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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  

وحِ  َعنِ  َوٌَْسأَلُونَكَ  وحُ  قُلِ ۖ   الرُّ   الرُّ

 اْلِعْلمِ  ِمنَ  أُوتٌِتُمْ  َوَما َربًِّ أَْمرِ  ِمنْ 

 قَِلٌلً  إِّلَ  

 

 سورة اّلسراء 

 ﴾٥٨﴿ اآلٌة:                    
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 االهداء 

 اهدي هذا البحث المتواضع الى :

 .األمام المهدي المنتظر روحً له الفداء )عج(  -

شهداء القوات اّلمنٌة  والى ارواح جمٌع شداء العراق وباألخص منهم -

 .والحشد الشعبً

 .والى روح الحٌاة ورٌحانها ومثلً اّلعلى فً هذه الحٌاة امً وابً  -

بسبب دعمه المستمر لً فً اكمال هذه  صالح سلٌمانالمحترم  اّلستاذوالى  -

   .البحث

وعمومتً واصدقائً لسبب دعمهم وتشجٌعهم  وابناء والى جمٌع اخوتً -

 .اة الدراسٌة المستمر لً   فً الحٌ
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 املستخلص
من اجل تملٌل االزدحامات والحوادث والطرق كان هنان اهتمام كبٌر فً مجال التخطٌط لحركة النمل 

 المروري من لبل ذوي االختصاص من المخططٌن.

المرورٌة والتً ادة الى  وكانت هنان معانات كبٌرة فً مدخل المعهد التمنً / كوت بسبب االزدحامات

 كثٌر من الحوادث 

وان الهدف من هذا البحث اٌجاد الحلول المناسبة من اجل التملٌد من االزدحامات والحوادث فً مدخل 

 المعهد التمنً / كوت والحفاض على سالمة الطلبة 

ان المدرة  ان زٌادة نسبة المركبات فً محافظة واسط فً تزاٌد مستمر وهذا سبب مشاكل مرورٌة حٌث

  االستٌعابٌة للطرق الداخلٌة والخارجٌة للمدٌنة اصبحت ال تتناسب مع هذه الزٌادة بأعداد المركبات .

ان هذا البحث شمل الدراسة المٌدانٌة وتصمٌم استمارة استبٌان واستكمالها عن طرق وصول الطلبة الى 

 حام .المعهد ومعرفة نوع المسائل وولت خروجه وما هً المسببات االزد

التوصٌات والنتائج تم التوصل من خالل البحث الى مجموعة من التوصٌات والنتائج التً تساعد على 

 التملٌل من االزدحامات المرورٌة والحوادث المترتبة علٌها .
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 الفهرس

 الصفحة  التفاصٌل  ت

 1 مرآنٌة االٌة ال  1

 2 االهداء 2

 3 المستخلص 3

 4 فهرس المحتوٌات  4

 5 فهرس االشكال والجداول  5

 6 الممدمة 6

 7 مشكلة البحث 7

 7 الهدف من البحث  8

 7 فرضٌة البحث 9

 7 المجاالن الزمانً المكانً  10

 7 هٌكلٌة البحث  11

 9 الفصل االول  12

 10 مفهوم االزدحام المروري  13

 10 اسباب االختناق المروري  14

 10 اضرار االختنالات المروري  15

 12 مفهوم المنحنٌات االفمٌة  16

 12 انواع المنحنٌات االفمٌة  17

 13 المنحنً الدائري البسٌط  18

 13 الرموز والمصطلحات والموانٌن الخاصة بالمنحنً الدائري البسٌط  19

 15 الفصل الثانً  20

 15 تمهٌد  21

 15 المولع الجغرافً  22

 16 المناخ  23

 16 طوبوغرافٌة المنطمة  24

 16 والع حال منطمة الدراسة  25

 17 الدراسة المٌدانٌة  26

 17  -تمهٌد: 27

 17 عٌنة الدراسة ) استمارة االستبٌان ( 28

 18 تحلٌل استمارة االستبٌان  29

 18 كٌفٌة الوصول الى المعهد  30

 19 مكان نهاٌة الرحلة 31

 20 السٌارة بالولوفولت تأخر  32

 21 زمن الوصول  33

 22 ولت الخروج من المعهد  34

 24 اسباب االختناق من جهة نظر المجٌبٌن  35

 26 الحلول لمعالجة االختناق لمدخل المعهد  36
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 26 اختٌار البدٌل لمعالجة االختنالات  37

