
                                                                                          

 جامعة الكوفة 

 الهندسة /كلية 

 برنامج ماجستير 

 نبذة عن البرنامج  -1

 الهدف من البرنامج 

 أالهمية االقتصادية 

 معلومات عن البرنامج -2

 كلية الهندسة الكلية 

 هندسة مدنية القسم

اسم 

 البرنامج
 هندسة انشائية ماجستير

الدرجة 

 العلمية

 ماجستير

أهداف 

 البرنامج

 

عدد 

الساعات 

المعتمدة 

في 

 البرنامج

 وحدة 63

 

 شروط القبول -6

 ان يكون حاصال على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية او هندسة االبناء واالنشاءات وبمعدل اليقل :المتطلبات االكاديمية 

 .او من الربع االول 36عن 

 

 

 

 

 



 خطة الدراسية ال -4

Table core courses 

Credit hours Pre-requitic course Course title Course code 

    

    

Table elective courses 

Credit hours Pre- Requisite course Course title Course code 

3 Mechanics, strength 

of materials, analysis 

of structures 

Advanced 

analysis of 

structures 

 

3 Concrete technology, 

reinforced concrete 

design I, reinforced 

concrete design II 

Advanced 

reinforced 

concrete design 

 

3 Mechanics, strength 

of materials, analysis 

of structures, 

numerical analysis 

Applied 

mechanics 

 

3 Concrete technology, 

reinforced concrete 

design I, reinforced 

concrete design II 

Pre-stressed 

concrete 

 

3 Mechanics, strength 

of materials, analysis 

of structures, 

numerical analysis 

Theory of plates 

and shells 

 

3 Mechanics, strength 

of materials, analysis 

of structures, 

numerical analysis 

Finite element 

methods 

 

2 Mathematics I, 

Mathematics II, 

numerical analysis 

Numerical 

analysis  

 

2 Concrete technology Advanced 

Concrete 

technology 

 

2  English 

language 

 

2  Advanced 

foundation 

 



design(elective) 

2  Advanced 

statistical 

(elective) 

 

 

Table  Suggested courses plan for Research track 

semester Course code Course title  Credit hours total 

Level 1     

Level2     

Total 

 

Table  Suggested courses plan for Coursework  track 

semester Course code Course title  Credit hours total 

Level 1     

Level2     

Total 

 

 :الخطة الدراسية 

 مقررات المستوى االول 

 عدد الوحدات  المتطلبات السابقة  اجباري او اختياري رمز المقرر اسم المقرر 

, مقاومة , ميكانيك اجباري  تحليل انشائي متقدم

 انشاءات

6 

تصاميم خرسانة 

 متقدم

, تكنولوجيا خرسانة اجباري 

, Iخرسانة مسلحة 

 IIخرسانة مسلحة 

6 

, مقاومة , ميكانيك اجباري  ميكانيك تطبيقي

تحليالت , انشاءات

 عددية وهندسية

6 

خرسانة مسبقة 

 الجهد

, تكنولوجيا خرسانة اجباري 

, Iخرسانة مسلحة 

 IIخرسانة مسلحة 

6 

نظرية االلواح 

 والقشيريات

, مقاومة , ميكانيك اجباري 

تحليالت , انشاءات

 عددية وهندسية

6 

طريقة العناصر 

 المحددة

, مقاومة , ميكانيك اجباري 

تحليالت , انشاءات

 عددية وهندسية

6 

 11                               المجموع

 



 مقررات المستوى الثاني

 عدد الوحدات المتطلبات السابقة اجباري او اختياري رمز المقرر اسم المقرر

,  Iرياضيات اجباري  التحليالت العددية

تحليالت , IIرياضيات

 عددية وهندسية

2 

تكنولوجيا 

 خرسانة متقدم

 2 تكنولوجيا خرسانة اجباري 

 2  اجباري  لغة انكليزية

 3    المجموع

 

 مقررات المستوى الرابع

اجباري او  المقرررمز  اسم المقرر 

 اختياري

المتطلبات 

 السابقة 

 عدد الوحدات 

تجاوز السنة  اجباري  الرسالة

 التحضيرية

12 

 12     المجموع

 

 

 :المقررات االختيارية 

 

 الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز المقرر م

 2 اختياري  تصاميم اسس متقدم

 2 اختياري  احصاء متقدم

 


