
                                                                                          

 جامعة الكوفة 

 الهندسة/كلية 

  دبلوم طرق ومطاراتبرنامج 

 نبذة عن البرنامج  -1

 الهدف من البرنامج 

 أالهمية االقتصادية 

 معلومات عن البرنامج -2

 الهندسة الكلية 

 المدني القسم

 طرق ونقل اسم البرنامج

  دبلوم عالي الدرجة العلمية

في علوم هندسة الطرق و المطارات و  دبلوم العالي تخريج مهندسي يحملون شهادة ال أهداف البرنامج

النقل العام و سكك الحديد و يقدمون استشاراتهم الهندسية في مجال تخطيط شبكة الطرق و 

 الدراسات المرورية و تصميم الجسور واالنفاق

 63 عدد الساعات المعتمدة في البرنامج

 

 شروط القبول -6

 بكالوريوس في الطرق والنقلحاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية او  :المتطلبات االكاديمية 

 خطة الدراسية ال -4

 

 

 

 

 

 

 

 



Table core courses 

Credit hourse Pre-requitic course Course title Course 

code 

3 ---------- Advanced Airport Engineering  301 

3 -------------- Advanced Traffic Engineering  602 

   603 

   604 

   605 

0  English Language I  606 

 Advanced Traffic Engineering  Urban Planning  611 

3 --- Soil Stabilization for highways 612 

   613 

0 English Language I English Language II  614 

 

Table elective courses 

 

Credit hours Pre- Requisite 

course 

Course title Course 

code 

3 Geometric Design of 

highways  

GIS Applications on 

highways  

320 

3 Advanced Traffic 

Engineering 

Traffic Simulation  621 

 

 

 

 

Table  Suggested courses plan for Research track 

semester Course code Course title  Credit hours total 

Level 1 301 Advanced Airport 

Engineering  

6 3 

 602 Advanced Traffic 6 



Engineering  

Level2 611 Urban Planning  6 3 

612 Soil Stabilization 

for highways 

6 

Total 

 

Table  Suggested courses plan for Coursework  track 

semester Course code Course title  Credit hours total 

Level 1 301 Advanced 

Airport 

Engineering  

6 3 

 602 Advanced 

Traffic 

Engineering  

6 

Level2     

Total 

 

 :الخطة الدراسية 

 مقررات المستوى االول 

 عدد الوحدات  المتطلبات السابقة  اختيارياجباري او  رمز المقرر اسم المقرر 

 6 ------ اجباري 301 هندسة المطارات متقدم 

     

     

 المجموع

 

 مقررات المستوى الثاني

 عدد الوحدات  المتطلبات السابقة  اجباري او اختياري رمز المقرر اسم المقرر 

 6 هندسة مرور متقدم  اجباري 311 التخطيط الحضري

 6 -------------- اجباري 312 التربة للطرقتثبيت 

     

 المجموع

 

 

 



 

 

 مقررات المستوى الرابع

اجباري او  رمز المقرر اسم المقرر 

 اختياري

المتطلبات 

 السابقة 

 عدد الوحدات 

جميع الكورسات  اجباري 330 الرسالة

 للسنة التحضيرية 

12 

 المجموع

 

 

 :المقررات االختيارية 

 

 الساعات المعتمدة اسم المقرر المقرررمز  م

    

    

 


