
 

 

 

 

منوذج استحداث برنامج دراسات 
 عليا 

 

 لتعبئة النموذج.المرفق  يجب االطالع على الدليل اإلرشادي 

 العلمي القسم الكلية

 هندسة التعدين الهندسة

 نوع البرنامج طبيعة البرنامج الدرجة

     دبلوم عالي ماجستير    دكتوراه                        بحثي مهني           عام مدفوع التكاليف 

 أسلوب الدراسة

                     بالمقررات الدراسية والرسالة  بالمقررات الدراسية والمشروع البحثي                  بالرسالة وبعض

 المقررات

 العامالتخصص 
 هندسة التعدين عربي

Mining Engineering English 

 التخصص الدقيق
 معالجة الخامات المعدنية عربي

Mineral Processing English 

 اسم الدرجة العلمية
 ) هندسة التعدين /  معالجة الخامات المعدنية(ماجستير المهني ال عربي

)  Mineral Processing  /  Mining Engineering ( asterM rofessionalP  English 

 هـ1440/1441 تاريخ العام الدراسي المقترح لبدأ البرنامج ةنجليزياإل لغة التدريس

 10 عدد الطالب المتوقع قبولهم في البرنامج سنويا   ةنجليزياإل لغة الرسالة العلمية

 منسق البرنامج في القسم العلمي

 hussien135@gmail.com بريد إلكتروني عبدالباري محمد احمدحسين د. أ. االسم

 0557092209 جوال أستاذ  المرتبة العلمية
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 التاريخ رقم الجلسة رقم القرار التاريخ رقم الجلسة رقم القرار

 ـه 1441/ 1 /19 1 3 ـه 1440/ 9 / 9   11 4

 عميد الكلية رئيس القسم

 محمد رضا كابليد.  االسم محمد عادل محمد حفنيد.  االسم

  التوقيع  التوقيع

 قرار مجلس الجامعة

 التاريخ رقم الجلسة رقم القرار
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 ال /نعم  ساسية العتماد البرنامجأمتطلبات  (1)

 نعم ؟في مجال تخصص البرنامج أستاذ أو أستاذ مشارك على درجةأساتذة توفر بالقسم على األقل ثالثة ي هل

 نعم بالنموذج؟ إرفاق تقريريهماواألخذ بملحوظاتهما،  وتمختارهما القسم، اعلى محكمين اثنين عرض البرنامج هل 

 - األخرى، على تدريس المقررات المختارة منها؟ هل تم إرفاق موافقة األقسام العلمية

 نعم ؟(المهنية )مدفوعة التكاليف لبرامجالتكاليف الدراسية لبتحديد  والتعليم المستمر المتضمن محضر عمادة خدمة المجتمع هل أرفق

 إليهحاجة المجتمع و أهمية البرنامج (2)
  تكتب أهمية البرنامج مختصرة وفي نقاط مثال : حلول لمشكالت أو تلبية لخدمات إلخ 

 حاجة المجتمع للبرنامج من خالل معلومات رسمية وإحصاءات وخطط تنموية إلخ يجب 

 .2030معالجة الخامات المعدنية تجاوبا مع رؤية المملكة  لمجا في للمختصين بالمملكة المتنامية العمل سوق حاجة .1

 المحلي. والمطلوبين للسوق سد العجز في المتخصصين المؤهلين علميا   .2

 نشر ثقافة التنمية المستدامة في االستثمار األمثل للثروات المعدنية.  .3

 .معارفهمر لتطوي مختلفةال في مجاالت معالجة الخامات ن العاملينلمهندسيللمهتمين وا إتاحة الفرصة .4
 أهداف البرنامج( 3) 

 :هداف البرنامجأ

تصاغ أهداف البرنامج بوضوح، ويجب أن تكون أهداف 

موضوعية قابلة للقياس، وتظهر من خالل المقررات الدراسية، 

 وأن تحقق اآلتي: 

 .األهداف التعليمية 

 .األهداف البحثية 

 .أهداف خدمة المجتمع 

 .األهداف المهارية 

Program Objectives: 

Program objectives should be stated clearly, and 

should be measurable and achievable through all 

courses as the following: 

 Educational objectives 

 Scientific research objectives 

 Serving society objectives 

 Skills objectives 
 األهداف 

 يهدف الربانمج إىل: 

 .الخلفية المعرفية واالدراكية للطالب في مجال معالجة الخامات المعدنية عزيزت .1
2.  

ً
 ومهار إعداد الطالب معرفيا

ً
 كوادر وطنية لتشغيل مصانع معالجة الخامات. ليصبحوا يا

 تطرا في مصانع معالجة الخامات المحلية. قد تقديم حلول تقنية للمشاكل المتواجده او التى .3
 .ة الخامات املحليةعالجمفي حل للمشكالت التقنية والتطبيقية ل املهنية رفع كفاءتهملتزويد الطالب بمهارات التفكير التحليلي  .4

 إكساب الطالب مهارات العمل التعاوني والعمل  مع فريق بحثي . .5
 الخامات. تنمية مهارات الطالب في تطوير مصانع معالجة .6
 إثراء البحث العلمي في مجال معالجة الخامات بأبحاث تستند إلى األسس والمعايير الدولية. .7

Objectives 

The program aims to: 

1. Enhance the cognitive background of students in the mineral processing field. 

2. Prepare students with knowledge and skills to become national cadres to operate Mineral processing plants. 

3. offer technical solutions to the problems that are present or that may occurr in local processing plants. 

4. Provide students with analytical thinking skills to raise their professional competence to solve technical and applied 

problems in processing of local ores 

5. Improve  students collaborative work skills and work within a research team. 

6. Develop students' skills in the development of mineral processing plants. 

7. Enrich scientific research in the field of mineral processing with research based on international norms and standards. 
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 (Bench Marking( مرجعية البرنامج )4)
  ( من الترتيب العالمي، بحيث يكون برنامجا  مرجعيا  50البرنامج المقترح بآخر في جامعة عالمية ال يقل تصنيف برنامجها عن الـ ) مقارنةيجب

 للبرنامج المقترح.

   

 :معلومات البرنامج المرجعي 

  University of Exeter, (UK) الجامعة:

 Camborne School of Mines (CSM  الكليـــة:

   MSc Minerals Processing (Professional) الدرجــة العلميــة:

 هندسة التعدين التخصص العــام:

 معالجة الخامات المعدنية التخصص الدقيق:

 (180)الوحدات الدراسية اإلجمالية:  عدد

  Top 16 in the world for Mining and Minerals Engineering  

  5th for Materials and Mineral Engineering in The Guardian University Guide 2018 

  5th for Materials Technology in The Times and The Sunday Times Good University Guide 2017 

Read more at 

 http://www.exeter.ac.uk/postgraduate/taught/mining-engineering/#Uf5prBUjCwRjQUt9.99 

 

 ( برامج الدراسات العليا الحالية المعتمدة في القسم5)

  

 .هندسة التعدينبرنامج الماجستير في  .1

 .هندسة التعدينفي   برنامج الدكتوراة .2

 
 في البرنامج شروط إضافية للقبول (6)

 ون بـ"القبول نلباب الخامس المعا، والمذكورة في الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بالجامعة التي لم َتنص عليها الالئحةالشروط  تذكر فقط

 على موقع العمادة اإللكتروني. والتسجيل" والمتوفرة

 جيد    المطلوب التقدير

 ةـصات المطلوبـالتخص

 للدرجة المتقدم إليها

 : البكالوريوس في أحد التخصصات التاليةدرجة  

  (الكهرابئية - امليكانيكية –هندسة نووية   -هندسة مدنية  -هندسة كيميائية   –كلية اهلندسة )هندسة التعدين 
 (الكيمياء -كلية العلوم )اجليولوجيا 
  (جيولوجيا البرتول والرتسبات –جيولوجيا املياه  –كلية علوم االرض )الثروة املعدنية والصخور 

  الكيمياء البحرية( –)اجليولوجيا البحرية كلية علوم البحار 
 اأو  مايعادله           IELTS = 4.0 درجة اللغة المطلوبة 

 ال يوجد أخــرىروط ــش

 الدراسية رسومال (7)

 فقط( مدفوعة التكاليف)خاص بالبرامج المهنية 

تكلفة الوحدة الدراسية 

 الواحدة
2800 

إجمالي عدد الوحدات 

 الدراسية
 84.000 التكلفة اإلجمالية 30

 البرنامج في وزارة الخدمة المدنية / الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ( تصنيف8)

      مصنف 

      غير مصنف 

 اإليضاح:

، ويلزم عرضه الحقا بعد اعتماده من مجلس الجامعة علي تحت االنشاءالبرنامج غير مصنف حيث انه 

 الوظائف بوزارة الخدمة المدنيةاالداره العامة لتصنيف 

http://www.exeter.ac.uk/postgraduate/taught/mining-engineering/
http://www.exeter.ac.uk/postgraduate/taught/mining-engineering/#Uf5prBUjCwRjQUt9.99
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( الجهات المستفيدة وظيفيا  9)       

 ت، ألهمية ذلك في تصنيف البرنامجالجهات بدقة دون عموميا يراعى تحديد 

 -مثل: معالجة الخامات المعدنيةي في البحثمهني و ال العمل في المتخصصة الحكومية تار زاوالو  المؤسسات .1
 والثروة المعدنية لصناعةوزارة ا. 

