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 منوذج تطوير برنامج دراسات عليا 
 

 ( معلومات البرنامج1)

 العلمي القسم الكلية

 هندسة التعدين الهندسة

 نوع البرنامج طبيـعة البرنامج الدرجة

        دبلوم عالي            ماجستير      دكتوراه                   بحثي مهني            عام فمدفوع التكالي 

 أسلوب الدراسة

                      بالمقررات الدراسية والرسالة                 بالمقررات الدراسية والمشروع البحثي  بالرسالة وبعض المقررات 

 التخصص العام
 هندسة التعدين عربي

MINING ENGINEERING English 

 التخصص الدقيق
  عربي

 English 

 ميةاسم الدرجة العل
 التعدين في هندسة ماجستير العلوم  عربي

M.Sc. (MINING ENGINEERING)    English 

 10-5 الطاقة االستيعابية للبرنامج ةنجليزياإل لغة الرسالة العلمية ةنجليزياإل لغة التدريس

 منسق البرنامج في القسم العلمي

 hussien135@gmail.com بريد إلكتروني د. حسين عبدالباري محمد احمدأ. االسم

 0557092209 جوال أستاذ  المرتبة العلمية

 ( اعتماد البرنامج من الكلية2)

 رئيس القسم  مجلس القسم قرار

 د. محمد عادل محمد حفني االسم التاريخ رقم الجلسة رقم القرار

  التوقيع هـ 2/2/1441 2 1

 ةعميد الكلي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

 كابلي  د. محمد رضا علي مـــاالس أ.د. حمد علي حمد الطريف مــاالس

  التوقيع  التوقيع

 ( اعتماد البرنامج من عمادة الدراسات العليا3)

 توصية اللجنة التنفيذية للبرامج

 التاريخ رقم الجلسة رقم التوصية

 هـ 24/7/1442 7 2

 عميد الدراسات العليا روكيل عمادة الدرسات العليا للبرامج والتطوي

 أ.د. سعود بن مستور السلمي االســـم د. باسل عمر الطيب الساسي مــاالس

  التوقيع  التوقيع

 قرار مجلس الجامعة

 التاريخ رقم الجلسة رقم القرار
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  أهداف البرنامج  (4)

 :هداف البرنامجأ

  ية أهداف موضوعتصاغ أهداف البرنامج بوضوح، ويجب أن تكون

من خالل المقررات الدراسية، وأن تحقق تظهر قابلة للقياس، و

 -  األهداف المهارية - األهداف البحثية -األهداف التعليمية )اآلتي: 

 أهداف خدمة المجتمع(

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 - Skills objectives  - 

Serving society objectives) 

  )باللغة العربية( األهداف

 يهدف الربانمج إىل: 

 .هندسة التعدينفي مجال  تزويد الطالب بالمعارف والمفاهيم المتقدمة .1
ن الطالب من استخدام مهارات التفكير التحليلي بما يساهم في حل المشكالت التقنية والتطبيقية في استخراج ومعالجة تمكي .2

 الخامات المعدنية.
تطوير قدرات الطالب العلمية والبحثية بما يتوافق مع معايير البحث والنشر الدولي تعزيزًا لمستوى االنتاج العلمي في مجال  .3

 هندسة التعدين.
 مل في فريق بحثي متعدد التخصصات.على الع وقدرتهم لدى الطالب   حسين مهارات التواصلت .4
 

   Objectives   األهداف )باللغة اإلنجليزية(

The program aims to: 

1. Enhance the cognitive background of students in the mining engineering field. 

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

in extraxton and  processing of local ores 

3. Develop students' scientific and research capabilities in accordance with international standards to enhance the level of 

scientific production in the field of mining engineering 

4. Improve students communication skills and the ability to work in a multidisciplinary research team 

 

 

 

 

 

 

 (Bench Marking( مرجعية البرنامج )5)

 ( ( من الترتيب العالمي، من حيث: )مسمى 50يجب مقارنة البرنامج المقترح بآخر في جامعة عالمية ال يقل تصنيف برنامجها عن الـ

 أوجه االختالف(. -طبيعة البرنامج  -عدد الساعات  -الدرجة 
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 :البرنامج المرجعي األول 

 McGill University (Canada) الجامعة:

 Faculty of Engineering الكليـــة:

 M. Sc. Mining Engineering الدرجــة العلميــة:

 Mining Engineering التخصص العــام:

 Mining Engineering التخصص الدقيق:

 45عددالوحدات الدراسية اإلجمالية: 

 

 https://www.mcgill.ca/study/2019-2020/faculties/engineering/graduate/programs/master-science-msc-

mining-engineering-thesis 

 

as shown in the link Schools in 2019 op Mining Engineeringt rdThe university is the 3  

-mining-rankings/top-tsubjec-articles/university-rankings-https://www.topuniversities.com/university

2019-schools-engineering 

  المرجعي الثانيالبرنامج: 

 University of Exeter (UK) الجامعة:

 Camborne School of Mines الكليـــة:

 M. Sc. Mining Engineering الدرجــة العلميــة:

 Mining Engineering التخصص العــام:

 Mining Engineering التخصص الدقيق:

 وحدة دراسية. 15مع األخذ في االعتبار أن المقرر يحسب لديهم بمعدل   180عددالوحدات الدراسية اإلجمالية: 

 

 https://www.mcgill.ca/study/2019-2020/faculties/engineering/graduate/programs/master-science-msc-

mining-engineering-thesis 

 

-engineering/#Programme-mining-engineering/msc-.uk/postgraduate/taught/mininghttps://www.exeter.ac

structure 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mcgill.ca/study/2019-2020/faculties/engineering/graduate/programs/master-science-msc-mining-engineering-thesis
https://www.mcgill.ca/study/2019-2020/faculties/engineering/graduate/programs/master-science-msc-mining-engineering-thesis
https://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/university-subject-rankings/top-mining-engineering-schools-2019
https://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/university-subject-rankings/top-mining-engineering-schools-2019
https://www.mcgill.ca/study/2019-2020/faculties/engineering/graduate/programs/master-science-msc-mining-engineering-thesis
https://www.mcgill.ca/study/2019-2020/faculties/engineering/graduate/programs/master-science-msc-mining-engineering-thesis
https://www.exeter.ac.uk/postgraduate/taught/mining-engineering/msc-mining-engineering/#Programme-structure
https://www.exeter.ac.uk/postgraduate/taught/mining-engineering/msc-mining-engineering/#Programme-structure
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 ( شروط القبول في البرنامج6)

  الباب الخامس المعنون بـ"القبول الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بالجامعة، والمذكورة في  التي لم َتنص عليها الالئحةتذكر فقط الشروط

 والتسجيل" والمتوفرة على موقع عمادة الدراسات العليا اإللكتروني.

