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فيز 104 رقم المقرر ورمزه  Phys 104 Course Code 

 General Physics   Course Name فيزياء عامة اسم المقرر

الوحدات الدراسية 

 المعتمدة
4 4 

Credit hours 

 3rd Level الثالث المستوى

 Pre-requisites -- -- متطلب سابق

 Co-requisites   متطلب مرافق

 توزيع ساعات المقرر
4(3+0+1)  4(3+0+1) 

Credit 

distribution 

 

   وصف المقرر:
المكثفةةي  الكهربيةةو والماطيسيةةةيو : نةةيلوم اولةةو  المرةةي  الكهربةةي، نةةيلوم كةةيو،، الرهةةا الكهربةةي، ال ينةةو الكيمطةةو، 

، ال ينو الكهربيو و القارة، دوائر التيةير المةةتمر، نيلولةي اير ةوا ، المرةي   )نيلوم أو ( والعواز ، التيير والمقيومو

 يرادي في التحريض،ف  الماطيسيةيو، حراو  حطو في مري  ماطيسيةي، مصيدر المري  الماطيسيةي، نيلوم أمبير، نيلوم

 الرلين.،ي  ماطيسيةي، المحيثو المتبيدلو، التيير المتطيوب، القيم الفعيلو، المميلعو، القارة المحيثو الذاتيو، ال ينو في مر

 
 

Course Description: 

Coulomb’s law, electric fields, Gauss’ Law, electric  :Electricity and Magnetism

potential, potential energy, capacitance and dielectric, currents and resistance, Ohm's 

law, electrical energy and power, direct current circuits, Kirchhoff's rules, magnetic 

fields, motion of charged particle in a magnetic field, sources of the magnetic field, 

Ampere’s law, Faraday’s law of induction, self inductance, energy in a magnetic field, 

mutual inductance, alternating current circuits, the RLC series circuit, power in an 

A.C. circuit, resonance in RLC series circuit. 
Course Objectives: 

 This course aims to give students an overview of topics in general physics and will provide an initial platform for 

core courses in Units and dimensions,  vectors , Motion in straight line, Newton’s Laws of motion, work, energy 

and momentum, simple harmonic motion, elasticity, mechanics of non-viscous fluids, flow of viscous fluids, 

surface tension, temperature, quantity of heat, work and heat 

 
Course outcomes: 

 The Main ILOs are: 1- basis of dynamical motion and the related general physics topics. 

2- Generic skills such as communication, problem solving 

 

 
Textbooks and References:                                                                                  : الكتب والمراكع المقررة  

1- Physics for Scientists and Engineers, by R. A. Serway, Publisher :Saunders College Publication. 

 

 

 رئيس قسم الفيزياء والفلك

 صالح الصالحيأ.د. محمد بن  

  التوقيــــــــع: 

 

 أ.د. ناصر بن محمد الداغريعميد الكلية:  

 التوقيـــــــع:

...............................................................................................  
 