 هيئة المساحة الجيولوجية السعودية. 

  وزارة التعليم 

 المراكز البحثية 

 -مثل: معالجة الخامات المعدنيةوخصوصًا  هندسة التعدين مجال  في المتخصصة  الشركات .2
 شركة معادن السعودية. 

   شركات األسمنت والجبس. 

  (الخاأللومنيوم  ...... -النحاس -) الحديد الفلزات استخالصشركات 

 السيراميكمصانع الزجاج و. 

 المواد الكيماويةشركات تصنيع الورق و. 

 المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني. .3
 ؟هل توجد برامج مشابه أو مسارات للبرنامج في إحدى كليات جامعة الملك عبدالعزيز( 10)

  تذكر تفاصيل البرنامج. (بنعم)في حالة اإلجابة 

 نعم                                                ال 

 :معلومات البرنامج المشابهة 

 الكليـــة:    

 القسم:    

 اسم البرنامج:    

 ؟شابهة للبرنامج المقترح في جامعات المملكة األخرى من حيث االسم والمحتوىم هل توجد برامج( 11) 

 

 نعم                                      ال 

 :معلومات البرنامج المشابهة 

 ال يوجد  الجامعة:    

 ال يوجد  الكليـــة:    

 ال يوجد  القسم:    

 ال يوجد  اسم البرنامج:    
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 في جامعات المملكة إن وجد لبرنامج المقترح عن غيره من البرامج المشابهةالسمات المميزة ل (12)

 في جامعات المملكةهة بال توجد برامج مشا

 الخبرة العلمية للقسم( 13)

 أعداد الملتحقين حاليا   تاريخ بداية البرنامج البرنامج
خرجين خالل الخمس سنوات متعدد ال

 األخيرة

 طالب 30 طالب 60 هـ 1394 بكالوريوس

 -- -- -- دبلوم عالي

 -- طالب 7 هـ1428 ماجستير

 -- طالب 5 هـ 1435 دكتوراه
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 العلمية( للمرتبةوفقا التسلسل يكون ) ـهـ 1440/  1439: للعام الدراسيبالقسم  عضوات هيئة التدريس( جدول 15)

 المانحة للدكتوراه / الدولة الجامعة التخصص الدقيق المرتبة العلمية االسم م
سنة الحصول على 

 الدكتوراه
 الجنسية

1 - - - - - - 
2 - - - - - - 

 التسلسل وفقا للمرتبة العلمية(يكون )   هـ 1440/  1439 الدراسي:للعام أعضاء هيئة التدريس بالقسم ( جدول 14)

 المانحة للدكتوراه / الدولة الجامعة التخصص الدقيق المرتبة العلمية االسم م
سنة الحصول على 

 الدكتوراه
 الجنسية

 سعودي 1984 أمريكاجامعة غرب فريجينيا،  هندسة تفجير الصخور أستاذ محمود على محمود 1

 سعودي 1994 أمريكا، فيرجينياجامعة غرب  تخطيط وإدارة المناجم أستاذ مريشيد الجهنيمحمد سعد   2

 مصري 2005 جامعة فرتسواف التقنية، بولندا معالجة الخامات المعدنية أستاذ  أحمد محمد ىعبدا لبارحسين  3

 سعودي 1994 جامعة نتنجهام، انجلترا معالجة الخامات المعدنية أستاذ  المغربيناهر  رمحمد نو  4

 سعودي 1991 أمريكاسون، يدام -ويسكونسنجامعة  التعدين اقتصاديات أستاذ مشارك عباس أحمد فضل 5

 مصري 2005 مصر ،أسيوطجامعة  يةنمعالجة الخامات المعد أستاذ مشارك ظعبدالحفيجمال سعد  6

 سعودي 2015 كـــــــندا ،جامعة مكجيل  ادارة مخلفات المناجم أستاذ مساعد محمد عادل حفني  7

 سعودي 2015 كـــــــندا ،جامعة بريتش كولومبيا ميكانيكا الصخور أستاذ مساعد هيثم مجدي احمد 8

 هندي 2014 الهند ،المعهد الهندي للتكنولوجيا هندسة تفجير الصخور أستاذ مساعد  محمد سازيد عبدالحكيم 9
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    هـ  1440/  1439 :للعام الدراسي بالقسم المعيدونالمحاضرون و جدول( 16)
 ن كان مبتعثاإيذكر  التخرجسنة  الجامعة المرتبة العلمية االسم م

 سعودي 2010 زعبدالعزيالملك جامعة  محاضر الزهرانيمحمد  عبدا هللمحمد  1

 مصري 2016 جامعة اسيوط محاضر علي سليمن يحس 2

 سعودي 2018 زعبدالعزيالملك جامعة  معيد سعود بن فيصل المحيسني 

 سعودي 2018 زعبدالعزيالملك جامعة  معيد حسام بن نايف الطلحي 3

  

 هـ 1440/  1439 :للعام الدراسيبالقسم  اتوالمعيد اتالمحاضر( جدول 17)
 ن كان مبتعثاإيذكر  سنة التخرج الجامعة المرتبة العلمية االسم م

1 - - - - - 

3 - - - - - 

 

 

 هـ 1440/  1439 :للعام الدراسيبالقسم  اإلداريونو الفنيون ( جدول18) 

 المؤهل االسم م
عدد سنوات 

 الخبرة
 العمل الحالي

 مختبر فني 8 هندسة سبكالوريو مشارى بن مليحان الحارثي 1

 ادارى 10 بكالوريوس ادارة موارد بشرية حسام بن عصام شعيلن 2

 

 هـ 1440/  1439 :للعام الدراسيبالقسم  اتاإلداريو الفنيات( جدول 19)

 المؤهل االسم م
عدد سنوات 

 الخبرة
 الحاليالعمل 

1 - - - - 
2 - - - - 

 

  تخدم البرنامجمعامل القسم الحالية التي سوف ( 20)

 اسم المعمل م

  

 السعة )عدد الطالب(

 

 20 معالجة الخامات المعدنية  1

 20 ميكانيكا الصخور  2

 20 معالجة البيانات والنمذجة 3

 20 تهوية المناجم والدراسات البيئية 4

 20 مساحة المناجم 5

 

Labs  

Capacity 

(No. of Students) 
Labs Name Item 

20 Mineral processing labratory 1 

20 Rock Mechanics labratory 2 

20 Data processing and simulation  labratory 3 

20 Mine Ventilation  labratory 4 

20 Mine Surveying labratory 5 
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 المقترح إنشاؤها وال تؤثر على بدء البرنامجمعامل ال( 21)

 اسم المعمل م
 التاريخ المتوقع

 لبدء التشغيل

  ال يوجد 1

2   

 

Suggested Labs (21) 

Start Date Labs Name Item 

 none 1 

  2 

 

 

 

 المتطلبات الدراسية للدرجة العلمية وفقا  لالئحة( 22)

  ( وقواعدها التنفيذية من الالئحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية 8والقصوى للوحدات الدراسية في المادة )يجب االطالع على الحدود الدنيا

 بجامعة الملك عبدالعزيز.

  من مقررات البرنامج. % 25أن يتضمن البرنامج موادا  اختيارية من داخل وخارج القسم بحيث ال تقل عن يجب 

  حر من بين المواد االختيارية، ذو عالقة بالتخصص، ويجب أن يكون من خارج القسم، ويفضل أن يكون من خارج الكلية.يجب أن يكون هناك مقرر 

 عدد وحدات المقررات اإلجبارية

 

 عدد وحدات المقررات االختيارية

 ات من داخل القسمرمقر
مقررات من خارج 

 القسم
 رـحمقرر 

18 9 - - 

 عدد الوحدات اإلجمالية أوالمشروع البحثي  الرسالة عدد وحدات

3 30 
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  (List of Courses) الدراسيةمقررات القائمة ( 23)
  المقررات اإلجبارية ثم االختيارية ثم المشروع البحثي أو الرسالةمرتبة وفقا للتالي: المقررات كتابة يجب 

 Course Title اسم المقرر  Course Code  رمز و رقم المقرر

 نوع المقرر

Couse type 

 عدد الساعات 

 (No. of Hours) 

المتطلب السابق 

(Prerequisite) 

ي  English عربي English عربي
ظر
ن

(T
h

.)
 

ي 
مل
ع

P
r.

