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 اهمية واهداف الدراسة:

الهندسي    تصميمالهندسة الطرق الذي يتضمن لذي يجمع بين هو االختصاص ا   المطاراتطرق و هندسة ال

التي تهتم بمعالجة المشاكل المرورية و هندسة المرور  وادارة و صيانة وتأهيل الطرق    للطرق    و اإلنشائي  

وايجاد  الناتجة عن االزدحامات وذلك عن طريق التخطيط المروري للمدينة وللطرق الرئيسية والشريانية  

رة الطرق من ناحية التشغيل المروري افضل التصاميم للتقاطعات االرضية او المجسرات مضافا الى ادا

تعتبر جزءا مهما من  ي  تالللطرق. اما هندسة المطارات و وايجاد افضل الوسائل لرفع مستوى االستعابية  

شبكة المواصالت ولوجود مطار النجف الدولي باالضافة الى خطة الدولة في انشاء مطارات اخرى في  

القطر والهميتها في و التصمختلف محافظات  للمطار وكذلك  ميم  ضع  تتعداه لتشمل االساسي والتخطيط 

 تخطيط وتصميم وتحليل كفائة  المطارات ومدارجها وكل متعلقاتها.   دراسة

 كورسات مفردات ال

التي تدرس في  المعمول به للدراسات العليا )دبلوم العالي والماجستير (بعد اإلطالع على مفردات المنهج 

لمواد الدراسية التي سوف  وبابل والتكنولوجية ( الختيار المنهج لجامعات العراقية )بغداد و موصل و بصرة

 تدرس في الفصل الدراسي االول والثاني. 

 الفصل االول

 عدد الساعات النظري  الموضوع ت
عدد الساعات  

 العملي 
 عدد الوحدات 

1 
 Advanced)         هندسة مرور متقدم

Traffic Engineering)  
2 1 3 

2 
 Highway)   التصميم الهندسي للطرق

Geometric Design ) 
2 1 3 

3 
 Numerical)             تحليالت عدديه

Analysis ) 
2 -- 2 

4 
 Concrete)         تكنولوجيا الخرسانه

Technology) 
2 1 3 

5 
 English)                  اللغة االنكليزيه

Language) 
2 -- -- 

 11   المجموع 6

 الفصل الثاني
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 الموضوع ت
عدد الساعات  

 النظري 

عدد الساعات  

 العملي 
 عدد الوحدات 

1 
 Paving)                تكنولوجيا التبليط 

materials  ) 
2 1 3 

 2 1 3 (maintenance)       صيانة الطرق  2

3 
 Transportation)     تخطيط النقل 

planning ) 
3 -- 3 

4 
 Pavement)     تصميم طبقات التبليط

design) 
2 1 3 

5 
 Airportهندسة مطارات                 )

Engineering ) 
2 1 3 

 15   المجموع 6

 

 ( وحدات.4رسالة تخرج في التخصص لمدة ثالثة اشهر )  الفصل الثالث:

     وحدة  30عدد الوحدات الكلي=
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