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  جامعة الكوفة كلية الهندسة القسم المدنيالدراسة ماجستير طرق ونقل 

 

 

 تم اعداد الدراسة  من قبل 

 االستاذ المساعد الدكتور حامد عذاب عيدان ال جميل 

  وتنقيحها من قبل

 خوله حمودي حسان  الدكتورةاالستاذ المساعد 

 

 :  واهدافها اهمية الدراسة

هندسة الطرق الذي يتضمن التصميم الهندسي و  هو االختصاص الذي يجمع بين  طرق والنقل   هندسة ال 

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

نية وايجاد  الناتجة عن االزدحامات وذلك عن طريق التخطيط المروري للمدينة وللطرق الرئيسية والشريا 

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

المطارات والتي   النقل فتشمل هندسة  الوسائل لرفع مستوى االستعابية للطرق. اما هندسة  وايجاد افضل 

ضافة الى خطة الدولة في انشاء  تعتبر جزءا مهما من شبكة المواصالت ولوجود مطار النجف الدولي باال 

للمطار   والتخطيط  االساسي  التصميم  في وضع  القطر والهميتها  محافظات  مختلف  في  اخرى  مطارات 

المطارات ومدارجها وكل متعلقاتها.  مضافا   وكذلك تتعداه لتشمل دراسة تخطيط وتصميم وتحليل كفائة  

القطارا احدث  واستيراد  حديديه  سكك  لمد  توجه  هناك  الدينية  لذلك  المناسبات  بعض  لمواجهة  وذلك  ت 
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توجب تهيئة كوادر متخصصة في هذا  لذا  المجاورة  بالدول  العراق  الواطئة وكذلك ربط  لكلفتها  وكذلك 

   المجال.

 كورسات مفردات ال

على مفردات المنهج المعمول به للدراسات العليا )الماجستير ( التي تدرس في    بعد اإلطالع

تدرس سوف  التي  الدراسية  للمواد  المنهج  الختيار   ) )كالتكنولوجية  العراقية  في    جامعات 

وكون   والمستنصرية  كبغداد  االخرى  الجامعات  في  وكذلك  والثاني  االول  الدراسي  الفصل 

  .سم المفتوح لديهم هو ماجستير طرق ونقلالجامعة التكنولوجية اسم الق

 الفصل االول 

 عدد الوحدات  التطبيق  النظري   الموضوع ت

1 
 هندسة مطارات 

Airport Engineering 
2 - 2 

2 
 هندسة السكك 

Railway Engineering 
2 - 2 

3 
 احصاء متقدم 

Advanced Statistic 
2 -- 2 

4 
 التصميم الهندسي للطرق 

Geometric Design of Highways 
2 2 3 

5 
 هندسة المرور المتقدم 

Advanced Traffic Engineering 
2 2 2 

6 English Language 2 - 2 
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 الفصل الثاني

 عدد الوحدات  التطبيق  النظري  الموضوع ت

1 
 النقل تخطيط 

Transportation Planning 
2 - 2 

2 

 التبليط صيانة تصميم و

      pavement Design and 

maintenance  

2 - 2 

3 
 مواد التبليط 

Advanced asphalt materials   
2 2 3 

4 
 تثبيت التربة 

Soil Stabilization  
2 - 2 

5 Research Methodology 2  2 

6 English Language 2 - 2 

 13   المجموع 

 10.الرسالة:

 37عدد الوحدات الكلي=  

 

 

 


	اهمية الدراسة واهدافها:

