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الطلبة معرفة أهمی�ة تخط�یط النق�ل ودوره ف�ي تحقی�ق كف�اءة النظ�ام        إكساب تهدف هذه المادة الى تعریف الطالب 
القائم والمستقبلي للنقل في المدینة وبأهمیة النقل وأنواعه وتطوره ومعرفة الكیفیة لتخط�یط النق�ل وخاص�ة عن�د     

إلى نظام نق�ل متك�افئ وتط�ویر النظ�ام الق�ائم وتحس�ینه وف�ق        وضع المخططات األساس ومعرفته بكیفیة الوصول 
اإلمكانی�ات والتط��ور المس��تقبلي ومعرف��ة كیفی�ة تص��میم ش��بكات الط��رق وف�ق المع��اییر التخطیطی��ة وكیفی��ة خدم��ة     
الش�بكة للتط��ور المرحل��ي للمدین��ة كیفی��ة وض��ع الحل��ول لمش�اكل النق��ل بوض��ع خط��ط نق��ل تطویری��ة لل��تخلص م��ن     

كل المروریة التي ال تسلم منها أي مدینة في العالم وكیفیة هندسة المرور ووضع خطط ناجحة االختناقات والمشا
على اساسهاومعرفة التطور الحاصل في مجال النقل وامكانیة تطبیقه ضمن ظروف المدینة وكذلك معرف�ة كیفی�ة   

لمنظوم�ة النق�ل وخاص�ة    العمل على الحفاظ على البیئة والتخلص من مش�كالت بیئی�ة یوفره�ا االس�تخدام الخ�اطئ      
وس�ائط النق�ل وعوادمه�ا وته�دف الم�ادة بش�كل خ�اص ال�ى اع�داد مخطط�ین ف�ي مج�ال تخط�یط النق�ل لعم�ل خط�ط                 

  متكاملة لنظام نقل كفوء.
تتن�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������اول ه��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ذه  
المادةموضوعتخطیطالنقلضمنمنهجیةتخطیطیةتتمثلبتحدیدمشكالتالنقلووضعالفرضیاتوالتعریفبالبیاناتالمطلوبةلش��ب

كةالنقلوالخصائصاالقتص����������������������������������������������������������������������������������ادیةواالجتماعیةذاتالعالقةوطبیعةحجمالمروروعالقتها 
 :ثةباستعماالتاألرض����نوعًاوكثافةوكیفیة اج����راء عملی����ة تخط����یط النق����ل ومعرف����ة النق����ل علىالمس����تویاتالثال  

الوطني،واإلقلیمي،والحضري ، والتعرف على منظوم�ة النق�ل وخاص�ة الحض�ریة م�ن ش�بكة ط�رق ووس�ائط نق�ل          
وحركة مروریة باالضافة الى المنظومة الفرعیة منها المحطات والمواقف السیارات وتفصیل كامل لكل منظوم�ة  

یذی�������ة وكیفی�������ة تص�������میم الط�������رق وحس�������ب مع�������اییر تخطیطی�������ة ومتطلب�������ات مروری�������ة ومح�������ددات تنف       
وطرقالمس��وحاتالمروریةوكیفیة وض��ع ت��درج هرم��ي للط��رق واختی��ار ال��نمط التخطیط��ي المالئ��م وك��ذلك تخط��یط      

  . و......الخ وهندسة المرور وطرق حساب حالیة ومستقبلیة لالحجام المروریة لوضع خطط ناجحة وكفوءة 
  واالعتماد على المحاضرات االسبوعیة  M.J.BRUTONتألیف مایكل جي بروتن  –مدخل لتخطیط النقل 

� Edward K Morlok: Introduction to Transportation Engineering 
&Planning . McGraw-Hill 1978. 

� M.J.BRUTON : Introduction to Transportation  Planning 1985. 
� LR  Kadiyali … Traffic Engineering & Transportation Planning  
� Highway Engineering , Martin Rogres , 2003 . 

 مواقع انترنیت  �
 .٢٠٠٩الهیتي ، أ.د. صبري فارس ، كتاب التخطیطالحضري ،  �
رسائل واطاریح التخطیط من دول عربیة ومن دول اجنبیة ومن المعهد العالي للتخطیط الحضري  �

 واالقلیمي في بغذاد .
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  جمهوریة العراق

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  جهاز االشراف والتقویم العلمي

  الكوفة الجامعة :
  التخطیط العمراني الكلیة :

  يقلیمالتخطیط االالقســم :
  لثةالثاالمرحلة :

  بیداء عبد الحسین بدیوياسم المحاضر الثالثي :
  مدرس مساعد اللقب العلمي :

  تخطیط حضري واقلیميماجستیر العلمي :المؤهل 
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  المالحظات  ملیةالمادة الع  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

      مدخل الى مفهوم النقل//  مقدمة عن المادة    ١
      النقل وتطوره  ودوره في التنمیة الشاملة   ٢
      نظم النقل ومستویاته وانواعه   ٣
      اسالیب تخطیط النقلتخطیط النقل و    ٤
      كیفیة عمل خطة نقل   ٥
      منظومة النقل ومنظومة النقل الحضریة   ٦
      منظومة شبكة الطرق والشوارع وتفاصیلها بكل مایخص الطرق وتصمیمها   ٧
      / الفصل األولامتحان الشهراالول    ٨
      وكیفیة ربط المدناألنماط التخطیطیة لمنظومة شبكة الطرق والشوارع    ٩

      منظومة وسائط نقل   ١٠
      تخطیط المرور   ١١
      منظومة الحركة المروریة   ١٢
      هندسة المرور وطرق حساب االحجام المروریة التنبؤیة   ١٣
      حلول تمارین عن هندسة المرور وطرق حساب االحجام المروریة التنبؤیة   ١٤
      وضع الحلول التخطیطیة في مجال تخطیط النقلبحث عن مشكلة في النقل وكیفیة    ١٥
      عروض للمشاكل النقلیة ومناقشات   
      امتحان نصف الفصلي   

  عطلة نصف السنة
      تحلیل مشكلة المرور واسبابها ونتائجها   ١٦
      المنظومة الفرعیة  (محطات وقود  ......الخ )   ١٧
      مواقف سیارات   ١٨
      الحوادث المروریة   ١٩
      التقدم التقني والمرور   ٢٠
      الترابط بین استعماالت االرض ومنظومة النقل   ٢١
      منظومة النقلكفاءة    ٢٢
      مروریةالمسوحات ال   ٢٣
      كیفیة عمل مسوحات النقل الشاملة   ٢٤
      النقل الذكي   ٢٥
      التحلیل المكاني لحركة النقل والمرور الحضري   ٢٦
      المودیالت الخاصة بتخطیط النقل   ٢٧

      البحثمناقشة    ٢٨
      البحثمناقشة    ٢٩
      امتحان نصف فصلي    ٣٠
         

  
  

  توقیع العمید :            توقیع االستاذ :  
 م.م.بیداء الحسیني        
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  الكوفة الجامعة :
  التخطیط العمراني الكلیة :

  التخطیط االقلیميالقســم :
  لثةالثاالمرحلة :

  بیداء عبد الحسین بدیوياسم المحاضر الثالثي :
  مدرس مساعد اللقب العلمي :

  ماجستیر تخطیط حضري واقلیمي المؤهل العلمي :
 كلیة التخطیط العمراني مكان العمل  :

 



���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������


