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 Course description          المقرروصف 

The course will provide an overview of topics in general 
physics : electricity, optics and e.m. radiation 

ص المقرر سوف يقدم للطالب رؤيه عامه عن الفيزياء فيما يخ
الكهربيه الساكنه والتياريه والبصريات والفيزياء االشعاعيه 

 والنوويه
 

                      Course objectives       أهداف المقرر 
The student should be aware of the laws of 
static electricity, electric current, nature of 
light, reflection, refraction of light and linear 
spectra
And the nature of the black body and the 
phenomenon of electromagnetism and the 
composition of the nucleus and types of 
radiation and the age of half
2 - Understanding physical phenomena and 
how to use concepts and physical laws
3 - dealing with the basics of physics in daily 
life
4- Increasing his physical and structural 
scientific skills

 وطبيعة الكهربي والتيار الساكنه الكهربيه بقوانين الطالب يلم ان
  الخطيه واالطياف للضوء واالنكسار واالنعكاس الضوء
 وتركيب ضوئيه الكهرو التاثير وظاهرة االسود الجسم وطيف
   النصف وعمر الزاتى االشعاع وانواع النواه

تفهم الظواهر الفيزيائية وكيفية استخدام المفاهيم والقوانين   -2
  الفيزيائية

  اليومية الحياة في الفيزياء اساسيات مع التعامل -3
 العلمية والبنائية الفيزيائية مهاراته زيادة -4

 
Learning outcomes (understanding, knowledge, 
and intellectual and scientific skills). 
After studying this course, the student is expected to 
be able to: 

  مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)
  

 ملما بـ:المقرر أن يكون  االطالب بعد دراسته لهذعلى  يفترض 

The student should be aware of the laws of 
static electricity, electric current, nature of 
light, reflection, refraction of light and linear 
spectra 

 وطبيعة الكهربي والتيار الساكنه الكهربيه بقوانين الطالب يلم ان
  الخطيه واالطياف للضوء واالنكسار واالنعكاس الضوء

 

2 - Understanding physical phenomena and 
how to use concepts and physical laws 

تفهم الظواهر الفيزيائية وكيفية استخدام المفاهيم والقوانين   -
  الفيزيائية

 
3 - dealing with the basics of physics in daily 
life 

اليومية الحياة في الفيزياء اساسيات مع التعامل -

 

Textbook adopted and supporting references                      كتاب المقرر والمراجع المساندة 

 PHYS111 Course Code 111 فيزرقم المقرر ورمزه
 General Physics 2 Course Name  2فيزياء عامة اسم المقرر

 Arabic Language of the course عربيلغة تدريس المقرر
 3rd Level الثالثالمستوى

ريض101متطلب سابق  MATH 101 Pre-requisites 
فيز110متطلب مرافق  PHYS 110 Co-requisites 

)2+0+3(4توزيع ساعات المقرر  4(3+0+2) Credit distribution 
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