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 1 الصفحة

 
  

 

 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق المقرر مخرجات .01

   المعرفية األهداف -أ

  .االلكترونية التماثلية الدوائر مجال في الطالب معرفة -1-أ

  .(المبرمجة)استيعاب وفهم المادة بما يخص المفردات المطلوبة  -2-أ

  .power point -3-أ

 .استخدام اللوحة وقلم اللوحة -4-أ

 .إعداد الوسائل التوضيحية -5-أ

 .المواضيعإعداد تقارير مختصرة لبعض  -6-أ

    ،االلكترونيات التماثلية علم في األساسية التجارب اجراء في العملية للمعرفة الطالب اكتساب -7-أ

 .العلمية البحوث كتابة كيفية ومعرفة

تصميم  في االلكتروني الحاسب استخدام لكيفية والفهم المعرفة على الحصول من الطلبة تمكين -8-أ

 .التماثليةوتحليل الدوائر االلكترونية 

 . بالمقرر الخاصة المهاراتية األهداف  - ب

 .الطالب  قدرة حسب مهارات - 1ب

 .التذكر-المعرفة مهارات -2ب

 .والتطوير االستخدام مهارات -3ب

 .العالية التفكير مهارات - 4ب

 .التعلم في النقد  - 5ب

  والتعلم التعليم طرائق     

 
 .التفاعلية وشاشة عرض السبورة واستخدام يةوالعمل النظرية طريقة المحاظرات -

 .والتوضيح الشرح -

 .التدريس في االلكتروني التعليم استخدام -

 .التفكير بمخرجات المتعلقة االضافية والمواضيع باالساسيات الطلبة تزويد -

 لبتتط التي المسائل حل لمناقشة المحاضرات خالل نقاشية مجموعات وتكوين للطالب ةاسئل هتوجي -

 .(طريقة المجاميع الطالبيه)والتحليل  التفكير

 .سببية بطرق ذاتية تفسيرات تتطلب بيتية واجبات الطلبة اعطاء -

 .طريقه البحوث والنشاطات الالصفية -
 

  التقييم طرائق     

 
 (.النظرية والعملية) طريقه االمتحانات الفصليه والنهائيه 

 .بيتية بواجبات محددة درجات

 .ذاتيا حلها باسئلة يومية تامتحانا

 .رةالمحاظ اثناء النشاط

 .والدراسات التقارير

 



 
 2 الصفحة

 
  

 

  والقيمية الوجدانية األهداف -ج
  .الذهني العصف -1ج
 .وحلها للمسائل يالمنطق التحليل -2ج

 .المجتمع تطوير في والتعلم العلم ألهمية الطالب ادراك -3ج

 .التعلم عملية اثناء الخرينا الطلبة مع التعاون ألهمية الطالب ادراك -4ج

 - االبداع خالل من االخرين مع العلمية المنافسة خالل من يأتي العلمي التميز بأن الطالب ادراك -5ج
 .التعاون وعدم االنعزال خالل من وليس العلمي والتفكير

  

  والتعلم التعليم طرائق    

 .التفاعلية وشاشة عرض السبورة واستخدام والعملية النظرية طريقة المحاظرات -

 .والتوضيح الشرح -

 .التدريس في االلكتروني التعليم استخدام -

 .التفكير بمخرجات المتعلقة االضافية والمواضيع باالساسيات الطلبة تزويد -

 تتطلب التي المسائل حل لمناقشة المحاضرات خالل نقاشية مجموعات وتكوين للطالب ةاسئل هتوجي -

 .(طريقة المجاميع الطالبيه)والتحليل  التفكير

 .سببية بطرق ذاتية تفسيرات تتطلب بيتية واجبات الطلبة اعطاء -

 .طريقه البحوث والنشاطات الالصفية -
 
 

  التقييم طرائق   

 (.النظرية والعملية) طريقه االمتحانات الفصليه والنهائيه 

 .بيتية بواجبات محددة درجات

 .تياذا حلها يومية باسئلة امتحانات

 .رةالمحاظ اثناء النشاط

 .والدراسات التقارير
 

 (. الشخصي والتطور التوظيف بقابلية المتعلقة األخرى المهارات)  المنقولة والتأهيلية العامة المهارات - د

