الفصل الدراسي الثاني                                                                  الفصل الدراسي االول         

 المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة  المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة
  3 علم النفس العام 604101   3 مقدمة في اإلحراء التربهي  604202
  3 القياس والتقهيم 604205   3 التعلم والتربية األخالقية 205216
  3 النظام التربهي في االردن 601480   3 مناهج البحث التربهي  604106
 )س( 605101 3 اساليب تدريس التربية المهنية 605105  )س( 605101 3 تكنهلهجيا التربية المهنية 605202
  3 تكنهلهجيا االنتاج الزراعي 605206   3 التغذيةمفاهيم اساسية في  605205
 )س( 401044 3 تطبيقات الحاسهب في التربية المهنية 605206  )س( 605101 3 مبادئ تكنهلهجيا النجارة والديكهر 605212

  18 المجمهع    18 المجمهع 
 



       
         

 ثالثةالسنة ال
 الفصل الدراسي الثاني                                        الفصل الدراسي االول                                   

 المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة  المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة
  3 ادارة الرف 601301   3 ادارة المنزل 605306
  3 التفكير واألبدع 601310   3 ترميم التدريس 601332
  3 التنذئة االجتماعية للطفل 601105   3 الثقافة االسالمية 205112
  3 الرحة العامة واإلسعافات االولية 605306   3 المندهجات والخياطة 605301
 )س( 205126 1 القيادة والمدؤولية المجتمعية 205127  )س( 605205 3 الترنيع الغذائي 605311
 )س( 205127 2 الريادة واالبتكار 205126  )س( 605205 1 اعداد الطعام والذراب 605304

  15 المجمهع    15 المجمهع 
 

 رابعةالسنة ال
 الفصل الدراسي الثاني              الفصل الدراسي االول                                                                          

 المتطلب السابق عدد الساعات اسم المادة رقم المادة  المتطلب السابق الساعاتعدد  اسم المادة رقم المادة
  3 التربية الهطنية 205110   3 العلهم العدكرية 205107
 )س( 605202 4 تكنهلهجيا الهندسة الكهربائية 605414   3 ادارة المذاريع االنتاجية الرغيرة 605401
  3 الخدمة االجتماعية 604436  )س( 605306 3 الرحة والدالمة المهنية 605404
 )س( 605420 3 2التدريب الميداني  605422  )س( 605202 4 تكنهلهجيا الهندسة الميكانيكية 605410
       3 1التدريب الميداني  605420

  13 المجمهع    16 المجمهع 
 
 
 


