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 عدد الساعات الدراسیة ساعة 28

20-01-2018  تاریخ اعداد ھذا الوصف 
 اھداف المقرر 

وتطویر المھارات  الصلبة البلوریة باالعتماد على صیغ معامالت ملرالمواد تعریف الطالبالسطح
الفكریة للطالب في التمییز بین األنواع المختلفة السطح البلورات باالستناد على توزیع الذرات  

  فراغیا
المعتمدة وتطبیقاتھا في الصناعات أھمیة كیمیاء العوامل المساعدة والنظریات / تعریف الطالب 

  ختلفةالم
اساسیات علم الرغویات وصفات ھذه المواد واصنافھا وعالقتھا بالعلوم الحدیثة / تقدیم للطالب 

  . خاصة المواد النانویة
 
 
 
 

 

 

 

 

 مخرجاتالمقرروطرائقالتعلیموالتعلموالتقییم

 األھدافالمعرفیة  - أ
 نظام معامالتملركیفیة التعبیرعناسطح البلورات بواسطة فی تمكینالطلبةمنالحصولعلىالمعرفة .1
 ة حول االمتزاز ونظریات االمتزاز واصنافھ تمكینالطلبةمنالحصولعلىالمعرف .2
 علم الغرویات واصنافھا واخواصھا أسستمكین الطلبة الحصول على التعرف على  .3
والتعرف على انواع مختلفة من اسطح البلورات تدریب الطلبة على عبر الدخول الى االنترنیت  .4

 )تابع لجامعة كیمبرج (مالت ملر الى موقع تعلیمي امن خالل مدخالت مع

ا ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب بمقتض إیجازایوفر وصف المقرر ھذا
والبد من الربط . نا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحةھتحقیقھامبر

 المقرر  بینھاوبین وصف

  

 



األھدافالمھاراتیةالخاصةبالمقرر -ب  
 مھارات التخیل ثالثي االبعاد للبلورات .1

 مھارات التذكر  .2

 )أسئلة الكتاب المفتوح(مھارات التحلیل واالستنتاج  .3

 مھارات الربط المنھح بالمحیط الخارجي والصناعات ذات االستخدام الیومي .4

  
 
 
 
 

 طرائقالتعلیموالتعلم

 طریقةالمحاضرةواستخدامالسبورةالتفاعلیة •
 الشرحوالتوضیح •
 تزویدالطلبةباالساسیاتوالمواضیعاالضافیةالمتعلقةبمخرجاتالتفكیر •
مع نمط اختبارات الكتاب  اقترح االسئلةالتفكیریةخالاللمحاضراتمثلماذاوكیفومتىولماذاطرح •

 المفتوح
 تفسیراتذاتیةبطرقسببیةاعطاءالطلبةواجباتبیتیةتتطلب •

  طرائقالتقییم
 االختباراتالنظریة .1
 )افتح الكتاب(االختبارات الفكریة  .2
  الواجبات المنزلیة  .3

  
 

 األھدافالوجدانیةوالقیمیة
والتشجیع وتعزیز الثقة بالنفس وتكرار المحاوالت وعدم االنسحاب الى ان  ستخدام اسلوب التحفیز أ. 1

الذین یجیبون خالل اعالن  أسماء الطلبة المواظبین على الحضور او الطلبة من یتم تحقیق الھدف 
  األسئلة الفكریة او الذین یقومون بأداء الواجبات البیتیة 

 

. طرائقالتعلیموالتعلم  
 تسجیل وإعالن الطلبة الذین ینجحون في حل الواجبات البیتیة .1
تقدیم ھدایا تحفیزیة تتمثل بنسخة اصلیة من المحاضرة مطبوعة للطلبة األكثر نشاطا ومساھمة  .2

 في لالسئلة الفكریة او غیرھا
 اعالن الطلبة المواظبین على الحضور .3
استخدام قاعة المحاضرة والطلبة كاجسام افتراضیة في مساعدة الطالب على رسم صورة  .4

  افتراضیة للبلورات
 
 

  
  
  

التقییمطرائق  
 



 واقعیة مرتبطة بالمقرر تقییم االستجابة الحسیة للمادة من خالل طلب من الطلبة ضرب امثلة .1
 غیر التي ذكرت 

 .االختبارت الفكریة .2
  

  .المھاراتالعامةوالتأھیلیةالمنقولة
  

 المشاركةفیالمؤتمراتالعلمیةداخلوخارجالقطر •
 المشاركةفیالورشوالندواتالعلمیةداخلوخارجالقطر •
 ResearchGateطرح األسئلة والنقاشات العلمیة عبر مواقع علمیة مثل  •
  

  
  
  

  بنیة المقرر
طریقة 
  التقییم

طریقة 
  التعلم

مخرجات التعلم   اسم الوحدة او الموضوع
  المطلوبة

عدد 
  الساعات

  االسبوع

االختبارات 
الیومیة 

  والشھریة

  صبورةال
التدریب 

عبر 
  االنترنیت

  

• Structure of Solid 

Surfaces 

• Introduction 

• Miller Indices 

Notation  

• Miller Indices for 

Planes: Procedure  

• Features of miller 

indices of crystal 

planes 

  

تعلم كیفیة حساب قیم 
 معامالت ملر

2  1  

 Surface Energy •  الصبورة  =

• Young's equation 

• Techniques of 

Contact angle 

measurement 

• Relaxation & 

Reconstruction of 

Surfaces 

  