  .اللفظي التواصل -1د

 .الجماعي العمل -2د

 .والتطبيق التحليل -3د

 .دارة الوقتا -4د

 .التخطيط والتنظيم -5د

 .االنترنيت طريق عن العالمية بالجامعات االتصال خالل من العلمي التطور متابعة -6د

 .القطر وخارج داخل العلمية المؤتمرات في لمشاركة ا -7د

 .القطر وخارج داخل العلمية والندوات الورش في لمشاركة ا -8د
 
 
 

 



 
 3 الصفحة

 
  

 

 المقرر بنية .00

 أو/  الوحدة اسم المطلوبة التعلم مخرجات الساعات األسبوع
 الموضوع

 التقييم طريقة التعليم طريقة

 Describe the structure of .1 8  االول

an atom. 

2. Discuss insulators, 

conductors, and 

semiconductors and how 

they differ. 

3. Describe how current is 

produced in a 

semiconductor. 

4. Describe the properties 

of n-type and p-type 

semiconductors. 

5. Describe how a pn 

junction is formed. 

 

 Introduction 

to 

Electronics 

 السبورةاستخدام -
شاشة  وا شو والداتا

 عرض

 اسلوب أستخدام-
 للموضوع التمهيد

 المباشر والعرض
 لما المراجعة مع

 معلومات من تقدم
 في الخوض ثم اولية

 االساسية الفكرة
 المراد ةللمعلوم

 ايصالها وتحفيز
 على الطالب

 في المشاركة
  االستنتاج

 

 الصفي النشاط تقييم-1

 خالل من للطالب

 في اليومية المشاركة

 المحاضرة

اليومية  االمتحانات-2

 المفاجئة

هرية الش االمتحانات-3

 المجدولة

 البيتي الواجب حل -4

 

  الىالثاني 

 الثالث
16 1. Use a diode in common 

applications.  

2. Analyze the voltage-

current (V-I) characteristic 

of a diode.  

3. Explain how the three 

diode models differ.  

4. Explain and analyze the 

operation of half-wave 

rectifiers.  

5. Explain and analyze the 

operation of full-wave 

rectifiers.  

6. Explain and analyze 

power supply filters and 

regulators.  

7. Explain and analyze the 

operation of diode limiters 

and clampers.  

8. Explain and analyze the 

operation of diode voltage 

multipliers.  

 

Diodes and 

applications 

 السبورةاستخدام -
شاشة  وا شو والداتا

 عرض

 اسلوب أستخدام-
 للموضوع التمهيد

 المباشر والعرض
 لما المراجعة مع

 معلومات من تقدم
 في الخوض ثم اولية

 االساسية الفكرة
 المراد للمعلومة

 ايصالها وتحفيز
 على الطالب

 في المشاركة
  االستنتاج

 الصفي النشاط تقييم-1

 خالل من للطالب

 في اليومية اركةالمش

 المحاضرة

اليومية  االمتحانات-2

 المفاجئة

الشهرية  االمتحانات-3

 المجدولة

 البيتي الواجب حل -4

 

الرابع 

الى 

 امسالخ

16 1. Describe the 

characteristics of a zener 

diode and analyze its 

Special-
Purpose 
Diodes 

 السبورةاستخدام -
شاشة  وا شو والداتا

 عرض

 الصفي النشاط تقييم-1

 خالل من للطالب

 في اليومية اركةالمش



 
 4 الصفحة

 
  

 

operation.  

2. Apply a zener diode in 

voltage regulation.  

3. Describe the varactor 

diode characteristic and 

analyze its operation  

4. Discuss the 

characteristics, operation, 

and applications of LEDs, 

quantum dots, and 

photodiodes.  

5. Discuss the basic 

characteristics of several 

types of diodes.  

 اسلوب أستخدام-
 للموضوع التمهيد

 المباشر والعرض
 لما المراجعة مع

 معلومات من تقدم
 في الخوض ثم اولية

 االساسية الفكرة
 المراد للمعلومة

 ايصالها وتحفيز
 على الطالب

 في المشاركة
  االستنتاج

 المحاضرة

اليومية  االمتحانات-2

 المفاجئة

الشهرية  االمتحانات-3

 المجدولة

 البيتي الواجب حل -4

 

 Describe the basic .1 8  السادس

structure of the BJT.  

2. Discuss basic BJT 

operation.  

3. Discuss basic BJT 

parameters and 

characteristics and analyze 

transistor circuits.  