)
)
 

ي 
ير
سر

(
C

li
n

ic
a

l
)
 

ال
د 
تم
مع

(C
re

d
it

s)
 

 English عربي

 تقنيات الفصل الفيزيائي للمعادن MINP 600 600  هـ ت م
Minerals Physical Separation 

Techniques 
/ إجباري

Compulsory 
2 2 - 3   

 تصميم وحدات معالجة الخامات MINP 601 601  هـ ت م
Design of Mineral Processing 

Units 
/ إجباري

Compulsory 
3 - - 3   

 Minerals Flotation تعويم المعادن MINP 602 602  هـ ت م
/ إجباري

Compulsory 
 MINP 600 600  هـ ت م 3 - - 3

 MINP 603 603  هـ ت م
التقييم االقتصادي لمصانع معالجة 

 الخامات

Economic Evaluation of Mineral 

Processing Plants 
/ إجباري

Compulsory 
 MINP 600 600  هـ ت م 3 - - 3

 Hydrometallurgy استخالص الفلزات من المحاليل المائية MINP 604 604  هـ ت م
/ إجباري

Compulsory 
2 2 - 3   

 MINP 605 605  هـ ت م
ل من المحالياستخالص الفلزات الثمينة 

 المائية

Hydrometallurgical Processes of 

Precious Metals 
/ إجباري

Compulsory 
2 2 - 3   

           

 Sampling and  Quality Control العينات ومراقبة الجودة MINP 620 620  هـ ت م
 إختياري/
Elective 

3 - - 3   

  MINP 621  621  هـ ت م
نمذجة ومحاكاة وحدات معالجة 

 الخامات

Modeling and Simulation of 

Mineral Processing Units 

 إختياري/
Elective 3 - - 3   

 التركيب المعدني ومعالجة الخامات   MINP 622   622  هـ ت م
Ore Mineralogy and Mineral 

Processing 

 إختياري/
Elective 3 - - 3   

 Processing of Indigenous Ores معالجة الخامات المحلية   MINP 623   623  هـ ت م
 إختياري/
Elective 

2 2 - 3   

    MINP 624    624  هـ ت م
التركيز الكهربائي والمغناطيسي 

 للمعادن

Electric and Magnetic 

Concentration of Minerals 

 إختياري/
Elective 2 2 - 3   

 ادارة نفايات مصانع معالجة الخامات    MINP 625    625  هـ ت م
Tailings Management in Mineral 

Processing Plants 

 إختياري/
Elective 2 2 - 3   

 طرق فصل المعادن بالجاذبية     MINP 626     626  هـ ت م
Minerals Gravity Separation 

Methods 

 إختياري/
Elective 2 2 - 3   
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 (List of Courses) الدراسيةمقررات القائمة  تابع
 البحثيالرسالة أو المشروع ثم  ،ثم االختيارية ،ب أن تكتب المقررات بالترتيب التالي: المقررات اإلجباريةيج 

 Course Title المقرراسم  Course Code رمز و رقم المقرر

 نوع المقرر

Couse type 

 عدد الساعات 

 (No. of Hours) 

المتطلب السابق 

(Prerequisite) 

ي  English عربي English عربي
ظر
ن

(T
h

.)
 

ي 
مل
ع

P
r.

)
)
 

ي 
ير
سر

(
C

li
n

ic
a

l
)
 

د 
تم
مع
ال

(C
re

d
it

s)
 

 English عربي

 المحاليل المائيةمن استخالص فلزات االساس      MINP 627     627  هـ ت م
Hydrometallurgical Processes of 

Base Metals 

 إختياري/
Elective 2 2 - 3 604  هـ ت م MINP 604 

 Heap Leaching اذابة فلزات التشوينات       MINP 628      628  هـ ت م
 إختياري/
Elective 3 - - 3   

 Research Project مشروع بحثي  MINP 698   698  هـ ت م
/ إجباري

Compulsory 
2 2 - 3 
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 .المقررات الدراسية ألهداف البرنامجاألهداف من خالل ( جدول تحقيق 24)

 فضال  ت( وضع عالمة) واألهداف المرتبطة ببعضها البعض أمام المقررات. 

                

 أهداف البرنامج
 

 رموز وأرقام المقررات 

 ( سابقا  3أرقام األهداف المذكورة بالبند )

1 2 3 4 5 6 7    

      √ √ √ √ √ 600  هـ ت م

    √ √ √   √  601  هـ ت م

    √ √ √ √ √ √ √ 602  هـ ت م

     √ √ √   √ 603  هـ ت م

     √ √ √ √ √ √ 604  هـ ت م

    √   √  √ √ 605  هـ ت م

    √ √   √   620  هـ ت م

    √ √   √  √  621  هـ ت م

     √  √  √    622  هـ ت م

    √ √  √   √   623  هـ ت م

    √ √  √ √ √     624  هـ ت م

    √ √  √ √  √    625  هـ ت م

    √ √  √ √ √      626  هـ ت م

    √   √   √     627  هـ ت م

    √   √  √       628  هـ ت م

    √ √ √ √ √ √ √ 698 هـ ت م
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(24) Achieving Program Objectives Through Courses.  

 Please Chech () the related Courses with Program Objecives. 

Objectives mentioned in item numbers (3) previously 

   7 6 5 4 3 2 1 
                        Program  Objecives 

Course Code 

     √ √ √ √ √ MINP 600 

   √ √ √   √  MINP 601 

   √ √ √ √ √ √ √ MINP 602 

    √ √ √   √ MINP 603 

    √ √ √ √ √ √ MINP 604 

   √   √  √ √ MINP 605 

   √ √   √   MINP 620 

   √ √   √  √ MINP 621  

    √  √  √  MINP 622   

   √ √  √   √ MINP 623   

   √ √  √ √ √  MINP 624    

   √ √  √ √  √ MINP 625    

   √ √  √ √ √  MINP 626     

   √   √   √ MINP 627     

   √   √  √  MINP 628      

   √ √ √ √ √ √ √ MINP 698  
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

الفيزيائي للمعادنتقنيات الفصل  600 هـ ت م  اليوجد 3 

 :األهداف. 1

 شرح األساليب والتقنيات لتجهيز املعادن الصناعية/الصخور؛ 

   ؛جتهيز وتركيز اخلاماتتصنيف املعدات املستخدمة يف 

   الفرز؛ عن ظريق اتاماخلفصل  التعرف  علي 

   جلابيية ؛ اخلامات ابرتكيز ل التقنيات املختلفةفهم 

  الثقيلة؛  األوساط السائلة ابستخدام فصللاخلطوط العريضة ل علي تعرفال 

 ؛ تقنية التعومي تركيز اخلامات ابستخدام اساسيات علي تعرفال 

  ؛ يةلكهرياملغناطيسية وا تركيز اخلامات ابستخدام اساسيات علي تعرفال 

  ؛ التغليظ يف نزع املياه عمليات الرتشيح و تطبيق 

 . الموضوعات: 2

فصل  –فصل المعادن عن طريق الفرز  – للمعادنفصل الفيزيائي الالمعدات المستخدمة في عمليات  -للمعادن فصل الفيزيائية الطرق 

 -يةالكهربو  ةاطيسيالمغن المعادن باستخدام  تركيز - السوائل الثقيلة المعادن باستخدام  تركيزفصل و -الجاذبية  المعادن باستخدام  تركيزو

 تركيزو خط سير معالجة  -والترشيح نزع الماء من السوائل المختلط بها مواد صلبة باستخدام المغلظات  -التعويم  الفصل باستخدام

 المعادن/الصخور الصناعية.
 

 . وسائل التقويم:3

 )%40 (االمتحان النهائي  -)        %20 ( 2اختبار  -)         %15 (مشروع  -)     %15 (  1اختبار  -)      %10 (واجب   -

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 
Minerals Physical Separation 

Techniques  
MINP 600 

1- Objectives:  

 Explain methods and technologies for the processing of industrial minerals/rocks; 

 Classify the equipment used in the beneficiation processes; 

 Identify the ore separation by sorting; 

 Understand the different gravity concentration tecneques;  

 Know the outlines of heavy medium separation; 

 Know the outlines froth flotation; 

 Know the outlines Magnetic and electrostatic separation; 

 Apply  the thickening and filtration processes;  

2- Topics: 

Methods of Mineral Physical Separation- Principles and equipment used in the beneficiation 

processes- Ore separation by sorting- Gravity concentration, Heavy medium separation, Froth 

flotation, Magnetic and electrostatic separation. Thickening and filtration. Flowsheets for the 

beneficiation of industrial minerals/rocks. 

3- Assessment Methods: 

- Homework (10%)    - Test 1 (15%)    - Project (15%)        - Test 2 (20%)        - Final exam (40%) 

 الدراسية توصيف المقررات ( 25)

 اآلتية: الثالثة يجب أن يتضمن توصيف المقرر العناصر 

ويجب أن تتضمن: البعد المعرفي، والبعد المهاري،  األهداف .1

 والبعد الوجداني.