  تعلم حسابات معادلة یونك 
  والطاقة السطحیة

الربط بین العملیات التي 
تجرى على البلورات 

  ومعامالت ملر

=  2  

=    
  الصبورة

• Molecular 

Adsorption 

• Type of Adsorption 

• Physical 

Adsorption 

• Chemical 

Adsorption 

• Surface Area of 

مقدمة عن االمتزاز 
  الجزیئي

=  3  



Adsorption 

 
 Type of Adsorption •  الصبورة  =

isotherm 

• Adsorption 

Equilibrium 

• Langmuir Isotherm 

• BET Isotherm 

 

• Determination of 

Specific Surface 

Area 

 
 

التطرق الى أصناف 
االمتزاز وتفصیل اھم 

النظریات في ھذا 
  الموضوع

المساحة كیفیة إیجاد 
السطحیة للمواد وفق 

  حسابات االمتزاز

=  4  

    Open Box test 5  = اختبار فكري  
 Catalysis •  الصبورة  =

• Catalyst 

• Catalyst characters  

• Catalysts 

Classification 

• Heterogenous 

Catalyst 

• characteristics of 

good Catalyst 

 

  مقدمة عن التحفیز 
اصنافھ وصفات العوامل 

  المساعدة

=  6  

 Theories of •  الصبورة  

Catalysis 

• Intermediate 

compound 

formation theory 

• Adsorption 

catalysis theory 

• Deactivation of 

catalyst  

• Fouling 

• Poisoning 

• Thermal 

Degradation and 

Sintering 

 

تعریف الطلبة بنظریات 
  التحفیز

تفصیل العملیات التي تعیق 
  التحفیز الكیمائي 

=  7  

اختبارات 
  یومیة

الصبورة 
والتجارب 

  العملیة

• Colloidal State 

• True solutions 

• Colloidal  solution 

• Suspension 

  الحالة الغرویةمقدمة عن 
توضیح اھم الصفات التي 

  تتصف بھا ھذه المواد

=  8  



• The important 

characteristics of 

true solutions, 

colloidal solutions 

and suspensions 

• Dispersed Phase 

and Dispersion 

Medium 

• General Physical 

Properties of 

Colloidal Solutions 

 
اختبارات 

یومیة 
  فكریة

 Classification of •  الصبورة

Colloids Based on 

Type of Particles of 

the Dispersed Phase 

• Multimolecular 

Colloids 

• Macromolecular 

Colloids 

• Associated Colloids 

(Micelles) 

 

تفصیل التصنیفات المعتمدة 
  في تصنیف الغرویات 

شرح لصفات الغرویات 
  البصریة

=  9  

التدریب   
الحي 

بواسطة 
النت 

وجھاز 
العارض 
  الضوئي

Online training of 

Miller Indices  

  10  =  تدریب على االنترنیت

    • Optical Properties 

of Colloids 

(Tyndall Effect) 

• Mechanical 

Properties 

(Brownian 

Movement)  

• Electrical 

Properties of 

Colloidal Solutions 

 

  

    11  



    Exam 2     12  
          13  
          14  
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th
ed.page 892. 

 
المراجع 
 الرئیسیة

1. Recommendations: Reporting Physisorption Data for GasrSolid Systems 

with Special Reference to the Determination of Surface Area and Porosity, 

IUPAC Commission on Colloid and SurfaceChemistry Including Catalysis, 

Pure Appl. Chem., 57 _1985. 603; Recommendations for theCharacterization 

of Porous Solids, IUPAC Commission on Colloid and Surface Chemistry, 

PureAppl. Chem., 66 _1994. 1739.  

 

2. Brunauer, Stephen; Emmett, P. H.; Teller, Edward (1938). "Adsorption of 

Gases in Multimolecular Layers". Journal of the American Chemical 

Society. 60 (2): 309–319. 

 

3. Argyle, M. D., & Bartholomew, C. H. (2015). Heterogeneous Catalyst Deactivation 

and Regeneration: A Review. Catalysts, 5(1), 145-269. doi:10.3390/catal5010145. 

 

4.  James C. Fu, Carmo J. Pereira. Design of a Monolith Catalyst 

for Fouling Resistance. Ind. Eng. Chem. Res. 1998; 37 (2):388–

390. DOI: 10.1021/ie960441k. 
 

5. Krishnamurthy, K. (1998). Modifications in supported metal catalysts: effect of 

promoters. Recent Advances In Basic and Applied Aspects of Industrial Catalysis, 

Proceedings of 13th National Symposium and Silver Jubilee Symposium of Catalysis 

of India Studies in Surface Science and Catalysis, 139-150. doi:10.1016/s0167-

2991(98)80281-4. 
 

6. Ross J. R.H. (2012). Heterogeneous Catalysis Fundamentals and Applications. 

Kidlington, Oxford. UK. Elsevier. 
7.  

 

 

الكتب 
والمراجع 

 التي یوصى

1. https://www.slideshare.net/ErPrabhakar1/miller-indices-for-crystallography-planes 

2. https://www.kruss.de/services/education-theory/glossary/youngs-equation/ 

3. https://www.emedicalprep.com/study-material/chemistry/surface-

chemistry/adsorption/ 

4. http://www.chemistrylearning.com/adsorption/#prettyPhoto 

5. https://www.tau.ac.il/~phchlab/experiments_new/adsorption/Theory.html 
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8. https://catalyst-fouling.wikispaces.com/3.+Deactivation+Methods 

 
9. https://catalyst-fouling.wikispaces.com/1.+Introduction 

المراجع 
 االلكترونیة



10. https://catalyst-fouling.wikispaces.com/3.+Deactivation+Methods. 

 

ألھمیة علمي التحفیز وعلم الغرویات یقترح ان یرافق المقرر نشاط عملي في تحضیر 
 العوامل المساعد والمواد الغرویة والقیاسات المتعلقة بھا

خطة تطویر 
المقرر 

 الدراسي
  

 