4. Discuss how a BJT is 

used as a voltage amplifier.  

5. Discuss how a BJT is 

used as a switch.  

6. Discuss the 

phototransistor and its 

operation.  

7. Identify various types of 

transistor packages.  

  
Bipolar 
Junction 

Transistors 

 (BJT) 

 السبورةاستخدام -
شاشة  وا شو والداتا

 عرض

 اسلوب أستخدام-
 للموضوع التمهيد

 المباشر والعرض
 لما المراجعة مع

 معلومات من تقدم
 في الخوض ثم اولية

 االساسية الفكرة
 المراد للمعلومة

 ايصالها وتحفيز
 على الطالب

 في المشاركة
  االستنتاج

 الصفي النشاط تقييم-1

 خالل من للطالب

 في اليومية اركةالمش

 المحاضرة

اليومية  االمتحانات-2

 المفاجئة

الشهرية  االمتحانات-3

 المجدولة

 البيتي الواجب حل -4

 

 Discuss and determine .1 8 السابع 

the dc operating point of a 

linear amplifier.  

2. Analyze a voltage-

divider biased circuit.  

3. Analyze an emitter bias 

circuit, a base bias circuit, 

an emitter-feedback bias 

circuit, and a collector-

feedback bias circuit.  

 

 Transistor 

Bias Circuits 

 السبورةاستخدام -
شاشة  وا شو والداتا

 عرض

 اسلوب أستخدام-
 للموضوع التمهيد

 المباشر والعرض
 لما المراجعة مع

 معلومات من تقدم
 في الخوض ثم وليةا

 االساسية الفكرة
 المراد للمعلومة

 ايصالها وتحفيز
 على الطالب

 في المشاركة
 االستنتاج

 الصفي النشاط تقييم-1

 خالل من للطالب

 في اليومية المشاركة

 المحاضرة

اليومية  االمتحانات-2

 المفاجئة

الشهرية  االمتحانات-3

 المجدولة

 البيتي الواجب حل -4

 



 
 5 الصفحة

 
  

 

 الثامن

الى 

 لتاسعا

16 1. Describe amplifier 

operation.  

2. Discuss transistor 

models.  

3. Describe and analyze the 

operation of common-

emitter amplifiers.  

4. Describe and analyze the 

operation of common-

collector amplifiers.  

5. Describe and analyze the 

operation of common-base 

amplifiers.  

6. Describe and analyze the 

operation of multistage 

amplifiers.  

7. Discuss the differential 

amplifier and its operation.  

 

BJT 

Amplifiers 

 السبورةاستخدام -
شاشة  وا شو والداتا

 عرض

 اسلوب أستخدام-
 للموضوع التمهيد

 المباشر والعرض
 لما اجعةالمر مع

 معلومات من تقدم
 في الخوض ثم اولية

 االساسية الفكرة
 المراد للمعلومة

 ايصالها وتحفيز
 على الطالب

 في المشاركة
 االستنتاج

 

 الصفي النشاط تقييم-1

 خالل من للطالب

 في اليومية المشاركة

 المحاضرة

اليومية  االمتحانات-2

 المفاجئة

الشهرية  االمتحانات-3

 المجدولة

 البيتي لواجبا حل -4

 

 Explain and analyze the .1 8  عاشرال

operation of class A 

amplifiers.  

2. Explain and analyze the 

operation of class B and 

class AB amplifiers.  

3. Explain and analyze the 

operation of class C 

amplifiers. 

 

 Power 

Amplifiers 

 السبورةاستخدام -
شاشة  وا شو والداتا

 عرض

 اسلوب أستخدام-
 للموضوع التمهيد

 المباشر والعرض
 لما المراجعة مع

 معلومات من تقدم
 في الخوض ثم اولية

 االساسية الفكرة
 المراد للمعلومة

 ايصالها وتحفيز
 على الطالب

 في المشاركة
 االستنتاج

 الصفي النشاط تقييم-1

 خالل من للطالب

 في اليومية المشاركة

 لمحاضرةا

اليومية  االمتحانات-2

 المفاجئة

الشهرية  االمتحانات-3

 المجدولة

 البيتي الواجب حل -4

 

الحادي 

الى  عشر

الثالث 

 عشر

42 1. Discuss the JFET and 

how it differs from the 

BJT.  