 فعجيد مرت المطلوب التقدير

  ةـصات المطلوبـالتخص

 أحد التخصصات التالية : في من كليات الهندسة  درجة  البكالوريوس

  هندسة  -كهرابئيةهندسة   - ميكانيكيةهندسة  –هندسة نووية   -هندسة مدنية  -هندسة كيميائية   –هندسة التعدين
  هندسة صناعية –مواد 

 أحد التخصصات التالية : في درجة  البكالوريوسو أ

 كيمياء  -جيولوجيا  
  ا البرتول والرتسباتجيولوجي –جيولوجيا املياه  –ثروة معدنية وصخور 

  الكيمياء البحرية –اجليولوجيا البحرية  

 يف اختبارات اللغة املناظرة ايعادهل ما أو   IELTS على األقل يف اختبار 5 احلصول على درجة درجة اللغة المطلوبة

  أخــرىروط ــش

 ( تصنيف البرنامج في وزارة الخدمة المدنية/الهيئة السعودية7)

       مصنف                        غير مصنف 

 ( الجهات المستفيدة وظيفياً من البرنامج8)

 -ي في هندسة التعدين مثل:البحثمهني و ال العمل في المتخصصة الحكومية تار زاوالو  المؤسسات     .1
 والثروة المعدنية صناعةوزارة ال. 

 هيئة المساحة الجيولوجية السعودية. 

  وزارة التعليم 

 بحثيةالمراكز ال 

 -سواءا استخراج او معالجة الخامات المعدنية مثل: هندسة التعدين مجال  في المتخصصة  الشركات .2
 شركة معادن السعودية. 

   شركات األسمنت والجبس. 

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

 السيراميكمصانع الزجاج و. 

 يماويةالمواد الكشركات تصنيع الورق و. 

 المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني. .3
 ( القوى البشرية بالقسم العلمي مقترح البرنامج9)

 العدد شطر الطالبات العدد شطر الطالب

 - أستاذ 4 أستاذ

 - أستاذ مشارك 2 أستاذ مشارك

 - أستاذ مساعد 4 أستاذ مساعد

 - المحاضرون والمعيدون 3 المحاضرون والمعيدون

 - الفنيون 1 الفنيون

  ناإلداريو 1 اإلداريون
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 تخدم البرنامجمعامل القسم الحالية التي سوف ( 10)

 اسم المعمل

 باللغة العربية

 سعة المعمل )عدد الطالب(
Capacity 

(No. of Students) 

 )باللغة اإلنجليزية( اسم المعمل

  Labs Name 

  Mineral processing 20 معالجة الخامات المعدنية 

  Rock Mechanics 20 ميكانيكا الصخور 

   Data processing and simulation 20 معالجة البيانات والنمذجة

  Mine Ventilation  and Safety 20 والسالمة في المناجمتهوية ال

  Mine Surveying 20 مساحة المناجم

   

 المتطلبات الدراسية للدرجة العلمية( 11)

 ( وقواعدها التنفيذية من الالئحة الموحدة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية بالجامعة.8ب االطالع على الحدود الدنيا والقصوى للوحدات الدراسية في المادة )يج 

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

 

دات المقررات عدد وح

 اإلجبارية

و  االختيارية من داخلعدد وحدات المقررات 

 خارج القسم*

 عدد وحدات

 الرسالة/المشروع البحثي

 عدد الوحدات

 اإلجمالية

16 12 8 36 

 المتطلبات الدراسية للدرجة الحالية قبل )مقترح التطوير(

19 9 8 36 

 وحدات ويشترط موافقة المرشد االكاديمي 6*الحد االقصى للمفررات االختيارية من خارج القسم 
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  * (List of Courses) الدراسيةمقررات القائمة ( 12) 
  المقررات اإلجبارية ثم االختيارية ثم المشروع البحثي أو الرسالةمرتبة وفقا للتالي: المقررات كتابة يجب 

رمز و رقم 

 المقرر
 Course Code  اسم المقرر Course Title 

 ررنوع المق

Course 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

 Analysis of Mining Systems تحليل األنظمة التعدينية MINE 630 630هـ ت 
/ إجباري

Compulsory 
2 2 - 3   

 Mineral Processing Technology المعدنية معالجة الخامات ةتقني MINE 631 631هـ ت 
/ إجباري

Compulsory 
2 2 - 3   

  Mine Planning Operations عمليات التخطيط في المناجم MINE 632 632هـ ت 
/ إجباري

Compulsory 
 MINE 630 630هـ ت  3 - - 3

 Advanced Rock Mechanics ميكانيكا الصخور المتقدم MINE 633 633هـ ت 
/ إجباري

Compulsory 
2 2 - 3   

 Scientific Research Methods  طرق البحث العلمي  MINE 694 694هـ ت 
/ إجباري

Compulsory 
3 - - 3   

 Seminar ندوة بحث MINE 695  695هـ ت  
/ إجباري

Compulsory 
1  -   -  1   

 Evaluation of Mining Projects تقييم المشروعات التعدينية MINE 640 640هـ ت 
 إختياري/
Elective 3 - - 3   

 Ores Concentration by Flotation بالتعويم تركيز الخامات MINE 641 641هـ ت 
 إختياري/
Elective 2 2 - 3   

 Ores Concentration by Gravity بالجاذبية تركيز الخامات MINE 642 642هـ ت 
 إختياري/
Elective 2 2 - 3   

 عمليات الفصل باإلذابة MINE 643 643هـ ت 
Separation Processes in 

Hydrometallurgy 

 إختياري/
Elective 3 - - 3   

 Rock Slope Engineering هندسة المنحدرات الصخرية MINE 644 644هـ ت 
 إختياري/
Elective 3 - - 3   
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  * (List of Courses) الدراسيةمقررات ال قائمةتابع 
 يجب كتابة المقررات مرتبة وفقا للتالي: المقررات اإلجبارية ثم االختيارية ثم المشروع البحثي أو الرسالة 

رمز و رقم 

 المقرر
 Course Code  اسم المقرر Course Title 

 نوع المقرر

Couse type 

 عدد الساعات 

 (No. of Hours) 

لسابق المتطلب ا

(Prerequisite) 

 English عربي English عربي

ي 
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

 Advanced Drilling and Blasting المتقدم الحفر والتفجير MINE 645 645هـ ت 
 إختياري/
Elective 3 - - 3   