 .الموضوعات .2

 .وسائل التقويم .3

 

Course description should include the following 

three elements: 

1.Objectives that include: cognitive dimension, 

Skills dimension and emotional dimension 

 2 Topics. 

3. Assessment methods. 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 اليوجد 3 الخاماتمعالجة  وحداتتصميم  601  هـ ت م

 :األهداف. 1

 شرح الطرق املختلفة لتوصيف خام معدين هبدف تصميم مصنع معاجلة له 

 تصميم وحدات االختزال احلجمي للخام شاملة التكسري والطحن مبراحلهما املختلفة 

  التعرف على املفاهيم العامة يف تصميم املناخل مبصانع معاجلة اخلامات 

 تصميم املصنفات امليكانيكية كجزء من مصانع معاجلة اخلامات 

  ة اهلزازةداخلضاضات واملنض متضمنة اتللخام الفصل ابجلاذبيةتصميم وحدات 

 تصميم دوائر فصل اخلامات املعدنية ابلتعومي 

 امات الصلبهتطبيق خطوات التصميم التفصيلية للمغلظات، املرشحات واهليدروسيكلوانت كوحدات فصل املياة من اخل 

 تقدير الطاقة الكهربية املستهلكة ىف مصنع معاجلة خامات 

 . الموضوعات: 2

تصميم وحدات الفصل  -تصميم املصنفات امليكانيكية  - تصميم املناخل مبصانع معاجلة اخلامات - تصميم وحدات االختزال احلجمي للخام  -الطرق املختلفة لتوصيف خام معدين 
تقدير الطاقة  - لتصميم للمغلظات، املرشحات واهليدروسيكلوانت كوحدات فصل املياة من اخلامات الصلبه - تصميم دوائر فصل اخلامات املعدنية ابلتعومي - ملعدنيةاابجلاذبية للخامات 

 الكهربية املستهلكة ىف مصنع معاجلة خامات

 

 وسائل التقويم:. 3

 )%40 (االمتحان النهائي  -)        %20 ( 2اختبار  -)         %15 (مشروع  -)     %15 (  1اختبار  -)      %10 (واجب   -

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 Design of Mineral Processing Units MINP 601 

1. Objectives: 

 Explain methods of Ore commodity characterization and Beneficiation flowsheet development; 

 Design a size reduction units including various stages of crushing and grinding; 

 Identify the general concepts in designing screens in mineral processing plants; 

 Design Mechanical Classifiers as a part of mineral processing plants 

 Design a gravity separation units including jigs and shaking tables 

 Design flotation circuits for upgrading mineral commodities;  

 Apply detailed design for thickners, filters, and hydrocyclones as solid-water separation techniques; 

 Estimate mineral processing plant energy consumption;  

2. Topics: 

Ore commodity characterization and Beneficiation flowsheet development - Design of Size Reduction 

units - Screens Design and/or selection - Mechanical classifiers design - Design of Gravity separation 

techniques - Flotation circuits design - Design of solid-liquid separation units including thickners, 

filters and hydrocyclones - Estimation of energy consumption in mineral processing plants  

 

3. Assessment Methods: 

- Homework (10%)    - Test 1 (15%)    - Project (15%)        - Test 2 (20%)           - Final exam (40%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 600 هـ ت م 3 تعويم المعادن  602 هـ ت م

 :األهداف. 1

  مراجعة االسسس و النطرايت العلمية لتكنولوجيا تعومي اخلامات املعدنية 

 التعرف على االجتاهات احلديثة لفصل اخلامات املعدنية ابلتعومي 

    كيماوايت التعومي و منحىن الطور هلا  ىف املاء التعرف على 

 عامود التعومي( –خلية التعومي  -ية هاليموند)خل  نيةدالتمييز بني املعدات املختلفة املستخدمة ىف تعوييم اخلامات املع 
 تصميم وحدات ودوائر التعومي  ملعاجلة خام حمدد 
 تقييم االثر البيئي املصاحب لفصل اخلامات املعدنية ابلتعومي 

 . الموضوعات: 2

عومي اخلامات ذات القابلية ت - امات قليلة الووابنية يف املاءتعومي اخل -ىف املاء  هلامنحىن الطور  و كيماوايت التعومي   - جتهيز اخلامات املعدنية لفصلللللللللللللللللها ابلتعومي و عمليات التعوميل مقدمة
بيئي املصللللللللاحب لوحدات االثر ال  - دوائر التعومي و تصللللللللميمها و كيناماتيكا عمليات التعومي  - ،خالاي التعومي وعمود التعومي( اجهزة التعومي )انبوب هالميوند للتعومي  -لية للووابن ىف املاءاالع

 معاجلة اخلامات ابلتعومي.

 

 . وسائل التقويم:3

 )%40 (االمتحان النهائي  -)        %20 ( 2اختبار  -)         %15 (مشروع  -)     %15 (  1اختبار  -)      %10 (واجب   -

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

MINP 600 3 Minerals Flotation MINP 602 

1. Objectives: 

 Review of principls and  theories applied in separation of minerals by flotation 

 Identify the recent trends in separation of minerals by flotation 

 Identfy Flotation reagents and their phase diagram in water 

 Distinguish the various flotation equipment (Hallimond tube, flotation cells and flotation 

column) 

 Design of some flotation units or circuits for separation of minerals  

 Assess environmental impacts associated with separation of minerals by flotation  

2. Topics: 

Introduction to flotation and preparation of ores for separation by flotation – recent trends 

in minerals flotation - Flotation reagents. Water-flotation reagents phase diagram and 

system chemistry - flotation of water insoluble and sparingly solube ores - Flotation 

equipment (Hallimond tube, flotation cells and flotation column) - kinematics of flotation 

process, Flotation circuits and their design - Environmental impact of mineral separation by 

flotation. 

3. Assessment Methods: 

- Homework (10%)    - Test 1 (15%)    - Project (15%)        - Test 2 (20%)           - Final exam (40%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 600هـ ت م  3 الخامات معالجةالتقييم االقتصادي لمصانع  603  هـ ت م

 :األهداف. 1

  حساب االتزان الكتلى ملصنع معاحلة اخلامات 

 ئيسية واملساعدة مبصنع معاجلة خامات ر حتديد الطاقة االستيعابية للمعدات ال 

   خامات معدنية مصنع معاجلة نااء إل املطلوبراس املال تقدير 

  اخلامات املعدنيةصنع معاجلة التكلفة التاغيلية ملتقدير 

 ابالسعار للمعادن والركازات تنبؤالتعرف على اهم طرق و تقنيات ال 
  اخلاماتملصنع معاجلة  ةالسنوي ةالنقدي اتلتدفقا حساب 

  ابستخدام املؤشرات االقتصادية املناسبة معاجلة اخلامات  احلكم على رحبية املصنع ( NPV ،IRR  ،PBB ) 

   عند ظروف خمتلفة  خامات مصنع معاجلةرحبية إجراء حتليل احلساسية ل 

 الموضوعات:. 2

التكلفة التاللللغيلية  - اخلامات املعدنية صللللنع معاجلة مل املطلوبراس املال  -ئيسللللية واملسللللاعدة مبصللللنع معاجلة خامات ر الطاقة االسللللتيعابية للمعدات ال -االتزان الكتلى ملصللللنع معاحلة اخلامات 
 ) رحبية املصللنع ابسللتخدام املؤشللرات االقتصللادية املناسللبة  - اخلاماتللتدفق النقدي السللنوي ملصللنع معاجلة    -ت ابالسللعار للمعادن والركازا تقنيات التنبؤ - اخلامات املعدنيةصللنع معاجلة مل

NPV ،IRR  ،PBB ) -  اخلاماتحتليل احلساسية ملصنع معاجلة  

 
 . وسائل التقويم:3

 )%40 (االمتحان النهائي  -)        %20 ( 2اختبار  -)         %15 (مشروع  -)     %15 (  1اختبار  -)      %10 (واجب   -

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

MINP 600 3 
Economic Evaluation of Mineral 
Processing Plants 

MINP 603 

1. Objectives: 

 Calculate processing plant material balance  

 Identfy main and accessory needed units and their capacities  

 Estimate Mineral processing plant Capital Expenditures   

 Estimate Mineral processing plant Operating Expenditures 

 calculate a year-by-year cash flow projection for a mineral processing plant 

 Judge the plant profitability using the suitable economical indices (NPV, IRR, PBB, etc.) 

 Run a sensitivity analysis for the profitabi;ity of  mineral processing plant under different 

conditions 

2. Topics: 

Material balance in mineral processing plants - main and accessory needed units and their 

capacities - Mineral processing plant CAPEX and OPEX estimation -  Metal price 

forecasting techniques -  A year-by-year cash flow projection for mineral processing -  

Project profitability (NPV, PBP, IRR etc.) -  Optimizing Production Rate and Project Size, 

-  Sensitivity analyses under different uncertainities.   