2. Discuss, define, and 

apply JFET characteristics 

and parameters.  

3. Discuss and analyze 

JFET biasing.  

4. Discuss the ohmic region 

on a JFET characteristic 

curve.  

5. Explain the operation of 

MOSFETs.  

 

 Field-Effect 

Transistors 

(FETS) 

 السبورةاستخدام -
شاشة  وا شو والداتا

 عرض

 اسلوب أستخدام-
 للموضوع التمهيد

 المباشر والعرض
 لما المراجعة مع

 معلومات من تقدم
 في الخوض ثم اولية

 االساسية الفكرة
 المراد للمعلومة

 ايصالها وتحفيز
 على الطالب

 في المشاركة
 االستنتاج

 الصفي النشاط تقييم-1

 خالل من للطالب

 في اليومية ركةالمشا

 المحاضرة

اليومية  االمتحانات-2

 المفاجئة

الشهرية  االمتحانات-3

 المجدولة

 البيتي الواجب حل -4

 



 
 6 الصفحة

 
  

 

6. Discuss and apply 

MOSFET parameters.  

7. Describe and analyze 

MOSFET bias circuits.  

8. Discuss the IGBT.  
 الرابع

عشر الى 

 الخامس

 عشر

06 1. Explain and analyze the 

operation of common-

source FET amplifiers.  

2. Explain and analyze the 

operation of common-drain 

FET amplifiers.  

3. Explain and analyze the 

operation of common-gate 

FET amplifiers.  

4. Discuss the operation of 

a class D amplifier.  

5. Describe how MOSFETs 

can be used in analog 

switching applications.  

6. Describe how MOSFETs 

are used in digital 

switching applications.  

 

 FET 

Amplifiers 

and 

Switching 

Circuits 

 السبورةاستخدام -
شاشة  وا شو والداتا

 عرض

 اسلوب أستخدام-
 للموضوع التمهيد

 المباشر والعرض
 لما المراجعة مع

 معلومات من تقدم
 في الخوض ثم اولية

 االساسية الفكرة
 المراد للمعلومة

 ايصالها وتحفيز
 على الطالب

 في المشاركة
 االستنتاج

 الصفي النشاط تقييم-1

 خالل من للطالب

 في اليومية المشاركة

 المحاضرة

اليومية  االمتحانات-2

 المفاجئة

الشهرية  االمتحانات-3

 المجدولة

 البيتي الواجب حل -4

 

 السادس

عشر الى 

 السابع

 عشر

06 1. Explain how circuit 

capacitances affect the 

frequency response of an 

amplifier.  

2. Use the decibel (dB) to 

express amplifier gain.  

3. Analyze the low-

frequency response of an 

amplifier.  

4. Analyze the high-

frequency response of an 

amplifier.  

5. Analyze an amplifier for 

total frequency response.  

6. Analyze multistage 

amplifiers for frequency 

response.  

7. Measure the frequency 

response of an amplifier.  

 

 Amplifier 

Frequency 

Response 

 السبورةاستخدام -
شاشة  وا شو والداتا

 عرض

 اسلوب أستخدام-
 للموضوع التمهيد

 المباشر والعرض
 لما المراجعة مع

 معلومات من تقدم
 في الخوض ثم اولية

 االساسية الفكرة
 المراد للمعلومة

 ايصالها وتحفيز
 على الطالب

 في المشاركة
 االستنتاج

 الصفي النشاط تقييم-1

 خالل من للطالب

 في اليومية المشاركة

 المحاضرة

اليومية  االمتحانات-2

 المفاجئة

الشهرية  االمتحانات-3

 المجدولة

 البيتي الواجب حل -4

 

الثامن 

  عشر
8 1. Describe the basic 

structure and operation of a 

4-layer diode.  

 

 Thyristors 

 السبورةاستخدام -
شاشة  وا شو والداتا

 عرض

 الصفي النشاط تقييم-1

 خالل من للطالب

 في اليومية المشاركة



 
 7 الصفحة

 
  

 

2. Describe the basic 

structure and operation of 

an SCR.  

3. Discuss several SCR 

applications.  

4. Describe the basic 

structure and operation of 

the diac and triac.  

5. Describe a silicon-

controlled switch (SCS).  

6. Describe the basic 

structure and operation of 

the unijunction transistor.  