 Reliability of Mining Systems لتعدينموثوقية أنظمة ا MINE 646  646هـ ت  
 إختياري/
Elective 3  -   -  3   

 التعدين االدارة البيئية في MINE 647  647هـ ت  
Environmental Management in 

Mining 

 إختياري/
Elective 3  -   -  3   

 Mine Backfill Technology تقنية الحشوة التعدينية MINE 648  648هـ ت  
 ياري/إخت

Elective 2 2   -  3   

   Advanced Orebody Modelling نمذجة الخامات المعدنية المتقدم MINE 649  649هـ ت  
 إختياري/
Elective 2  2  -  3   

 Special Topics  موضوعات خاصة MINE 696  696هـ ت  
 إختياري/
Elective 3  -   -  3   

 Advanced Geotechnical Engineering رضية المتقدمةهندسة التقنية األ CE 630 630هـ مد 
 إختياري/
Elective 

3  -   -  3   

363هـ مد   CE 633 استقرار الميول Stability of Slopes  
 إختياري/
Elective 

3  -   -  3   

 Master Thesis رسالة الماجستير MINE 699  699هـ ت  
/ إجباري

Compulsory 
   8   

 

 ( لكل مسار مع كتابة اسم المسار في بداية الجدول8رات يتم تعبئة البند )تعدد المسا
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الدراسية توصيف المقررات  (13) 

 

 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 لمقـــــررعنوان ا رمز ورقم المـقرر

النظمة التعدينيةتحليل ا 630هـ ت   اليوجد 3 

 :األهداف .1

 نظم في مشاريع التعدينكستصالح االتحليل االستكشاف والتعدين والمعالجة و 

 عدينتطبيق البرمجة الخطية ، البرمجة الخطية الصحيحة ، والبرمجة غير الخطية التخاذ القرارات في مشاريع الت 

 للحد األدنى في مشاريع التعدينخفض تكاليف التشغيل  في عمليات ث ودراسة مشاكل النقل والتخصيص كتقنيات بح 

 لتحسين أنظمة التعدين اتاستخدم تقنيات الشبك 

 تحليل القرار ، قوائم االنتظار، وسالسل ماركوف في أنظمة التعدين طرق تقييم تطبيق 

 . الموضوعات: 2

 نظم في مشاريع التعدينكستصالح االدين والمعالجة واالستكشاف والتع 

  البرمجة الخطية ، البرمجة الخطية الصحيحة ، والبرمجة غير الخطية في التعدين 

 والتعدينعمليات ث والنقل والتخصيص كتقنيات بح 

 تقنيات الشبكات في أنظمة التعدين 

 عدينتحليل القرار ، وقوائم االنتظار، وسالسل ماركوف في أنظمة الت 

 . وسائل التقويم:3

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

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 Analysis of Mining Systems MINE 630 

1- Objectives:  

 Analyze exploration, mining, Processing and reclamation as systems in the mining projects    

 Apply Linear Programming, integer Linear Programming,  and nonlinear programming for decision making in  

mining projects 

 Study transportation and assignment problems as operation research techniques and their applications for minimal 

opex in mining projects 

 Use Network techniques to optimize mining systems 

 Assess the application of  Decision analysis, queuing, and Markov Chains in mining systems 

2- Topics: 

 Analysis of exploration, mining, and metallurgy systems using statistical techniques.  

 Linear Programming, integer Linear Programming,  and nonlinear programming in mining 

 transportation and assignment problems and mining opex 

 Network techniques in  mining systems 

 Decision analysis, queuing, and Markov Chains in mining systems 

3- Assessment Methods: 

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

معالجة الخامات المعدنية ةتقني 631 هـ ت  اليوجد 3 

 :األهداف. 1

 طرق توصيف اخلامات املعدنية فيزايئيا وكيميائيا  التمييز بني 

 ؛التعرف على التقنيات املختلفة ملعاجلة اخلامات املعدنية 

 جلاببية ؛ اخلامات ابرتكيز ل املختلفةالتقنيات  املقارنة بني 

  ؛ تقنية التعومي و ؛يةلكهرباملغناطيسية وا تركيز اخلامات ابستخدامدراسة 

  ؛ التغليظ يف نزع املياه عمليات الرتشيح و تطبيق 

 . الموضوعات: 2

  ,الطرق املختلفة لتوصيف اخلامات فيزايئيا وكيميائيا 
  املستخدمة  املعداتو للمعادن  فصل الفيزايئيالطرق   
 والرتشيح صلبة ابستخدام املغلظاتالواد امل عناملاء  فصل 

 خمططات تركيز اخلامات والصخور الصناعية  

 . وسائل التقويم:3

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

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 Mineral Processing Technology MINE 631 

1- Objectives:  

 Distinguish between methods of physical and chemical chracterization of ores; 

 Classify the equipment used in the beneficiation processes; 

 Compare the different gravity concentration tecneques;  

 Know the outlines of separation by magnetic,  electrostatic, and froth flotation; 

 Apply  the thickening and filtration processes;  

2- Topics: 

 Methods of physical and chemical chracterization of ores,  

 Methods of Mineral Physical Separation and equipment used 

 Thickening and filtration.  

 Flowsheets for the beneficiation of ores and industrial rocks. 

 

3- Assessment Methods: 

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

 630 ت ـ ه 3   تخطيط في المناجمعمليات ال 632 ت ـ ه

 :األهداف. 1

 الجوانب التقنية للتعدين وكيفية ارتباطها عند انشاء خطط التعدين المثلى؛ شرح 

 مناجم؛ لل تحديد العوامل الرئيسية لخلق القيمة كجزء من التخطيط االستراتيجي 

 تطبيق هذه العوامل النشاء خطط بديلة للمناجم؛ 

  بين صناعة التعدين والصناعات االخرى من حيث خلق القيمة؛ المقارنة 

 للوصول الى االداء االمثل للمنجم. المختلفةتقنيات البرمجة  تطبيق 

 التعرف على تخطيط الغالق المنجم 

 . الموضوعات: 2

 طها بخطط التعدين المثلى؛الجوانب التقنية للتعدين و ارتبا 

 الخطط البديلة للمناجم؛مع دراسة للمناجم؛  العوامل الرئيسية لخلق القيمة كجزء من التخطيط االستراتيجي 

 الفرق بين صناعة التعدين والصناعات االخرى من حيث خلق القيمة؛ 

 .االداء االمثل للمنجم؛ و تقنيات البرمجة للوصول الى االداء االمثل للمنجم 

 خطيط اغالق المنجم  ت 

 . وسائل التقويم:3

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

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

MINE 630 3 Mine Planning Operations MINE 632 

1. Objectives: 

 Explain the technical aspects of mining and how they are releated to the development of optimal mine plans. 