 30 الفصل الثالث 38

 30 االستنتاجات  39

 31 التوصٌات  40

 31 الحلول الممترحة فً الحد من االختنالات المرورٌة  41

 32 مصادر البحث 42

 33 المحلمات  43
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 دمهــــــــــــــــقامل
تعّد ظاهرة االزدحام المروري من الظواهر األكثر انتشاًرا فً العالم، وخاصة فً دول العالم المتمدم الذي 

ٌكون فٌها أعداد المركبات بشكٍل متزاٌد، مما ٌعنً حدوث الكثٌر من االختنالات المرورٌة فً الشوارع، 

رف بأولات الذروة وتترّكز عادة وعودتهم منه، وهً ما تُع عملهموخاصة فً أولات ذهاب الموظفٌن إلى 

فً الصباح الباكر، وهذا ٌُعطً شعوًرا كبًٌرا باالنزعاج والضجر نتٌجة ضٌاع ساعات من الولت فً 

الشوارع، والتأخر على العمل بسبب عدم التمكن من الوصول إلٌه فً الموعد المناسب نتٌجة تراكم 

ٌت تتكرر نفس الحكاٌة، وٌضٌع ولت طوٌل فً المركبات فً الشوارع، وأثناء العودة من العمل إلى ب

الشوارع وسط االزدحام المروري الهائل. بدأت العدٌد من الدول منذ مّدة بالبحث عن حلول ناجحة للحد 

من ظاهرة االزدحام المروري، لما تُسببه هذه الظاهرة من سلبٌات كثٌرة سواء على الشوارع أم 

التوتر الكبٌر والشعور بالضغط الناتج عن البماء لفترات  تُسبب لهمالمركبات، أم حتى على السائمٌن، ألنها 

طوٌلة فً وضعٌة الولوف دون أن تستطٌع المركبات بالحركة نتٌجة االزدحام، وحدوث التباطؤ غٌر 

الطبٌعً لحركة المركبات، وتشٌع هذه الظاهرة فً الشوارع الداخلٌة المغلمة وسط المدن، وهذا ٌؤدي إلى 

افة اآلمنة التً من المفترض أن تكون بٌن المركبات، باإلضافة إلى ارتداد المركبات إلى انحسار المس

مسافات طوٌلة بشكٍل عكسً، وزٌادة نسبة حوادث السٌر. تُسبب ظاهرة االزدحام المروري تراجع 

عكس االلتصاد، ألنه ٌُسبب ضٌاع الولت والجهد، كما ٌُسبب تلف المركبات وزٌادة صرف الولود، وهذا ٌن

سلبًا على التصاد األفراد والدول أًٌضا، كما ٌُسبب ولوع بعض المشاكل الطارئة مثل تأخر وصول 

المرضى إلى المستشفٌات بسبب عدم تمّكن سٌارات اإلسعاف من اختراق المركبات وسط االزدحام، 

لسبب، وٌُسبب تعطل وتُسبّب إحٌانًا عدم وصول فرق اإلنماذ واإلطفاء إلى األماكن التً تحتاج ذلن لنفس ا

أشغال الناس وتأخرهم عن مواعٌدهم وأُسرهم وتعّطل مصالحهم. ظاهرة االزدحام المروري تُسبب 

حدوث العدٌد من حوادث الطرق، سواء حوادث المركبات أم حوادث الدهس التً تودي بحٌاة الكثٌر، كما 

الكبٌر، باإلضافة إلى تشتت التركٌز  أّن زوامٌر المركبات التً تنطلك عادة أثناء الزحام تُسبب اإلزعاج

وعدم االنتباه، وهذا بدوره ٌُسبب كوارث عدٌدة أًٌضا، ومن الضروري جًدا وضع حد لهذه الظاهرة، 

 ومحاولة السٌطرة على األسباب الرئٌسة التً أّدت إلٌها، كما ٌمكن التعلم من تجارب الدول المتمدمة التً 
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 -: البحج مشكلت
 من االزدحامات المرورٌة التً تودي الى بعض الحوادث فً مدخل المعهد التمنً كوت هنان معاناة كبٌرة