7. Describe the basic 

structure and operation of 

the programmable UJT.  

 اسلوب أستخدام-
 للموضوع التمهيد

 المباشر والعرض
 لما المراجعة مع

 معلومات من تقدم
 في الخوض ثم اولية

 االساسية الفكرة
 المراد للمعلومة

 ايصالها وتحفيز
 على الطالب

 في المشاركة
 االستنتاج

 المحاضرة

اليومية  االمتحانات-2

 المفاجئة

هرية الش االمتحانات-3

 المجدولة

 البيتي الواجب حل -4

 

التاسع 

الى  عشر

 العشرون

06 1. Describe the basic 

operational amplifier and 

its characteristics.  

2. Discuss op-amp modes 

and several parameters.  

3. Explain negative 

feedback in op-amps.  

4. Analyze op-amps with 

negative feedback.  

5. Describe how negative 

feedback affects op-amp 

impedances.  

6. Discuss bias current and 

offset voltage.  

7. Analyze the open-loop 

frequency response of an 

op-amp.  

8. Analyze the closed-loop 

frequency response of an 

op-amp.  

 

 The 

Operational 

Amplifier 

 السبورةاستخدام -
شاشة  وا شو والداتا

 عرض

 اسلوب أستخدام-
 للموضوع التمهيد

 المباشر والعرض
 لما المراجعة مع

 معلومات من تقدم
 في الخوض ثم اولية

 االساسية الفكرة
 المراد للمعلومة

 ايصالها وتحفيز
 على الطالب

 في المشاركة
 االستنتاج

 الصفي النشاط تقييم-1

 خالل من للطالب

 في اليومية المشاركة

 المحاضرة

اليومية  االمتحانات-2

 المفاجئة

الشهرية  االمتحانات-3

 المجدولة

 البيتي الواجب حل -4

 

 الحادي و

العشرون 

 الثانيالى 

 و

  العشرون

06 1. Describe and analyze the 

operation of several types 

of comparator circuits.  

2. Describe and analyze the 

operation of several types 

of summing amplifiers.  

3. Describe and analyze the 

operation of integrators and 

 

 Basic OP-

AMP 

Circuits 

 السبورةاستخدام -
شاشة  وا شو والداتا

 عرض

 اسلوب أستخدام-
 للموضوع التمهيد

 المباشر والعرض
 لما عةالمراج مع

 معلومات من تقدم
 في الخوض ثم اولية

 الصفي النشاط تقييم-1

 خالل من للطالب

 في اليومية المشاركة

 المحاضرة

اليومية  االمتحانات-2

 المفاجئة

الشهرية  االمتحانات-3

 المجدولة

 البيتي جبالوا حل -4
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differentiators.  االساسية الفكرة 
 المراد للمعلومة

 ايصالها وتحفيز
 على الطالب

 في المشاركة
 االستنتاج

 

 و الثالث

العشرون 

 الى

 و الرابع

 العشرون

06 1. Explain and analyze the 

operation of an 

instrumentation amplifier.  

2. Explain and analyze the 

operation of an isolation 

amplifier.  

3. Explain and analyze the 

operation of an operational 

transconductance amplifier 

(OTA).  

4. Explain and analyze the 

operation of log and antilog 

amplifiers.  

5. Explain and analyze 

other types of op-amp 

circuits.  

 

 Special-

Purpose OP-

AMP 

Circuits 

 السبورةاستخدام -
شاشة  وا شو والداتا

 عرض

 اسلوب أستخدام-
 للموضوع التمهيد

 المباشر عرضوال
 لما المراجعة مع

 معلومات من تقدم
 في الخوض ثم اولية

 االساسية الفكرة
 المراد للمعلومة

 ايصالها وتحفيز
 على الطالب

 في المشاركة
 االستنتاج

 الصفي النشاط تقييم-1

 خالل من للطالب

 في اليومية المشاركة

 المحاضرة

اليومية  االمتحانات-2

 المفاجئة

ة الشهري االمتحانات-3

 المجدولة

 البيتي الواجب حل -4

 

 الخامس

والعشرو

ن الى 

 و السادس

 العشرون

06 1. Describe and analyze the 

gain-versus-frequency 

responses of basic types of 

filters.  

2. Describe three types of 

filter response 

characteristics and other 

parameters.  

3. Identify and analyze 

active low-pass filters.  

