
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األسبوعيجدول الدروس 
  بیداء عبد الحسین بدیوي الحسیني  االسم

 Baidaaa.bedewy@uokufa.edu.iq  البرید االلكتروني

  تخطیط نقل   اسم المادة

  ساعتین نظري (سنوي)  مقرر الفصل

  اهداف المادة
  

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

متك�افئ وتط�ویر النظ�ام الق�ائم وتحس�ینه وف�ق  وضع المخططات األساس ومعرفته بكیفیة الوصول إلى نظام نق�ل
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 

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

ل وخاص�ة العمل على الحفاظ على البیئة والتخلص من مش�كالت بیئی�ة یوفرھ�ا االس�تخدام الخ�اطئ لمنظوم�ة النق�
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.

 الفرضیات ووضع النقل مشكالت بتحدید تتمثل تخطیطیة منهجیة ضمن النقل تخطیط موضوع المادة تتناول ھذه   التفاصیل االساسیة للمادة
 المرور حجم وطبیعة العالقة ذات واالجتماعیة االقتصادیة والخصائص النقل لشبكة المطلوبة بالبیانات والتعریف

 المس�تویات وكیفی�ة اج�راء عملی�ة تخط�یط النق�ل ومعرف�ة النق�ل عل�ى وكثافة نوعاً  األرض وعالقتها باستعماالت
ص�ة الحض�ریة م�ن ش�بكة ط�رق والحض�ري ، والتع�رف عل�ى منظوم�ة النق�ل وخا واإلقلیم�ي، ال�وطني، :الثالث�ة

ووسائط نقل وحركة مروریة باالضافة الى المنظومة الفرعیة منها المحطات والمواقف السیارات وتفصیل كام�ل 
 لك��ل منظوم��ة وكیفی��ة تص��میم الط��رق وحس��ب مع��اییر تخطیطی��ة ومتطلب��ات مروری��ة ومح��ددات تنفیذی��ة وط��رق

وكیفیة وضع تدرج ھرمي للطرق واختیار النمط التخطیطي المالئم وكذلك تخطیط وھندس�ة  المروریة المسوحات
  . و......الخ المرور وطرق حساب حالیة ومستقبلیة لالحجام المروریة لوضع خطط ناجحة وكفوءة 

  السبوعیة واالعتماد على المحاضرات ا M.J.BRUTONتألیف مایكل جي بروتن  –مدخل لتخطیط النقل   الكتب المنهجیة
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  جمهوریة العراق

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  جهاز االشراف والتقویم العلمي

  الكوفة الجامعة :
  التخطیط العمراني الكلیة :

  حضريالتخطیط ال القســم :
  لثةالثا المرحلة :

  بیداء عبد الحسین بدیوي اسم المحاضر الثالثي :
  مدرس مساعد اللقب العلمي :

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