3. Assessment Methods: 

- Homework (10%)    - Test 1 (15%)    - Project (15%)        - Test 2 (20%)           - Final exam (40%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرررمز ورقم 

 اليوجد 3 من المحاليل المائيةاستخالص الفلزات  604 هـ ت م

 :األهداف -1

  ختلفة؛ امل االبايةفهم النظرايت الكيميائية لعمليات 

   ؛ املائية االبايةفهم اجلوانب احلركية لعمليات 

   ؛حركة العناصر املذاية مبصانع االستخالص املائي للفلزاتوالعالقة يني  البايةا عملياتشرح العوامل اليت تؤثر يف 

    ؛ االباية نظمفهم املبادئ األساسية ملختلف 

  الصلبة/السوائل؛املواد التعرف على الطرق املختلفة لفصل 

  لول؛املعادن من احمل تخالصفهم وتعلم أساليب خمتلفة الس 

  ؛اخلاصة ابسرتجاع الفلزات املذاية ندسية املختلفةحتديد وصياغة وحل املشكالت اهل 

  لتتايع مراحل استخالص الفلزات  تصميم  تقنيات تطبيق. 
 . الموضوعات:2

  -لمعادنا في  اذابةاألكسدة وغير األكسدة  -المذابة  المعادن الصفصل واستخ -لمحلول المذابالجوانب الكيميائية والحرارية والحركية ل 

المعادن  خالصتاس -التبادل األيوني واالستخالص بالمذيبات   -بعملية ترسيب المحلول الحامل للعناصر المذابة خالص المعادنواستالتنقية 

 .في عمليات االذابةالتبادل األيوني -المذيبات صالاستختصميم وحدات  - المذابة باالختزال والتحليل الكهربي

 

 . وسائل التقويم:3

 )%40 (االمتحان النهائي  -)        %20 ( 2اختبار  -)         %15 (مشروع  -)     %15 (  1اختبار  -)      %10 (واجب   -

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 Hydrometallurgy MINP 604 

1- Objectives: 
 Understand the chemical theories of different leaching  processes;  

 Understand the kinetic aspects of  a hydrometallurgical process;  

 Explain the factors affecting the kinetics of leaching and the relation between kinetics and design of 

hydrometallurgical plants;  

 Understand the fundamentals of different leaching modes; 

 Learn different methods of solid/liquids separation; 

 Understand and learn different methods of metals recovery from solutions; 

 Identify, formulate, and solve different engineering problems; and  

 Apply the technology of  a ametallurgical flow sheet design. 

 

2- Topics: 
Chemical, thermodynamic and kinetic aspects of leaching - separation, extraction and recovery of metals- 

Oxidative and non-oxidative leaching of minerals- purification and recovery of metals by precipitation- ion 

exchange and solvent extraction and the recovery of metals by reduction and electrowinning- The design of 

solvent extraction- ion exchange and leaching circuits. 

 

3- Assessment Methods: 

- Homework (10%)    - Test 1 (15%)    - Project (15%)        - Test 2 (20%)           - Final exam (40%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 اليوجد 3 من احملاليل املائيةاستخالص الفلزات الثمينة  605 هـ ت م

 . األهداف:1

  الذهب والفضة؛لعناصر  ابالبايةستخالص اللكيميائية النظرايت الفهم 

  ملعادن الثمينة؛العناصر  ابالبايةستخالص اللفهم اجلوانب احلركية 

  ؛ومعادن جمموعة البالتني  للمعادن الثمينة ستخالص املائياملختلفة اليت تؤثر يف االالعوامل شرح 

  ؛  الفلزات الثمينة عناصراالستخالص ابالباية ل وحدات مصانع فهم العالقة يني حركية وتصميم 

   ؛  الثمينةللمعادن  ابالباية ستخالصهندسية لعمليات اال ولحلحتديد وصياغة 

  ؛ يطريقة االباية املعادن الثمينةستخالص عناصر ال ختلفةتتايع املراحل املفهم 

 ؛والطرق املناسبة البايتهالذهب  ية متعدنفهم العالقة يني علم 

  ؛  يطريقة االباية املعادن الثمينةستخالص عناصر املعاصرة يف ا الصناعيةكالت املش التعرف علي 

  ؛املذيب لولالذهب والفضة من احمل ستخالصتعلم طرق خمتلفة ال 

  ؛الذهب الكريون املنشط السخالص وتنقية ختلفة املنظرايت الهم ف 

  ؛ يطريقة االباية املعادن الثمينةستخالص عناصر الالالزمة  بتكرةاهلندسية امل حللولوا القدرة على استخدام التقنيات واملهارات، ميتلك 

 عن طريق االباية. املعادن الثمينةستخالص عناصر ميم خطوط انتاج مصانع التطبيق عملي المكانية تقدمي تص 

 . املوضوعات: 2

تقنية ب استخالص واسترجاع الفلزات الثمينة  -للمعادن الثمينة خصائص الفيزيائية والكيميائيةال -مقدمة حول خصائص المعادن الثمينة 

واسترجاع الذهب  - واسترجاع الذهب من المذيبات الحاملة  -الخواص الكيميائية للذهب –الذهب مذيبات ،  رواسب الذهب ماهية   -االذابة

 .  مصانع استخالص الذهب  -من المذيبات الحاملة  بالفصل االلكتروني

 . وسائل التقومي:3
 )%40 (متحان النهائي اال -)        %20 ( 2اختبار  -)         %15 (مشروع  -)     %15 (  1اختبار  -)      %10 (واجب   -

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 
Hydrometallurgical Processes of Precious 

Metals 
MINP 605 

1- Objectives:  

 Understand the chemical theories of leaching gold and silver; 

 Understand the kinetic aspects of  hydrometallurgical process for precious metals;  

 Explain the factors affecting the kinetics of leaching different precious and platinum’s group metals 

(PGMs) resources; 

 Understand the relation between the kinetics and design of gold hydrometallurgical plant;  

 Identify, formulate, and solve engineering problems;  

 Understand different flowsheets of precious metals leaching; 

 Understand the relation between gold mineralogy and leaching modes; 

 Have a knowledge of up-to-date complications and industrial problems;  

 Learn different methods of gold and silver recovery from solutions; 

 Understand different theories of gold elution from activated carbon; 

 Have the ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering 

practice; and 

 Apply the material learnt to a flow sheet design. 

2- Topics: 

 Introduction about precious metals- chemical and physical properties of precious metals- precious metals 

leaching and recovery- Gold deposits- Gold lixiviants, gold chemistry- Gold leaching kinetics- Gold 

Recovery- Elution and electrowining- Gold plants. 

3- Assessment Methods: 

- Homework (10%)    - Test 1 (15%)    - Project (15%)        - Test 2 (20%)           - Final exam (40%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات المقـــــررعنوان  رمز ورقم المـقرر

 اليوجد 3 العينات ومراقبة الجودة 620  هـ ت م

 :األهداف. 1

  اخلامات املعدنية معاجلة وصف تقنيات ومتطلبات ومعايري سحب العينات يف مصانع 

  من مصنع معاجلة اخلامات لضبط اجلودة التعرف على النقاط املثلي لسحب العينات 

  ومصادرهاأخذ العينات  عند خطاءانواع األالتعرف على 

 مناقشة الطرق العملية القياسية لتحليل العينات واحلصول على نتائح ابملعمل 

 التحليالت االحصائية للحكم على دقة النتائج من العينات اجراء 

 تطبيق االختبارات االحصائية ملقارنة نتائخ عينات مزدوجة او ثالثية 

 لقرارات مبا يضمن جودة و كفاءة االداء مبصنع معاجلة اخلاماتمقارنة النتائج واختاب ا 

 . الموضوعات: 2

 عند خطاءانواع األ -النقاط املثلي لسحب العينات من مصنع معاجلة اخلامات لضبط اجلودة  -تقنيات ومتطلبات ومعايري سحب العينات يف مصانع معاجلة اخلامات املعدنية 
ملقارنة  -التحليالت االحصائية للحكم على دقة النتائج من العينات  -الطرق العملية القياسية لتحليل العينات واحلصول على نتائح ابملعمل  - ومصادرهاأخذ العينات 

 اختاب القرارات مبا يضمن جودة و كفاءة االداء مبصنع معاجلة اخلامات.يف  النتائج  استخدام -نتائخ عينات مزدوجة او ثالثية 

 

 وسائل التقويم:. 3

 )%40 (االمتحان النهائي  -)        %20 ( 2اختبار  -)         %15 (مشروع  -)     %15 (  1اختبار  -)      %10 (واجب   -

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 Sampling and  Quality Control MINP 620 

1. Objectives: 

 Describe suitable procedures and techniques for sampling in the context of the minerals processing 

industry 

 Select  optimal sampling locations within mineral processing plant 

 Discuss types and sources of errors in sampling, subsampling and analytical procedures. 

 Discuss Standard methodologies for experimental analyses of samples in labratories. 

 Apply and interpret practical statistical measures to check results accuracy. 

 Discuss and apply statistical tests used in treating duplicate and replicate analyses. 

 Use sampling results in decision making to support mineral processing plant quality control 

2. Topics: 

Procedures and techniques for sampling in the context of the minerals processing industry - Select  optimal 

sampling locations within mineral processing plant - Types and sources of errors in sampling, subsampling 

and analytical procedures - Standard methodologies for experimental analyses of samples in labratories - 

Statistical measures to check results accuracy - Statistical tests used in treating duplicate and replicate sample 

analyses - Sampling results and decision making to support mineral processing plant quality control. 

