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:معلومات عامة 

 023هـ  مو  رقم املقرر:  أسس استخالص الفلزات اسم املقرر الدراس ي ورمزه

 برنامج بكالوريوس هندسة وعلوم املواد اسم البرنامج التعليمي

 فسم هندسة وعلوم املواد الشعبة التي تقدم البرنامجالقسم/ 

ألاقسام العلمية ذات العالقة 

 بالبرنامج

 فسم هندسة وعلوم املواد

 ساعات اسبوعيا 4 الساعات التدريسية للمقرر 

اللغة املستخدمة في العملية 

 التعليمية

 العربية

 السنة الثالثة / الفصل الخامس السنة الدراسية/ الفصل الدراس ي

 د سالم علي قراب رر ــــــــمنسق املق

 كلية الهندسة 2330 تاريخ وجهة اعتماد املقرر 

 

 عدد الساعات األسبوعية 1.1
 المجموع التدريب المعامل المحاضرات

 أسبوعيا 4 3 3 32
 

:أهداف املقرر 

 املعادن في خاماتها ددراسة صور تواج .1

 الخام ملرحلة الاستخالص تأهيل الطالب على اختيار الطرق املناسبة إلعداد و تجهيز  - .2

بعمليات إعداد الخام ، تركيزه  . إكساب الطالب بعض املهارات على إجراء بعض الحسابات املتعلقة .3

 استخالصهو 

 عن الخامات بالطرق املختلفةمبادئ فصل املعادن إلاملام ب .4

:خمرجات التعلم املستهدفة 

 املعرفة والفهم: -أ

 املبادئ النظرية ألنواع املعادن والخامات يصف الطالبأن  1-أ

 مسار استخراج املعادن من الخامات أن يتذكر الطالب 2-أ

 النظريات ألاساسية للطحن والتكسير  وعرض حجم الجسيمات بطرق مختلف أن يشرح الطالب 3-أ

 عن الخامات بالطرق املختلفة مبادئ فصل املعادن  أن يوضح الطالب 4-أ

 دليل املعايري واملتطلبات األكادميية ملقرر دراسي



 

 

 الذهنية:املهارات  -ب

 عن طریق الخواص. بين ألانواع املختلفة للخامات أن يقارن   1-ب

 افضل التقنيات في استخالص الفلزات. أن يقترح الطالب  2-ب

 الفروق الجوهریة بين الهيدوميتالورجيا  والبيروميتالوورجيا أن يستنتج الطالب  3ب_

 الشوائب والركاز في عمليات الاستخالص بحيت يكون مردوده اقتصاديا. بين  أن ييميز الطالب  4-ب

 املهارات العملية واملهنية:-ج

 جداول موازنة املواد ملعرفة كفاءة عمليات الفصل املختلفة أن يوظف الطالب  1-ج

 بيان تسلسل عمليات الفصل املختلفة في  flowchartsالتدفق     مخططاتأن يستخدم  2-ج

 .الترسيب الكهربي )اليكتروميتالورجيا( لتحديد متغيراتقوانين فارادي الطالب يطبق أن  3-ج

 بحيث تكون اقتصادية  وصديقة للبيئة طرق اعداد للخامالطالب يصمم أن  4-ج

 املهارات العامة واملنقولة:-د

 الكمبیوتر في كتابة التقاریر العلمیة.القدرة على   1-د

 املوضوعات بطریقة سلیمة.القدرة على مناقشة   2-د

 معرفة كيفية جمع املعلومات وتحليلها وتوثيقها في مجال التعدين  والاستخالص   3د_

 على استخذام الانترنت وخاصة قواعد البيانات الخاصة باملواد الهندسيةالقدرة على   4-د
 

:املوضوع و مايتطلبهبالساعاتحمتوى املقرر () 

 تمارين معمل محاضرة عدد الساعات املحاضرة
   4 4  .الخامات، وتحضير التواجد اماكن : مقدمة عن املعادن والخامات

وتطبيقاتها على عمليات  حدات القياس. مقدمه عن موازنة املادةمراجعة ل
 الاستخالص

4 4   

أهم الخامات املوجودة في ليبيا واماكن التواجد وامكانية -أهم الخامات 

 وامكانية الاستفادة منها -استخالصها
4 4   

الفرز والتصنيف،التركيز،التركيز   :الفيزيائيةالعداد الخامات الطرق 
  بالجاذبية، 

4 4   

فيه  نسب الفاقد واملستخلص وحساب  إعداد جدول املوازنة  موضحا

 كفاءة عملية  الاستخالص
4 2  2 

 2  2 4 نظريات الطحن والتكسير   -الطحن -التفتت-التكسير
   4 4 نظريات الطحن والتفثيت والتطبيقات عليها,  مثال: نظرية بوند

عمليات الفصل والتركيز للخامات: الفصل املغناطيس ي ، الفصل بالجاذبية. 