 Identify the key factors for creating values as part of the strategic mine planning process; 

 Apply these factors to generate alternative mine plans; 

 Compare the difference between the mining industry and other industries in terms of value creation; 

 Apply alternative programming techniques to optimize mine performance  

 Identify Mine closure planning 

2. Topics: 

 Technical aspects of mining and their relations optimal mine plans. 

 key factors for creating values as part of the strategic mine planning process; with study of alternative mine plans; 

 Difference between the mining industry and other industries in terms of value creation; 

 programming techniques and mine performance optimization; 

 Mine closure planning 

 3. Assessment Methods: 

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

 اليوجد 3 ميكانيكا الصخور المتقدم 633هـ ت 

 :األهداف .1

 في الموقع ؛ الجهاداتا تقييم 

 في الموقع ؛ نفعالواإلاالجهاد التقنيات المختلفة لقياس ا التمييز بين 

 الصخور  ؛ النهيارالمختلفة معايير ال تطبيق 

 ؛سلوك تشوه الصخور الناتج من االحمال  ؤالتنب 

 التعرف على تقنيات القياس والرصد في ميكانيكا الصخور ؛ 

  ؛و النماذج التجريبية  ذجة العدديةمثل النمالتصميم المختلفة  طرقتحديد 

 . الموضوعات: 2

  هماقياسو تقنيات  في الموقع  تواالنفعاالاالجهادات    

   الصخور  النهيارالمعايير المختلفة 

   سلوك تشوه الصخور الناتج من االحمال 

  تقنيات القياس والرصد في ميكانيكا الصخور 

 .طرق التصميم المختلفة مثل النمذجة العددية والنماذج التجريبية 

 . وسائل التقويم:3

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

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 Advanced Rock Mechanics MINE 633 

1- Objectives:  

  Assess In-situ stresses; 

 Distinguish between the different techniqus for In-situ stress and strain measurement;  

 Predict the behavior for rock failure.  

 Recognize the load-deformation behavior of rock; 

 Recognize the measurement and monitoring techniques in rock mechanics; 

 Identify different designing techniques such as numirical modeling, empirical models, etc.  

2- Topics: 

 In-situ stresses and strains and their different measurement techniqus;  

 The different rock failure criteria;  

 Load-deformation behavior of rock; 

 Measurement and monitoring techniques in rock mechanics; 

 Designing techniques such as numirical modeling, empirical models, etc.  

3- Assessment Methods: 

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

 اليوجد 3 تقييم المشروعات التعدينية 640هـ ت 

 :األهداف .1

  ؛ االرصيةالتعرف على تقدير التكلفة ومفاهيم االقتصاد الهندسي المطبقة على مشاريع استخراج الموارد 

  ؛ االرضيةتحديد تقييم اقتصادي وهندسي لمشاريع استخراج الموارد 

 التدفق النقدي في المشروعات التي يحركها اإلنتاج ؛ تقدير 

  ؛ المعادن والفلزاتالتنبؤ بأسعار 

 مة المتصاعدة والثابتة بالدوالر ؛مقارنة القي 

 والتدفق النقدي بعد خصم الضرائب. النضوبواالستنفاد و االهالكقيمة  تقدير 

  التعديني الحكم على ربحية المشروع( باستخدام المؤشرات االقتصادية المناسبةNPV  ،IRR  ،PBB ).إلخ ، 

 تحليل الحساسية االقتصادية ؛ اجراء 

 . الموضوعات:2

 دير التكلفة واالقتصاد الهندسي المطبقة على مشاريع استخراج المواردمفاهيم تق 

  التعدينيةالتقييم االقتصادي والهندسي للمشروعات  

   التدفق النقدي في المشاريع الموجهة نحو اإلنتاج 

  المعادن والفلزاتالتنبؤ بأسعار طرق  

   قيمة الدوالر المتصاعدة والثابتة 

  ستنفاد والتدفق النقدي بعد خصم الضرائباالستهالك ، النضوب ، واال 

 ( ربحية المشروع باستخدام المؤشرات االقتصادية المناسبةNPV  ،IRR  ،PBB    إلخ 

 للمشروعات التعدينية تحليل الحساسية االقتصادية. 

 . وسائل التقويم:3

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

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 Evaluation of Mining Projects MINE 640 

1- Objectives:  

 Recognize cost estimation and engineering economy concepts applied to geo-resources extractive projects; 

 Identfy economic and engineering evaluation of geo-resources extractive projects; 

 Explain the meaning of the cash flow in production driven projects; 

 Forecast mineral commodity price; 

 Compare escalated and constant dollars value; 

 Plot depreciation, depletion, amortization and after-tax cash flow. 

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

 Conduct economic sensitivity analysis; 

2- Topics: 

 Cost estimation and engineering economy concepts applied to geo-resources extractive projects 

 economic and engineering evaluation of geo-resources extractive projects 

 Cash flow in production driven projects 

 Risk management and commodity price forecasting 

 Escalated and constant dollars value 

 Depreciation, depletion, amortization and after-tax cash flow 

 Project profitability using the suitable economical indices (NPV, IRR, PBB, etc) 

 Economic sensitivity analysis. 

3- Assessment Methods: 

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

 اليوجد 3 تركيز الخامات بالتعويم  641 هـ ت

 :األهداف. 1

  مراجعة االسسس و النطريات العلمية لتكنولوجيا تعويم الخامات المعدنية 

 التعرف على االتجاهات الحديثة لفصل الخامات المعدنية بالتعويم 

  كيماويات التعويم و منحنى الطور لها  فى الماء  التعرف على 

 عامود التعويم( –خلية التعويم  -)خلية هاليموند  التمييز بين المعدات المختلفة المستخدمة فى تعوييم الخامات المعدنية 

 تصميم وحدات ودوائر التعويم  لمعالجة خام محدد 

 لتعويمتقييم االثر البيئي المصاحب لفصل الخامات المعدنية با 

 . الموضوعات: 2

 و تجهيز الخامات المعدنية لفصلها بالتعويم  مقدمة لعمليات التعويم 

  كيماويات التعويم و منحنى الطور لها فى الماء 

  تعويم الخامات قليلة الذوبانية في الماء 

  تعويم الخامات ذات القابلية العالية للذوبان فى الماء 

 تعويم ،خاليا التعويم وعمود التعويم( اجهزة التعويم )انبوب هاليموند لل 

  كيناماتيكا عمليات التعويم و دوائر التعويم و تصميمها 

 .االثر البيئي المصاحب لوحدات معالجة الخامات بالتعويم 

 . وسائل التقويم:3

 )%40 (المتحان النهائي ا -)        %20 ( 2اختبار  -)         %20 (مشروع  -)     %10 (  1اختبار  -)      %10 (  تقرير -