3. Assessment Methods: 

- Homework (10%)    - Test 1 (15%)    - Project (15%)        - Test 2 (20%)           - Final exam (40%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 اليوجد 3 نمذجة ومحاكاة وحدات معالجة الخامات   621 هـ ت م

 :األهداف. 1

  التعرف على مفهوم النموجة واحملاكاه يف وحدات معاجلة اخلامات 
  بناء منوذج لوحدة معاجلة خامات 
    التعرف على الربامج احلاسوبية املتاحة لعمل منوجة وحماكاة لوحدات معاجلة اخلامات 
 تطبيق احد الربامج احلاسوبية لعمل منوجة وحماكاة ملصنع معاجلة خامات متكامل 
 استخدام خمرجات النموجة واحملاكاة ملصانع معاجلة اخلامات الختاذ القرارات املثلى 

 . الموضوعات: 2

منوجة وحماكاة وحدات معاجلة   - دالىت التوزيع والتكسللري ومنوجة عمليات التكسللري والطحن وحماكا ا - منحنيات الفصللل ومنوجتها - النموجة واحملاكاة لوحدات معاجلة اخلاماتمقدمة يف 
 -انع معاجلة اخلامات احملاكاه ملصللامج احلاسللوبية التجارية املسللتخدمة ىف النموجة و الرب  -، واملغلظات ، التعومي ... اخل( اخلامات املختلفة ) طاحونة الكور، الطحن النصللف ذا، ، السلليكلون

 استخدام خمرجات النموجة واحملاكاة للوصول اىل القرار االمثل.  - تطبيق احد الربامج احلاسوبية لنموجة وحماكاة مصنع معاجلة خامات حملي
 . وسائل التقويم:3

 )%40 (االمتحان النهائي  -)        %20 ( 2اختبار  -)         %15 (مشروع  -)     %15 (  1اختبار  -)      %10 (واجب   -

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 
Modeling and Simulation of 

Mineral Processing Units 
MINP 621  

1. Objectives: 

 Identify the concept of modeling and simulation in mineral processing plant 

 Build a model for a unit operation in a mineral processing plant 

 Identfy commercial available software for mineral processing plants modeling and 

simulation  

 Apply one of the available software for modeling and simulation of an integrated mineral 

processing plant 

 Use Modelling and simulation outcomes in optimal decision making  

2. Topics: 

Introduction to modeling and simulation in mineral processing plants - Separation curves and 

their modeling. Breakage and distribution functions, Comminution modeling and simulation - 

Modeling and simulation for different mineral processing units (ball mills, SAG, cyclones, 

thickners, flotation etc) - Commercial software for modeling and simulation in mineral processing 

- Application of software in simulation and modeling of local processing plants - Use of 

simulation results for optimal decision making. 

 
3. Assessment Methods: 

- Homework (10%)    - Test 1 (15%)    - Project (15%)        - Test 2 (20%)         - Final exam (40%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 اليوجد 3 التركيب المعدني ومعالجة الخامات   622  هـ ت م

 :األهداف. 1

  من حيث نسب التواجد وطبيعة التداخل املعدنية الطرق الكالسيكية والطرق احلديثة للتحليل املعدين للخاماتمناقاة 
 املعدنية  الكالسيكية والطرق احلديثة للتحليل العنصري للخاماتالطرق  فهم 

 نتائج التحليل العنصري والتحليل املعدين للخامات هبدف التحقق من صحة النتائح مقارنة 

 وصف امهية التحليل املعدين والعنصري للخام ىف تقليل نسبة النحاطر عند معاجلة خام حمدد 

 دن يف خام معني تقدير حجم التحرر االقتصادي للمعا    
  التحليل املعدين والعنصري للخام يف وضع تصور مبدئي لوحدات معاجلة خام معنياستخدام خمرجات 

 اختبار صحة وحدات املعاجلة املقرتحة للخام عن طريق النموجة واحملاكاة وكولك ابجراء االختبارات املعملية 
 . الموضوعات:2

تحليل العنصلللللري والتحليل الربط بني نتائج ال -املعدنية  الطرق الكالسللللليكية والطرق احلديثة للتحليل العنصلللللري للخامات  - )الكالسللللليكية و احلديثة( املعدنية لتحليل املعدين للخاماتاطرق 
تصللللور مبدئي  دين والعنصللللري للخام يف وضللللعالتحليل املعاسللللتخدام خمرجات  -تقدير حجم التحرر االقتصللللادي للمعادن يف خام معني  - املعدين للخامات هبدف التحقق من صللللحة النتائح

 اختبار صحة وحدات املعاجلة املقرتحة للخام عن طريق النموجة واحملاكاة وكولك  ابجراء االختبارات املعملية.  – لوحدات معاجلة خام معني
 

 . وسائل التقويم:3

 )%40 (االمتحان النهائي  -)        %20 ( 2اختبار  -)         %15 (مشروع  -)     %15 (  1اختبار  -)      %10 (واجب   -

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 
Ore Mineralogy and Mineral 

Processing 
MINP 622    

1. Objectives: 

 Discuss the various classical and recent methods of mineralogical analyses of ores to 

determine mineralogical composition and nature of minerals dessimination; 

 Understand the different methods of elemental analyses of ores (classical and recent 

methods); 

 Describe importance of mineralogical and elemental analyses in reducing risk, 

 Comapre mineralogical analyses results with elemental analyses methods for results 

validation  

 Use systematic mineralogical analyses results for identification of ecnomical size of 

liberation 

 Use  mineralogical and elemental analyses outcomes to develop a preliminary tentative 

processing flowsheet 

 Test the validity of the tentative flowsheet using both simulation and modelling techniques 

together with laboratory test work 

2. Topics: 

The various methods of mineralogical analyses of ores (classical and recent) -  Methods of 

elemental analyses of ores (classical and recent methods) - Importance of mineralogical and 

elemental analyses in reducing risk in devloping processing plants - Comapre mineralogical 

analyses results with elemental analyses methods for results validation - Mineralogical 

analyses results for identification of ecnomical size of liberation - Mineralogical and 

elemental analyses outcomes to develop a preliminary tentative processing flowsheet - 

Testing the validity of the tentative flowsheet using both simulation and modelling 

techniques together with laboratory test work. 

3. Assessment Methods: 

- Homework (10%)    - Test 1 (15%)    - Project (15%)        - Test 2 (20%)           - Final exam (40%) 
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 متطلب سابق الوحدات عدد عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 اليوجد 3 معالجة الخامات المحلية   623  هـ ت م

 :األهداف. 1

 اهم اخلامات احمللية ابململكة العربية السعوديةلتعرف على ا 

 ليةمناقاة اهم التقنيات املستخدمة لتوصيف اخلامات احمل  
 هم ومناقاة طرق معاحلة خامات الفوسفات احمللية ف  
  املتبعة ملعاجلة خامات الفلزات الثمينة املتواجدة حملياالطرق التعرف على 
 االملونيوم من خامات البوكسيت احمللية الصمناقاة طرق استخ 
 التعرف على طرق معاجلة خامات النحاس حمليا 

 طرق معاجلة خامات احلديد ابململكة مناقاة 

  احملليةمناقاة مدى تطبيق مفهوم التنمية املستدامة يف معاجلة اخلامات 
 . الموضوعات: 2

 -ملتواجدة حمليا معاجلة خامات الفلزات الثمينة ا - معاحلة خامات الفوسلللللللللللفات احمللية  - التقنيات املسلللللللللللتخدمة لتوصللللللللللليف اخلامات احمللية -اهم اخلامات احمللية ابململكة العربية السلللللللللللعودية 
 التنمية املستدامة يف معاجلة اخلامات احمللية -معاجلة خامات احلديد ابململكة  -لنحاس حمليا معاجلة خامات ا -استخراج االملونيوم من خامات البوكسيت احمللية 

 . وسائل التقويم:3

 )%40 (االمتحان النهائي  -)        %20 ( 2اختبار  -)         %15 (مشروع  -)     %15 (  1اختبار  -)      %10 (واجب   -

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 Processing of Indigenous Ores MINP 623   

1. Objectives: 

 Identify the main ore deposits existing in Saudia Arabia 

 Discuss the various techniques applied in chracterization of indigenuous ores 

 Identify the different tchnologies applied in processing of locally existing precious metal 

ores 

 Discuss the methods applied for aluminium extraction from local bauxite ores 

 Identfy methods of processing of local cuppor ores 

 Discuss local  iron ores processing  

 Discuss indigenous ores processing versus sustainability  

 

2. Topics: 

The main ore deposits existing in Saudia Arabia - Various techniques applied in 

chracterization of indigenuous ores - The different tchnologies applied in processing of 

locally existing precious metal ores - Methods applied for aluminium extraction from local 

bauxite ores - Processing of local cuppor ores - Local  iron ores processing - Indigenous 

ores processing versus sustainability  

3. Assessment Methods: 

- Homework (10%)    - Test 1 (15%)    - Project (15%)        - Test 2 (20%)           - Final exam (40%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 اليوجد 3 التركيز الكهربائي والمغناطيسي للمعادن    624  هـ ت م