 التكتل, الفصل بغناطيس ي املفصل ال
4 4   

التعدين املائي : تقنيات التعدين املائية: مبدأ استخالص املذيبات وتطبيقها 

تعويم ، الفصل بالفي تغيير صفات املعادن مثل الفصل بالوسط الثقيل ، 

 ... الخ والترشيح

4 4 
  

   4 4  التحميص،التكلس،الصهرالاستخالص بالحرارة "بيروميتالورجيا" 



 التحميص ، الكلسنه ، الصهر، الخ

تخفيض التحميص؛ التجفيف؛ التكليس. الاختزال الخامات بالكربون ، 

 التقطير ..... و  تكرير التحويل.ال
4 4   

الاستخالص بالطرق الكهربية )التعدين الكهربي(فهم  القواعد الاساسية 

 لالستخالص  بطرق  امليتالورجيا الكهربية 
4 4   

 2  2 4 تطبيقات قانوني فارادي للترسيب على امليتالورجيا الكهربية
املشاكل البيئية التي تحول دون استخالص الخامات املختلفة طبقا للشرائع 

 املعمول بها في دول كثير
4 4   

    56 املجموع

طرق التعليم والتعلم 

 محاضرات .1

 تمارين .2

 شرائح عرض بدل العملي .3
 

:طرق التقييم 

 مالحظات النسبة المئوية تاريخ التقييم طريقة التقييم ر.م
  20  الامتحان الجزئي الاول  1

  20  الامتحان الجزئي الثاني 2

  10  واجبات منزلية – تحريرية امتحانات قصيرة  شفوية 0

  50  الامتحان النهائي 4

  %011  املجموع 

:جدول التقييم 

 التاريخ أسلوب التقييم رقم التقييم
محاضرات على  5بعد مضي  الامتحان الجزئي الاول  التقييم ألاول 

 االقل

قبل انتهاء منهج المقرر باربع  الثانيالامتحان الجزئي  التقييم الثاني

 محاضرات

 امتحان شفوي 3-2بمعدل  واجبات منزلية –شفوية  –امتحانات قصيرة  التقييم الثالث

 بعد كل تمرين فصلي واجبات منزلية التقييم الرابع

 بعد االنتهاء من الوعاء الزمني الامتحان النهائي التقييم الخامس

 

املراجع والدوريات: 

 مكان تواجدها المؤلف النسخة الناشر عنوان المراجع
استخالص المعادن 

 الالحديدية  
 ينبغي شراؤه د. ابراهيم محمو 0991 الجامعة التكنولوجية

 الحصول على الفلزات من

الخامات مقدمة الى 

 استخالص الفلزات

  د فتحي حبشي 2100 مطابع الفنار, )االردن



 

 

:اإلمكانيات املطلوبة لتنفيذ املقرر 
 

 مالحظات إلامكانيات املطلوبة ر.م

  اجهزة معملية ومواد كيميائية 1

 ثم طلبها مرات عديدة توفير الكتب واملراجع باللغة العربية 2

 

 

 د :  سالم علي قراب:   الـمقــــــرر منسق 

 معاتقي مصباح خريصد  : منسق البرنامج:

 معاتقي د :  مصباح خريص رئيس القســـــم :

 م2321-32-22: التـاريـــــــــــخ

  



 ((023هـ  مو )  أسس استخالص الفلزات المقرر الدراسيمصفوفة 

 

 األسبوع

 الدراسي

 أ. المعرفة والفهم
 المهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

 د. المهارات العامة والمنقولة ج. المهارات العلمية والمهنية ب. المهارات الذهنية

1أ. 2أ.  3أ.  4أ.  1ب.  2ب.  3ب.  4ب.  1ج.  2ج.  3ج.  4ج.  1د.  2د.  3د.  4د.   

1  x x  x x    x   x    

2   x      x x       

3 x    x x   x x   x x   

4 x        x  x x x    

5  x         x x     

6         x  x x     

 االمتحان النصفي 

7  x   x x x      x x   

8               x  

9   x              

11 x        x x     x x 

11     x x         x x 

12   x   x x x       x x 

13               x x 

14    x           x x 

 
 