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 Ores Concentration by Flotation MINE 641 

1. Objectives: 

 Review of theories applied in separation of minerals by flotation 

 Recognize 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: 

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

 اليوجد 3 ابجلاببية تركيز اخلامات 642 هـ ت

 :األهداف. 1

 ؛ والنسب العدنية لمكونات الخام حجم التحرير للمعادن معرفة 

  في السائل؛  الصلبة شرح العوامل التي تؤثر في حركة الجزيئات 

  حدات التصنيف المختلفة؛باستخدام و طرق الفصلتحديد 

 ؛ البرج الحلزوني )همفري(وبجهاز الخضخضة  التعرف علي الفصل 

 .استخدام التسلسل المنطقي للوحات بيان تركيز الخامات باستخدام طرق الفصل بالجاذبية 

 . الموضوعات: 2

 طرق تحديد المكونات المعدنية للخام 

 تحديد حجم التحرر ونسب التحرر للمعادن 

 في السائل الصلبة ئاتحركة الجزي  

   ةمختلفال المصنفات اجهزةطريقة الفصل باستخدام  

 جهاز الدوامات )الهيدروسيكلون( باستخدام الفصل 

  البرج الحلزوني )همفري( وبجهاز الخضخضة  الفصل -بطاوالت التركيز المختلفة طرق الفصل 

  ة.بعض لوحات البيان لتركيز الخامات باستخدام طرق الفصل بالجاذبي 

 . وسائل التقويم:3

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

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 Ores concentration by Gravity  MINE 642 

1- Objectives:  

 Identify the liberation size for minerals;  

 Explain the factors affecting the movement of solid particles in fluid; 

 debate methods of separation using the different classification techniques;  

 recognize the separation methods using the shaking tables; 

 Learn method of separation using jigs; and 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. 

 Flowsheets for minerals separation by gravity 

3- Assessment Methods: 

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

 اليوجد 3 عمليات الفصل باإلذابة 643  هـ ت

 :األهداف. 1

 العمليات الكيميائية ؛ ب من المحاليل فلزيةفصل األيونات ال 

  المذيبات ؛ واستخالص الفلزات منتركيز 

  العوامل التي تؤثر على التبادل األيوني ؛ سرد 

 ؛ المحاليل بالتحليل الكهربيمن  عمليات استخالص واسترجاع الفلزاترف على لتعا 

  اليوني باالضافة لدوائر االستخالص الفلزي باالذابةبادل والتالمذيبات عمليات االستخالص ب تصميم، 

 الصلبة/السوائل؛المواد الطرق المختلفة لفصل  دراسة 

 لزات  عن طريق االذابةلتتابع مراحل استخالص الف تصميم  تقنيات تطبيق. 

 . الموضوعات: 2

 عن طريق العمليات الكيميائية فلزية من المحاليلفصل األيونات ال 

   التركيز واالستخالص عن طريق المذيبات 

  عمليات التبادل االيوني  

  عمليات الترسيب وامتصاص الكربون 

  المذابة باالختزال والتحليل الكهربيالمعادن واسترجاع   خالصاست  

   تنقية واسترجاع الفلزات عن طريق الترسيب 

   في عمليات االذابةالتبادل األيوني و المذيبات صالاستختصميم وحدات. 

 . وسائل التقويم:3

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

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 
Separation Processes in 

Hydrometallurgy 
MINE 643 

1. Objectives: 

 Separate metal ions in solution by chemical processes ;  

 Explain the factors affecting the  ion exchange ;  

 Understand the fundamentals of  precipitation and carbon adsorption processes,; 

 Recognize  and learn the  extraction and recovery of metals by electrlysis ; 
 Design solvent extraction, ion exchange and leaching circuits,. 

 Identify different ways to separate solids/liquidsو and 

 Apply the technology of  a hydrometallurgical flow sheet design 

2. Topics: 

 Separation of metal ions in solution by chemical processes 

  Concentrating on solvent extraction 

   Ion exchange 

   Precipitation and carbon adsorption processes 

  Extraction and recovery of metals by electrolysis  
 Purification and recovery of metals by precipitation 

  The design of solvent extraction, ion exchange and leaching circuits 

3. Assessment Methods: 

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

 اليوجد 3 هندسة المنحدرات الصخرية 644  هـ ت

 :األهداف. 1
 ؛ تصميم المنحدر الصخري 

 ؛ تحديد االنواع المختلفة من انهيار المنحدرات الصخرية 

 ؛الجيولوجية  تحليل البيانات 

  ؛ ةتحري المواقع وجمع البيانات الجيولوجي 

 ؛ تحديد العوامل الهيدرولوجية 

 خصائص الصخور وطرق قياسها؛ مقارنة 

 تقييم استقرار المنحدرات الصخرية؛ 

 مراقبة وصيانة منحدر المنجم المفتوح 

 . الموضوعات: 2

  مباديء تصميم المنحدر الصخري 

   الصخرية  المنحدراتاالنواع المختلفة من انهيار 

 انات الجيولوجية البنائية وتحليل البي 

   تحري المواقع وجمع البيانات الجيولوجية 

  العوامل الهيدروجيولوجية 

   خصائص الصخور وطرق قياسها 

  استقرار المنحدرات الصخرية 

  مراقبة وصيانة منحدر المنجم المفتوح  

 . وسائل التقويم:3

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

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 Rock Slope Engineering MINE 644 

1. Objectives: 

 Design rock slopes; 

 Identify the different types of slope failure;  

 Analyses of geological data;  

 Recognize the site investigation and geological data collection; 

 Compae the rock properties and their measurement; 

 Identify hydrological factors;  

 Asses stability of rock slopes  

 Monitor and maintaine of pit slopes 
2. Topics: 

 Principles of rock slope design  
 Types of slope failure  
 Structural geology and data interpretation  
 Site investigation and geological data collection 