 :األهداف. 1

  ؛ من يعضها البعض ر للمعادنحجم التحر الرتكيب املعدين للخامات و  معرفة 

  ؛ فهم تصنيف املعادن حسب توصيلها للكهرابء 

 ابلكهرابء الساكنة املعادن فصل تقنيات وطرق على االنواع املختلفة ل التعرف 

 ابلكهرابء الساكنةاملؤثرة على كفاءة فصل املعادن املختلفة العوامل  مناثشة 

 ابلكهرابء الساكنةابستخدام طرق الفصل ها تركيز  دراسة حالة لبعض اخلامات املعدنية اليت يتم 

 ؛ للمجال املغناطيسي فهم تصنيف املعادن حسب إستجايتها 

 التعرف على االنواع املختلفة لتقنيات و اجهزة الفصل املغناطيسي حسب شدة اجملال املغناطيسي ووسط الفصل 

 ،مناقشة العوامل املختلفة  املؤثرة على كفاءة فصل املعادن ابملغناطيسية 

 املغناطيسي،ابستخدام طرق الفصل ها تركيز  دراسة حالة لبعض اخلامات املعدنية اليت يتم 

 املغناطيسية. ولكهرابء الساكنة تقييم االثر البيئي لطرق فصل املعادن اب  

 . الموضوعات: 2

 -لساكنة االنواع املختلفة لتقنيات وطرق فصل املعادن ابلكهرابء ا -تصنيف املعادن حسب توصيلها للكهرابء    -   ر للمعادنحجم التحر الرتكيب املعدين للخامات و 
 -ابلكهرابء الساكنة  ابستخدام طرق الفصلها تركيز  دراسة حالة لبعض اخلامات املعدنية اليت يتم -العوامل املختلفة املؤثرة على كفاءة فصل املعادن ابلكهرابء الساكنة 

العوامل  -ل غناطيسي حسب شدة اجملال املغناطيسي ووسط الفصاالنواع املختلفة لتقنيات و اجهزة الفصل امل  -تصنيف املعادن حسب إستجايتها للمجال املغناطيسي 
تقييم االثر البيئي   -طيسي املغناابستخدام طرق الفصل ها تركيز  دراسة حالة لبعض اخلامات املعدنية اليت يتم -املختلفة  املؤثرة على كفاءة فصل املعادن ابملغناطيسية 

 ساكنة.لطرق فصل املعادن ابملغناطيسية او الكهرابء ال

 . وسائل التقويم:3

 )%40 (االمتحان النهائي  -)        %20 ( 2اختبار  -)         %15 (مشروع  -)     %15 (  1اختبار  -)      %10 (واجب   -

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 
Electric and Magnetic 

Concentration of Minerals 
MINP 624    

1. Objectives: 

 Identify the mineralogical composition of ores and the degree of minerals liberation   

 Understand the different categories of ores as per their electric conductivity  

 Identify the different tchnologies and methods applied for electroststic separation of minerals  

 Discuss the various parameters affecting performance of electrostatic separation of minerals 

 Study some cases of electrostatic separation of minerals  

 Understand the different categories of ores as per their response to magnetic fields  

 Identify the different tchnologies and methods applied for magnetic separation of minerals  

 Discuss the various parameters affecting performance of magnetic separation of minerals 

 Study some cases of magnetic separation of minerals  

 Evaluate envirnmental impact of minerlas separation by eletrostatic and magnetic separation 

technologies.  

2. Topics: 

Mineralogical composition of ores and the degree of minerals liberation - Categories of ores as per 

their electric conductivity - Tchnologies of electroststic separation of minerals - Parameters affecting 

performance and efficiency of electrostatic separation of minerals – case studies  of electrostatic 

separation - Categories of ores as per their response to magnetic fields - Tchnologies and methods 

applied for magnetic separation of minerals - Parameters affecting performance and efficiency of 

magnetic separation of minerals - case studies  of magnetic separation of minerals - Envirnmental 

impact of minerlas separation by eletrostatic and magnetic separation technologies. 

3. Assessment Methods: 

- Homework (10%)    - Test 1 (15%)    - Project (15%)        - Test 2 (20%)           - Final exam (40%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

مصانع معاجلة اخلاماتادارة نفاايت     625 هـ ت م  اليوجد 3 

  :األهداف .1
 فهم املخلفات يف مصانع جتهيز املعادن؛ 

  معرفة اإلطار القانوين للمخلفات والتخلص من النفاايت السائلة؛ 

   ؛ ملصانع جتهيز اخلاماتوصف خصائص املخلفات والنفاايت 

  نفاايت؛  دفنمن للمخلفات وموقع االالتخلص  قطر  معرفة 

  تقييم املخاطر احملتملة لتصنيف املخلفات والنفاايت السائلة ووفقا 

 الصرف احملتملة؛وطرق  احلمضية  تقييم نفاايت السوائل 

   ؛تدويرهإعادة و تقييم خملفات للسيانيد 

  للنفاايت السائلة ةالعالج الرئيسي تسمية طرق. 
 . الموضوعات: 2

النفايات  تصريف كيفيةو شوائب مصانع معالجة الخاماتالقانونية ل عن المعاييرمقدمة  -التعرف علي نفايات مصانع تجهيز الخامات 

 -المحتملة طبقا  ألخطارها  تصنيف المخلفات والنفايات - بمصانع معالجة الخامات تصنيف المخلفات والنفايات -السائلة من المخلفات

 ادارة الصرف االمن للسوائل الحمضية–معالجة النفايات السائلة ل طرق تصميم  -نفايات مصانع معالجة الخامات أساليب التخلص من

 الذهب. استخالصنع اإعادة تدوير مادة السيانيد في مص -

 . وسائل التقويم:3

 )%40 (االمتحان النهائي  -)        %20 ( 2اختبار  -)         %15 (مشروع  -)     %15 (  1اختبار  -)      %10 (واجب   -

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 
Tailings Management in 

Mineral Processing Plants 
MINP 625    

1- Objectives:  

 Understand the Tailings in mineral processing plants; 

 Know the legal frame of tailings and effluent disposal; 

 Describe the characteristics of tailings and effluent;  

 Propose a safe disposal method for tailings and the site of a tailings dam; 

 Classify tailings and effluent according to their hazard potential 

 Evaluate tailings for acid rock drainage potential; 

 Evaluate tailings for cyanide recycling potential;  

 Name the main treatment methods for effluents; 

 
2- Topics: 

Tailings in mineral processing plants- Introduction to legal requirements for tailings and effluent 

disposal- Characterization of tailings- Classify tailings and effluent according to their hazard 

potential - Tailings disposal methods- Tailings embankment design- Effluent treatment methods- 

acid mine drainage management- cyanide recycling in gold beneficiations plant. 
 

3- Assessment Methods: 

- Homework (10%)    - Test 1 (15%)    - Project (15%)        - Test 2 (20%)           - Final exam (40%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 اليوجد 3 طرق فصل املعادن ابجلابيية     626 هـ ت م

 :األهداف. 1

 ؛  املعدنية للخام طرق حتديد املكوانتهم ف 

 ؛ والنسب العدنية ملكوانت اخلام حجم التحرير للمعادن معرفة 

  يف السائل؛  الصلبة شرح العوامل اليت تؤثر يف حركة اجلزيئات 

  ابستخدام وحدات التصنيف املختلفة؛ طرق الفصلحتديد 

 ؛ (جهاز الدوامات )اهليدروسيكلون ابستخدام وسيلة الفصل فهم 

 ؛يرتاييزات الرتكيز املختلفة الفصل شرح 

  ؛جبهاز اخلضخضة  التعرف علي الفصل 

  ؛ احللزوين )مهفري( ابلربج فهم طريقة الفصل 

 تركيز اخلامات ابستخدام طرق الفصل ابجلابيية. ييان لوحاتل استخدام التسلسل املنطقي 

 
 . الموضوعات: 2

يقة الفصل طر - في السائل الصلبة حركة الجزيئات -تحديد حجم التحرر ونسب التحرر للمعادن  -طرق تحديد المكونات المعدنية للخام

 -ختلفةالتركيز الم طاوالتب طرق الفصل -جهاز الدوامات )الهيدروسيكلون( باستخدام الفصل– ةمختلفال المصنفات اجهزةباستخدام 

بعض لوحات البيان لتركيز الخامات باستخدام طرق الفصل  –بالبرج الحلزوني )همفري(  الفصل -بجهاز الخضخضة  الفصل

 بالجاذبية.

