
                                                                                          

 جامعة الكوفة 

 الهندسة /كلية 

 برنامج ماجستير 

 نبذة عن البرنامج 

 الهدف من البرنامج 

 أالهمية االقتصادية 

 معلومات عن البرنامج -1

 الهندسة الكلية 

 المدني القسم

اسم 

 البرنامج

 المواد االنشائية

الدرجة 

 العلمية

  ماجستير

أهداف 

 البرنامج

الموضوعات و يقدمون استشاراتهم الهندسية في المواد االنشائية يحملون شهادة الماجستير في علوم هندسة  نتخريج مهندسي
 .والتصاميم وتقييم وصيانة المباني وغيرها من المجاالت االنشائية االساسية المتعلقة بالمواد

عدد 

الساعات 

المعتمدة 

في 

 البرنامج

36 

 

 شروط القبول -2

 حاصل على بكالوريوس في الهندسة المدنية او بكالوريوس في هندسة البناء وادارة المشاريع االنشائية :المتطلبات االكاديمية 

 خطة الدراسية ال -3

 

 

 

 

 



Table core courses 

Credit hours Pre-requitic course Course title Course 

code 

3  Advanced Concrete 

Technology1 
 

3  Composite Materials  

2  Durability of Concrete  

2  Finite Elements  

2  Selected Topics from 

Construction Materials 
 

---  Technical English Language1  

3 Advanced Concrete 

Technology1 

Advanced Concrete 
Technology 2 

 

3  Advanced Construction 
Materials 

 

2  Assessment and Rehabilitation 
of Constructions 

 

2  Nano Materials  

2  Elective Course  

--- Technical English 
Language 1 

Technical English Language 2  

---  Research Methodology  

Table elective courses 

Credit hourse Pre- Requisite course Course title Course 

code 

2  Advanced Mathematics   

2  Advanced Numerical Methods  

2  Advanced  Statistic  

2  Quality Control  

2  Ceramic Technology  

2  Theory of Elasticity  

 

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 

تكنولوجيا الخرسانة 

 1المتقدمة 

 3  اجباري 

 3  اجباري  المواد المركبة

 2  اجباري  الخرسانة ديمومة

 2  اجباري  العناصر المحدودة

مواضيع مختارة من مواد 

 االنشاء

 

 2  اجباري 

 1ية تقناللغة اإلنجليزية ال

 

 ---  اجباري 

 12 المجموع

 

 مقررات المستوى الثاني

 عدد الوحدات  المتطلبات السابقة  اجباري او اختياري رمز المقرر اسم المقرر 

الخرسانة تكنولوجيا 

 2المتقدمة 

تكنولوجيا الخرسانة  اجباري 

 1المتقدمة 

3 

مواد بناء 

 متقدمة

 3  اجباري 

تقييم وتأهيل 

 االنشاءات

 2  اجباري 

 2  اجباري  مواد النانو

 2  اختياري  مقرر اختياري

اللغة اإلنجليزية 

 2التقنية 

 1 تقنيةاللغة اإلنجليزية ال اجباري 

 

--- 

مناهج البحث 

 العلمي

 ---  اجباري 

 12  المجموع

 



 مقررات المستوى الرابع

اجباري او  رمز المقرر اسم المقرر 

 اختياري

المتطلبات 

 السابقة 

 عدد الوحدات 

جميع الكورسات  اجباري  الرسالة

 للسنة التحضيرية

12 

 المجموع

 

 

 :المقررات االختيارية 

 

 الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز المقرر م

 رياضيات متقدمة  

 

 

  طرق عددية متقدمة  

  االحصاء الهندسي المتقدم  

  مراقبة الجودة  

  تكنولوجيا السيراميك  

  نظرية المرونة  

 