 Rock strength properties and their measurement  

 hydrological factors    

 Slope stability tools and techniques  

 Monitoring and maintenance of final pit slopes 

3. Assessment Methods: 

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

 اليوجد 3 الحفر والتفجير المتقدم  645  هـ ت

  :: األهداف. 1
 ؛ الصخور وحفر الية كسر  التعرف على 

 ؛نظريات اختراق الصخور والتي تشمل الحفر الدوراني والحفر بالدق و الحفر بالطريقتين معا مقاؤنة 

  التعرف على العوامل المؤثرة في تكسير الصخور؛ 

 تطبيق التقنيات المختلفة لقياس درجة تفتيت الصخور؛ 

 تأثير االهتزازات االرضية؛  دراسة 

 العوامل المساعدة لالهتزازات األرضية؛تعرف على ال 

 تحليل تقنيات قياس االهتزازات االرضية 

 . الموضوعات: 2

  الصخور حفر و الية كسر 

  نظريات اختراق الصخور والتي تشمل الحفر الدوراني والحفر بالدق والحفر بالطريقتين معا 

   العوامل المؤثرة في تكسير الصخور 

  لقياس درجة تفتيت الصخور  التقنيات المختلفة 

   تأثير االهتزازات األرضية 

   العوامل المساعدة لالهتزازات األرضية 

    تقنيات قياس االهتزازات االرضية   

 . وسائل التقويم:3

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

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 Advanced Drilling and Blasting MINE 645 

1. Objectives: 

 Know the rock breakage and drilling mechanisms; 

 compare the theories of rock penetration including percussion, rotary, and rotary percussion drilling;  

 Recognize the rock fragmentation influence parameters 

 Apply the different techniques for rock fragmentation measurement;  

 Investigate the ground vibration effects on structure; 

 Recognize the trigger factors for ground vibration; 

 Analyse the ground vibration measurement techniques;  

2. Topics: 

 Principles of rock breakage mechanism  
 Drilling mechanism  
 Theories of rock penetration including percussion, rotary, and rotary percussion drilling 

 Rock fragmentation influence parameters  
 Different techniques for rock fragmentation measurement  

 Ground vibration effects on structure 

 Trigger factors for ground vibration 

 Ground vibration measurement techniques 

3. Assessment Methods: 

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

 اليوجد 3 موثوقية أنظمة التعدين 646  هـ ت

 :األهداف. 1

  ؛ البيانات ومصادرهاتبويب 

  ؛نظريات االحتماالت واالحصاء المستخدمة في هندسة الموثوقية تطبيق 

  ؛الصخرى االنهيارنماذج  بناء 

  الطرق المستخدمة في تقدير عوامل التأثير؛ مقارنة 

 ؛في االنهيارات نماذج التسارع التعرف على 

 توقع موثوقية النظام؛ 

 تصميم التجربة التعرف على 

 

 . الموضوعات: 2

  بيانات الموثوقية 

   نظريات االحتماالت واالحصاء المستخدمة في تحليل الموثوقية 

  االنهيارنماذج  

  ق المستخدمة في تقدير عوامل التأثير الطر 

   نماذج التسارع 

   موثوقية النظام 

   تصميم التجربة 

 . وسائل التقويم:3

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

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 Reliability of Mining Systems MINE 646 

1. Objectives: 

 Categorize data types and sources 

 Apply probability and statistics theories for reliability engineering; 

 Build failure models; 

 Compare  methods used for parameter estimation;  

 Recognize acceleration models; 

 Predict system’s reliability  

 Know the concept of design of experiment  

2. Topics: 

 Reliability data 

 Probability and statistics for reliability analysis  

 Failure models 

 Parameter estimation methods  

  Acceleration models  

  System reliability  

 Design of experiment -  case studies     

3. Assessment Methods: 

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

 اليوجد 3 االدارة البيئية في التعدين 647  هـ ت

 :األهداف. 1

 تحديد مصادر التأثيرات البيئية المحتملة الناتجة من عمليات التعدين ومعالجة الخامات المعدنية؛ 

  وضع استراتيجيات للتقليل من حدة التأثيرات البيئية؛ 

  تقييم خطط االدارة البيئية؛ 

 اغة خطط االدارة البيئية؛تطبيق مفهوم خط االساس الثالثي عند صي 

 تحديد المخاطر والشكوك عند وضع خطط االدارة البيئية 

  

 . الموضوعات: 2

 التأثيرات البيئية المحتملة الناتجة من عمليات التعدين ومعالجة الخامات المعدنية 

   استراتيجيات للتقليل من حدة التأثيرات البيئية 

  خطط االدارة البيئية 

 الثي عند صياغة خطط االدارة البيئية مفهوم خط االساس الث 

  المخاطر والشكوك عند وضع خطط االدارة البيئية  

 . وسائل التقويم:3

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

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 
Environmental Management in 

Mining 
MINE 647 

1. Objectives: 

 Identify potential sources of environmental impact during mining activities and processing of ores; 

 Develop mitigation strategies for environmental impact;    

 Evaluate environmental management plans; 

 Apply the triple bottom line approach when formulating environmental management plans; 

 Identify risks and uncertainties when developing environmental management plans 

2. Topics: 

 Environmental impacts during mining activities and processing of ores  

  Mitigation strategies  

 Environmental management plans 

 Triple bottom line approach for environmental management plans formulation 

 Risks and uncertainties when developing environmental management plans.   

3. Assessment Methods: 

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

 اليوجد 3 تقنية الحشوة التعدينية 648هـ ت 

 :األهداف .1

 تعدينية.حفر الال حشومناقشة المبادئ والممارسات ل 

 مناقشة دور الحشوات التعدينية في المناجم تحت السطحية 

 .مناقشة جوانب السالمة الناشئة عن استخدام ردم الحشوات التعدينية 

 دراسة حالة لمنجم يستخدم  تقنية الحشوة التعدينية تطبيق المعرفة المكتسبة في 

 . الموضوعات: 2

   نظرة عامة علي تقنية حشو الحفر التعدينية 

   تصميم الحشوات التعدينية 

  مراقبة جودة الحشوات التعدينية 

  لخواص الميكانيكية للحشوات التعدينية 

   ألمواد االسمنتية المستخدمة في الحشوات التعدينية 

  دراسة حالة لمنجم يستخدم  تقنية الحشوة التعدينية 

 . وسائل التقويم:3

 )%40 (االمتحان النهائي  -)        %20 ( 2اختبار  -)         %20 (روع مش -)     %10 (  1اختبار  -)      %10 ( واجب -

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 Mine Backfill Technology  MINE 648 

1- Objectives:  

 Discuss the principles and practices for mine backfill. 

 Discuss the role of mine backfill in underground mining. 

 Discuss the safety issues arising from using mine backfill. 