4. Identify and analyze 

active high-pass filters.  

5. Analyze basic types of 

active band-pass filters.  

6. Describe basic types of 

active band-stop filters.  

7. Discuss two methods for 

measuring frequency 

response.  

 

 

 Active 

Filters 

 السبورةاستخدام -
شاشة  وا شو والداتا

 عرض

 اسلوب أستخدام-
 للموضوع التمهيد

 المباشر والعرض
 لما المراجعة مع

 معلومات من تقدم
 في الخوض ثم اولية

 االساسية الفكرة
 المراد للمعلومة

 ايصالها وتحفيز
 على الطالب

 في المشاركة
 االستنتاج

 الصفي النشاط تقييم-1

 خالل من لبللطا

 في اليومية المشاركة

 المحاضرة

اليومية  االمتحانات-2

 المفاجئة

الشهرية  االمتحانات-3

 المجدولة

 البيتي الواجب حل -4

 

 و السابع

العشرون 

الى 

06 1. Describe the operating 

principles of an oscillator.  

2. Discuss the principle on 

 

 Oscillators 

 السبورةاستخدام -
شاشة  وا شو والداتا

 عرض

 الصفي النشاط تقييم-1

 خالل من للطالب

 في اليومية المشاركة
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 و الثامن

 العشرون
which feedback oscillators 

is based.  

3. Describe and analyze the 

operation of RC feedback 

oscillators.  

4. Describe and analyze the 

operation of LC feedback 

oscillators.  

5. Describe and analyze the 

operation of relaxation 

oscillators.  

6. Discuss and analyze the 

555 timer and use it in 

oscillator applications.  

 اسلوب أستخدام-
 للموضوع التمهيد

 المباشر والعرض
 لما المراجعة مع

 معلومات من تقدم
 في الخوض ثم اولية

 االساسية الفكرة
 المراد للمعلومة

 ايصالها وتحفيز
 ىعل الطالب

 في المشاركة
 االستنتاج

 المحاضرة

اليومية  االمتحانات-2

 المفاجئة

الشهرية  االمتحانات-3

 المجدولة

 البيتي الواجب حل -4

 

 التاسع و

العشرون 

الى 

 الثالثون

06 1. Describe the concept of 

voltage regulation.  

2. Describe and analyze the 

operation of linear series 

regulators.  

3. Describe and analyze the 

operation of linear shunt 

regulators.  

4. Discuss the principles of 

switching regulators.  

5. Discuss integrated circuit 

voltage regulators.  

6. Describe applications of 

IC voltage regulators.  

 

 Voltage 

Regulators 

 السبورةاستخدام -
شاشة  وا شو والداتا

 عرض

 اسلوب أستخدام-
 للموضوع التمهيد

 المباشر والعرض
 لما المراجعة مع

 معلومات من تقدم
 في الخوض ثم اولية

 االساسية الفكرة
 المراد للمعلومة

 ايصالها وتحفيز
 على الطالب

 في المشاركة
 االستنتاج

 الصفي النشاط تقييم-1

 خالل من للطالب

 في اليومية المشاركة

 المحاضرة

اليومية  االمتحانات-2

 المفاجئة

الشهرية  االمتحانات-3

 المجدولة

 البيتي الواجب حل -4
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                 بها يوصى التي والمراجع الكتب اـ
 ....  (, يرالتقار,  العلمية المجالت) 

 

 االنترنيت مواقع, االلكترونية المراجع ـ ب
.... 

1- https://www.ibiblio.org/kuphaldt/electric
Circuits/Semi/index.html 

2- http://www.learnabout-
electronics.org/index.php 

3- https://web.archive.org/web/200902241
60225/http://www.siliconfareast.com:80/ 

 
 

  دراسيال المقرر تطوير خطة .01

 
 مواكبة مع وتطويرها الحالية بالمناهج للرقي العالمية الجامعات في تدريسه يتم ما لمتابعه الدائم الحرص 

 .العالمي التطور

 الحديثة العلمية البحوث نتائج مستجدات من االستفادة. 

 الحديثة التدريس استراتيجيات بعض تطبيق. 

  الترفيهيه لجعل الطالب يرغب اكثر التعلم واالستفادهالحرص الدائم على استعمال الوسائل التعليميه 

 .ممارسة حلول تمارين كثيرا لتحسين قدرات الطالب
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