 . وسائل التقويم:3

 )%40 (االمتحان النهائي  -)        %20 ( 2اختبار  -)         %15 (مشروع  -)     %15 (  1اختبار  -)      %10 (واجب   -

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 
Minerals Gravity Separation 

Methods 
MINP 626     

1- Objectives:  

 Understand the The mineralogical examination of the ore; 

 Identify the liberation size for minerals;  

 Explain the factors affecting the movement of particles in fluid; 

 Identify, method of separation using different classification units;  

 Understand method of separation using hydrocyclones; 

 Explain the separation methods using the shaking table unit; 

 Learn method of separation using jigs; 

 Understand the method of separation using hymphry spiral; and 

 Use the logical sequence  in a mineral Gravity Concentration flow sheet . 

 

2- Topics: 

The mineralogical examination of the ore-determination of the liberation size and percentage of 

liberation -the movement of particles in fluid-method of separation using different classification 

units -method of separation using hydrocyclones - separation methods using the tables units-

method of separation using jigs - method of separation using humphry spiral. 

 

3- Assessment Methods: 

- Homework (10%)    - Test 1 (15%)    - Project (15%)        - Test 2 (20%)           - Final exam (40%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

     604 هـ ت م 3 من احملاليل املائيةاستخالص فلزات االساس      627 هـ ت م

 :األهداف .1
  ؛ االباية عن طريق   املختلفةستخالص فلزات االساس الكيميائية النظرايت الفهم 
   ؛ االباية عن طريق ستخالص فلزات االساس الفهم اجلوانب احلركية 

   ؛ االباية عن طريق استخالص فلزات االساس املختلفة اليت تؤثر يف تقييم العوامل 

  ؛  املختلفةاالساس  فلزاتل ابلذاية  ستخالصالا وحدات مصانع فهم العالقة يني حركية وتصميم 

  ؛  يف عملية استخالص الفلزات ابالباية حتديد وصياغة وحل املشكالت اهلندسية املختلفة 

  ؛عن طريق االباية  ستخالص عناصر االساسال ختلفةتتايع املراحل املفهم 

 ؛ عن طريق االباية  ستخالص عناصر االساساملعاصرة يف ا الصناعيةكالت املش التعرف علي 

    ؛املذاية يف احملاليلاملعادن واسرتجاع  التعرف على الطرق املختلفة لفصل 

   ،؛  عن طريق االباية  ستخالص عناصر االساسالالالزمة  بتكرةاهلندسية امل حللولوا القدرة على استخدام التقنيات واملهارات 

 عن طريق االباية.  ساسستخالص عناصر االتطبيق عملي المكانية تقدمي تصميم خطوط انتاج مصانع ال 

 

 . الموضوعات: 2

خامات  مصادر – لعناصر االساس خصائص الفيزيائية والكيميائيةال – عن عمليات استخالص الفلزات المائي لعناصر االساس مقدمة

استخالص الزنك  باإلذابة    –استخالص الكوبلت باإلذابة   –استخالص النيكل باإلذابة    – اذابة عناصر االساس – عناصر االساس

 .مصانع استخالص الفلزات المائي لعناصر االساس المختلفة  –استخالص الرصاص  باإلذابة   استخالص النحاس باإلذابة   –

 . وسائل التقويم:3

 )%40 (النهائي  االمتحان -)        %20 ( 2اختبار  -)         %15 (مشروع  -)     %15 (  1اختبار  -)      %10 (واجب   -

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

MINP 604     3 
Hydrometallurgical Processes of Base 

Metals 
MINP 627     

1- Objectives: 

 Understand the chemical theories of leaching different base metals;  

 Understand the kinetic aspects of  different base metals hydrometallurgical processes;  

 Evaluate the factors affecting the kinetics of leaching different base metals resources; 

 Understand the relation between the kinetics and design of base metals hydrometallurgical plants;  

 Identify, formulate, and solve different engineering problems;  

 Understand different flowsheets of base metals leaching; 

 Have a knowledge of up-to-date complications and industrial problems;  

 Learn different methods of base metals separation and recovery;  
 Have the ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering 

practice; and 

 Apply the material learnt to a flow sheet design. 

2- Topics:  
Introduction- chemical and physical properties of base metals- base metals resources- base metals 

leaching- Ni hydrometallurgy- Co Extraction- Zn and Pb processing- Cu leaching- Metals Recovery- 

Different base metals processing plants. 

   3-Assessment Methods: 

- Homework (10%)    - Test 1 (15%)    - Project (15%)        - Test 2 (20%)           - Final exam (40%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 اليوجد 3 اذابة فلزات التشوينات       628 هـ ت م

 :. األهداف1

 ؛الباية فلزات التشوينات تطبيقات املذيبات املختلفة التعرف على اجلوانب الكيميائية املتقدمة من 

  ؛ باية فلزات التشويناتعمليات اة يف يتطبيق املعرفة ابلرايضيات والعلوم اهلندس 

   ؛  باية فلزات التشويناتلتقنيات افهم اجلوانب احلركية 

   ؛  املذايةفلزات جزيئات ال، والعالقة يني  باية فلزات التشويناتاالنتقال احلركي اثناءاشرح العوامل اليت تؤثر يف 

   ؛احملاليل وترشيحلالباية تعلم طرق خمتلفة 

  ؛احلامل للعناصر املذاية لولمن احمل الفلزية املعادن خالصفهم وتعلم أساليب خمتلفة الست 

  ؛  اباية فلزات التشوينات خطوط سري مراحل دراسة خمتلف 

  يف خمتلف الصناعات املعدنية؛ اباية فلزات التشويناتنظم فهم تطبيقات  

 اباية فلزات التشوينات ومعرفة خط سري  تصميم مراحل  تطبيق. 
 

 . الموضوعات: 2

الخامات  كيمياء محاليل  -وحدات اذابة فلزات التشوينات تصميم  -اسس عمليات اذابة فلزات التشوينات  –عن اذابة فلزات التشوينات  مقدمة

تطبيق اذابة  - النيكل للنحاس وتطبيق اذابة فلزات التشوينات علي    -تتابع عمليات اذابة فلزات التشوينات  -االنتقائية للفلزات ةاإلذاب –المذابة 

 خامات اليورانيوم.تطبيق اذابة فلزات التشوينات علي  -خامات المعادن الثمينةفلزات التشوينات علي 

 . وسائل التقويم:3

 )%40 (االمتحان النهائي  -)        %20 ( 2اختبار  -)         %15 (مشروع  -)     %15 (  1اختبار  -)      %10 (واجب   -

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 Heap Leaching MINP 628      

1- Objectives: 

 Learn advanced chemical aspects of different lixiviants in heap leaching applications 

 Apply knowledge of mathematics, science, and engineering in heap leaching mode. 

 Understand the kinetic aspects of  heap leaching technique;  

 Explain the factors affecting the kinetics of leaching and the relation between kinetics and the design of 

heap leach pads;  

 Learn different methods of irrigation and percolation; 

 Understand and learn different methods of metals recovery from solutions; 

 Study different heap leaching flowsheets; 

 Understand the applications of heap leaching mode in different mineral industries; and 

 Apply the material learnt to a flow sheet design. 

 

2- Topics:  

Introduction- Fundamentals in Heap- Design of leaching pads, ores and solutions chemistry- leach solution 

selections- heap leaching flowsheets- Application to copper and nickel ores- application to precious metals 

ores- application to uranium ores. 

3- Assessment Methods: 

- Homework (10%)    - Test 1 (15%)    - Project (15%)        - Test 2 (20%)           - Final exam (40%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

  3 مشروع بحثي  698  هـ ت م

 :األهداف. 1

 .إظهار القدرة األكادميية على دراسة أحد املوضوعات احلديثة يف جمال التخصص 
 لدى الطالب يف جمال معاجلة اخلامات املعدنية. البحث مهارات تطوير 
  اخلامات املعدنية.تزويد الطالب ابلقدرة على حتليل املشكالت التقنية يف جمال معاجلة 
  .تزويد الطالب مبهارات التحقق من دقة النتائج 
 .تنمية مهارات التواصل والعمل التعاوين لدى الطالب 
 حتسني مستوى الطالب يف الكتاية املهنية للتقارير الفنية . 

 . الموضوعات: 2

 يقوم الطالب إبعداد املاروع يف أحد املوضوعات احلديثة يف جمال التخصص 
 وسائل التقويم:. 3

  )        %20 ( العرض والمناقشة -)    %20 (  نشر اوراق علمية)      - %20 (تقارير -)      %40 ( / مختبرات / أخرى انشطة -

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 3  Research Project MINP 698  

1. Objectives: 

 Demonstrate the ability to study the a modern subject in the field of specialization 

 Develop the research skills of students in the field of processing of ores  

 Provide students with the ability to analyze technical problems in the processing of ores 

 Provide students with the skills to verify the accuracy of the results  

 Develop  communication skills and collaborative work among students 

 Improve the level of students in the professional writing of technical reports 

2. Topics: 

 The student prepares the project in one of the modern topics in the field of specialization 

3. Assessment Methods: 

- Activity/Lab work/other (40%)    - Reports and paper publication (40%)    - presentation and defense (20%)         

 

 

 .أو المشروع البحثي باإلضافة للرسالةيكرر بند توصيف المقررات حسب عدد المقررات 
 