 Apply the knowledge gained on a case study  

2- Topics: 

  Overview of  mine backfill 

 Backfill design 

 Backfill quailty control  

 Mechanical properties of mine backfill  

 Backfill binders  

 Case study.  

3- Assessment Methods: 

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

 اليوجد 3 دنية المتقدمنمذجة الخامات المع 649هـ ت 

 :األهداف .1

  تطبيقات نمذجة الخامات المعدنية مناقشة 

 تقييم البيانات الجيولوجية باستخدام الطرق االحصائية 

 تقييم ثالثي االبعاد للبيانات الجيولوجية والتمعدن 

 تطبيق تقنيات مختلفة لحساب كمية الخامات المعدنية 

 جة الخامات المعدنيةمناقشة التطور القائم في عمليات نمذ 

 . الموضوعات: 2

   تطبيقات نمذجة الخامات المعدنية 

  التقييم للبيانات الجيولوجية 

 التقييم ثالثي االبعاد للبيانات الجيولوجية والتمعدن 

 التقنيات المختلفة لحساب كمية الخامات المعدنية 

 التطور القائم في عمليات نمذجة الخامات المعدنية 

 م:. وسائل التقوي3

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

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 Advanced Orebody Modelling   MINE 649 

1- Objectives:  

 Debate the applications of orebody modeling 

 Assess geological data using statistical methods 

 Evaluate geology and mineralization in 3D 

 Apply different techniques for recourse estimation. 

 Discuss new development in orebody modelling. 

2- Topics: 

  Applications of orebody modelling  

 Assesment of geological data    

 Evaluation of geological information and mineralization in 3D   

 Techniques for resource estimation  

 New development in orebody modelling  

3- Assessment Methods: 

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

 اليوجد 3 طرق البحث العلمي 694 ت ـ ه

 :األهداف. 1

  البحث في المستخدمة تعميق فهم الطالب للمباديء األساسية . 

  البحث أساليب بأساسيات وتعريفهم الطالب بين البحثي التوجه تطوير . 

  وكتابة البحث،- في األخالقية والمسائل البيانات، وجمع البحوث، وتصميم المشكلة، تعريف أي عليها، والتعرف البحثي لإلطار الرئيسية المكونات فحص 

 التقارير

   تدريب الطالب على كتابة و نشر ورقة علمية. 

 . الموضوعات:2

 البحث في مقدمة  

 والفرضيات لمشاكل المراجع،  مراجعة البحث، عملية على عامة نظرة البحوث، دور  

 والفرضيات،  المشاكل أهمية البحث، فرضيات صياغة البحث، مشكلة تحديد  

 البيانات وتحليل معالجة البيانات،  جمع طرق 

 البحوث إجراء في األخالقية القضايا 

  المنهجية مقدمة، ملخص، العنوان، صفحة - شكل التقرير، كتابة 

 والمالحقـ  المراجع، المناقشة، ائج،النت 

 .النشر العلمي 

 . وسائل التقويم:3

 )%50 (تقديم تقرير  -)        %25 (تقديم عرض  -            )      %25 (واجبات   -

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 Scientefic Research Methods  MINE 694 

1. Objectives: 

 Developing students understanding of the basic concepts used in research.  

 Develop a research orientation among the students and to familiarize them with fundamentals of research 

methods. 

 Examine the main components of a research framework i.e., problem definition, research design, data collection, 

ethical issues in research, report writing, and presentation.  

 Train students on how to write and publish a scientific paper 

 

2. Topics: 

 Introduction to research  

  The role of research, research process overview, Literature review, Problems and Hypotheses  

  Defining the research problem, Formulation of the research hypotheses, The importance of problems and 

hypotheses 

  Methods of data collection, Processing and analysis of data 

 Ethical issues in conducting research 

 Report writing, format – Title page, Abstract, Introduction, Methodology 

 Results, Discussion, References, and Appendices 

 Scientific publishing. 

3. Assessment Methods: 

- Homeworks (25%)                 - Presentation (25%)               - Report (50%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 اليوجد 1 ندوة بحث 695 ت ـ ه

 :األهداف. 1

 -إلى: ويهدف ساعة واحد معتمدة  يمثل هذا المقرر

 منح الطالب التدرب على التحدث أمام جمهور علمي 

 حسب احتياجات الجمهورلوبة المطالطالب على استكشاف الموضوعات العلمية بالتفاصيل  تدريب 

 .تحسين قدرة الطالب على تنظيم العروض التقديمية وعرضها والدفاع عنها أمام أعضاء هيئة التدريس والطالب اآلخرين 

 الطالب على تحسين مهاراتهم كمتحدثين أو مدربين أو مراقبين أو منتقدين ةساعدم 

 ادثات العلمية.في العروض والمح يات المهنيةتسليط الضوء على األخالق 

 

 . الموضوعات:2

مقدًما. يجب على الطالب  استاذ المادةأي جانب من جوانب علوم هندسة التعدين ويجب أن يوافق عليها  في تكون الموضوعات

كذلك . سيتلقى كل طالب مالحظات من زمالئه من الطالب ومقررات اخرىفي  اقدموه لموضوغاته هض مشابوعدم تقديم عر

 .دةاستاذ الما نم

 

 . وسائل التقويم:3

   ( %30 (االخالقيات المهنية فى اعمال الطالبب  -   )%20 (تقارير  -)        %25 (تقديم عروض  -       )   %25 (مناقشات   -

    

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 1 Seminar MINE 695 

1. Objectives: 

This one credit-hr course is meant to:-  

- Give students practice speaking in front of a scientific audience  

- Get students trained to explore scientific topics in details as per audience needs  

- Improve student ability to Organize, present and defend  presentations in front of  faculty 

and other students.   

-  Help students improve their skills as speakers, nogatiators, observers, or criticisers  

- Highlight ethics in scientific presentations and talks  . 

2. Topics: 

The topics will be any aspect of the mining engineering sciences and must be approved by 

the instructor in advance.  Unless cleared with instructor, students should not give a 

presentation similar to one they have delivered in another class.  each student will receive 

feedback from the fellow students and the instructor. 

 

3. Assessment Methods: 

- Discussions (25%)                 - Presentations (25%)               - Reports (20%)        - Ethics (30%) 
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر رمز ورقم المـقرر

 اليوجد 3 موضوعات خاصة  696  هـ ت

فصل لقبل بداية ابالتفصيل  لمقررا تقديم محتوي ويجب على عضو هيئة التدريس. هندسة التعدين فيتقدمة يتم اختيار الموضوعات الم

 .للطالب المقررقبل تقديم القراره لجنة الدراسات العليا  على عرضهلدراسي ال

 

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 3 Special Topics  MINE 696 

Advanced topics are selected from mining engineering. Contents of the course will be provided in detail 

one semester before its offering. Approval of the Departmental Graduate Committee must be secured 

before offering this course. 
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رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  3 هندسة التقنية األرضية المتقدمة 630هـ مد 

   
   

  
ف ا

صي
تو

ر  
قر

مل
 

 :األهداف . -1

 تفسير سلوك اإلجهاد واالنفعال لمواد التربة 

 .حساب االجهادات داخل كتلة التربة تحت ظروف تحميل مختلفة 

 ط المسام في التربة المشبعة المحملة.التعرف على تطور ضغ 

 .حساب مقاومة القص للتربة ومسار اإلجهاد 

 .تقدير عوامل تشوه التربة 

 .حساب درجة التوحيد بالطرق التحليلية والعددية 

 .حساب الثبات والتشوه في التربة تحت ظروف التحميل المختلفة بعدة طرق 

 . الموضوعات: 2

 عالقات اإلجهاد واالنفعال 

  ة االندماجية واالندماجية الثانوية، نظري 

 ،التشوه المرن ، الزحف بفعل الثقل المستمر، االجهاد االسترخائي 

   ،التغير الزمني لهيكل التربة، قوة القص في التربة الطينية والتربة المتماسكة 

 هادي االتزان اللدن .لصرفي والغير الصرفي المسار االجقوة القص ا 

 . وسائل التقويم:3

 )%40 (االمتحان النهائي  -)         %20 (بحثيمشروع  -)     %30 (  اتاختبار -)      %10 (اجب  و -

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 3 Units 
Advanced Geotechnical 

Engineering  
CE 630 

Objectives: 

1- Interpret Stress-strain behavior of soil material  

2- Calculate stresses within a soil mass under different loading condition. 

3- Recognize pore pressure development in loaded saturated soils. 

4- Calculate shear strength of soil and stress path. 

5- Estimate deformation paramters of soil.  

6- Calculate degree of consolidation using analytical and numerical methods. 

7- Calucate stability and deformation in soil under different loading conditions using several 

methods. 

Topics: 

1- Stress-strain relationships; 

2-  consolidation theory and secondary consolidation;  

3- elastic deformation; creep; stress relaxation and thixotropic;  

4- shear strength of cohesionless and cohesive soils;  

5- drained and undrained conditions;  

6- stress path and plastic equilibrium 

Assessment methods: 

Homeworks: 10%   - Major Exams: 30%   - Research project: 20%   -Final Exam 40%   

C
o
u

rs
e 

D
es

c
ri

p
ti

o
n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 27 

رمز ورقم 

 المـقرر
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر

  3 استقرار الميول 633هـ مد 

   
   

  
ف ا

صي
تو

ر  
قر

مل
 

 :األهداف . -1

 للتربة تفسير تحليل اإلجهاد الكلي والفعال. 

 اتر المنحدرقص التربة المناسبة لتحليل استقراالد معامالت يحدت. 

 .تقدير ثبات المنحدرات الالنهائية 

 .حساب ثبات المنحدرات المحدودة باستخدام طرق مختلفة 

 .تقدير ثبات المنحدرات تحت الظروف الزلزالية 

 .التعرف على استقرار المنحدرات وتقوية التربة 

 .تصميم السدود 

 . الموضوعات: 2

  ،إيجاد معامالت القوى للتربة 

  الميول، أنواع انهيارات 

 ،تحليل ثبات الميول في التربة المتجانسة وغير المتجانسة والصخور 

   ،تحليل ثبات السدود الترابية، استخدام منحنيات الثبات 

 ثبات الميول في حالة األحمال األهتزازية 

   السد، تحليل الميول ذات الطبقات المتعددة، الميول الالنهائية، الميول المتغمرة، الميول في وجود شقوق 

 ، الطرق التصحيحية لمعالجة االنهيارات 

  تطبيقات على السدود، استخدام الحاسب اآللي في تحليل ثبات الميول 

 . وسائل التقويم:3

 )%40 (االمتحان النهائي  -)         %20 (مشروع  -)     %30 (  اتاختبار -)      %10 (واجب   -

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

 3 Units Stability of Slopes CE 632 

 

Objectives: 

 Interpret total and effective stress analysis. 

 Select proper soil shear sgtrength paramters for the anlaysis of slope stability. 

 Estimate stability of infinite slopes. 

 Calculate stability of finite slopes using different methods. 

 Estimate stability of slopes under seismic conditions. 

 Recognize Slope stabilization and soil reinforcement.  

 Design of embankements.  

Topics: 

 Selection of strength parameters:  

 types of slope failures:  

 stability analysis of slopes in homogenous and heterogeneous soils rocks:  

 stability analysis with seepage pressure:  

 stability of embankment dams: stability charts: multilayered systems, infinit slopes; 

submerged slopes; tension cracks; remedial measures of stability control; 

  slope stability under sesmic loading;  

 applications of earth dams;  

 computer programs of slope stability analysis    

Assessment methods: 

- Homeworks: 10%  - Major Exams: 30%  - Research project: 20%,  -Final Exam 40%   
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 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر م المـقرررمز ورق

  8 رسالة الماجستير 699 ت  هـ

 :األهداف. 1

 إظهار القدرة األكاديمية على دراسة أحد الموضوعات الحديثة في مجال التخصص.

 تطوير مهارات البحث لدى الطالب في مجال معالجة الخامات المعدنية.

 ليل المشكالت التقنية في مجال معالجة الخامات المعدنية.تزويد الطالب بالقدرة على تح

 تزويد الطالب بمهارات التحقق من دقة النتائج. 

 تنمية مهارات التواصل والعمل التعاوني لدى الطالب.

 تحسين مستوى الطالب في الكتابة المهنية للتقارير الفنية. 

 . الموضوعات: 2

 وضوعات الحديثة في مجال التخصصيقوم الطالب بإعداد المشروع في أحد الم

 
 . وسائل التقويم:3

 من خالل لجنة الحكم على الرسالة العلمية

Prerequisite Credits Course Title Course Code 

None 8 Master Thesis MINE 699 

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 thesis in one of the modern topics in the field of specialization 

 

3. Assessment Methods: 

Through Thesis Defense Committee          

 

 يكرر جدول توصيف المقررات حسب عدد المقررات باإلضافة للرسالة أو المشروع البحثي.

 