 -:  التالٌة باألسئلة صٌاغتها ٌمكن والتً البحث مشكلة تتبلور هنا ومن

  ؟االسباب التً تؤدي الى االختناق المروري فً بوابة المعهد التمنً  ماهً* 

 ؟ بطرق اكثر تمدم  االختناق هذا معالجةكٌفٌة اٌجاد حلول و* 

 -: البحج مه اهلدف
 معرفة اسباب االختناق المروري فً مدخل المعهد التمنً / كوت  

 تملٌل الحوادث من خالل اٌجاد حلول مناسبة لالختنالات فً مدخل المعهد التمنً 

 -: البحج فرضيت
بسبب زٌادة عدد الطلبة وااللبال على الدراسة فً المعهد التمنً / كوت مما ادا الى زٌادة عدد السٌارات 

لغرض توصٌل الطلبة الى المعهد وهذا ٌؤدي الى اختنالات مرورٌة لد تسبب الكثٌر من الحوادث والتأثٌر 

 .على سالمة الطلبة 

 -: املكاويو السماوي اجملاالن

   المكاني المجال

 .(الحً - كوت) طرٌك تماطع مع كوت/  التمنً المعهد مدخل

 الزماني المجال

 0202- 0202 الدراسً العام بداٌة 

 

 -: البحج هيكليت

  والخالصة لبحثممدمة ا عن فضال فصولثالثة  البحث من ٌتكون

 االتً:بالترتٌب  جاء حٌث
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 الفصل االول :
 مفهوم االزدحام المروري

 المروري الختناقاسباب ا

 األفمٌة المنحنٌات مفهوم

 األفمٌة المنحنٌات أنواع

 : الفصل الثاني
 الدراسة منطمة

 الدراسة المٌدانٌة

 : ثالثالفصل ال
 والحلول التوصٌاتالنتائج و
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 الفصل اّلول

 -: تمهٌد

ت المرورٌه لااالختنامفهوم وكان بمحورٌن حٌث تناول المحور االول تناول هذا الفصل الجانب النظري 

وانواع االختنالات المرورٌه واسباب االختنالات المرورٌه باالضافه الى االضرار المترتبه على 

 .مفهوم المنحنٌات االفمٌه وانواعها االزدحامات المرورٌه اما المحور الثانً فمد تناول

 املروري االزدحام مفهىم2-2

 فٌها ٌكون الذي المتمدم العالم دول فً وخاصة العالم، فً ًراانتشا األكثر الظواهر من المروري االزدحام

 ذهاب أوقات فً وخاصة الشوارع، فً المرورٌة اّلختناقات من الكثٌر حدوث ٌعنً مما متزاٌد، بشكل   المركبات أعداد

 2 منه وعودتهم عملهم إلى الموظفٌن

 التي حيدث فيها االزدحام املروري الطرق اوىاع2-0

 

وهـً الطــرق الكبٌــرة التــً ٌتم أنشـائهـا لتربط بٌن الـدول والمــدن لتنمــل لطـرق السرٌعـة: ا - أ

 .المسـافرٌن والبضائع والعدٌد مـن االستخدامات االخرى وتكون السرعة عالٌة

 

 وهً الطـرق التـً تنشأ داخل المدن لربط االحٌــاء ببعضها لتسهٌــل التنملب .الطـرق الفرعٌـة :

 للمواطنٌن وتكون السرعة محددة خالف الطرق الرئٌسة
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 املروري االختىاق اسباب 3 -2
ً  الضعفٌن ٌعـادل بما 0223 بعدعام المركبات تزاٌدأعداد. أ  االستٌعــابٌة الطــالـة أن علمـا

ً  تتــالئم ال شــوارعلل  2الحـالٌة المركبات أعداد مـع حـالٌا

 فً المركبات تـولف ٌكـون بل( باركات)المركبات لولوف نظامٌة أماكن وجود عدم. ب

 . الجـانبٌة االزلـة وفـً نهرالطرٌك

 . والطرق االرصفة على االحٌان بعض فً المتجولٌن الباعة بعض تواجد. ج

 اضافة والمخازن والمعامل المركبات تصلٌح ومجمعات التجارٌة المراكز من العدٌد وجود. د

 الـى ٌــؤدي مما والتمـاطعـات الرئٌسٌة والطـرق السكنٌة المناطك داخـل الجملة محـالت الى

 .المتبضعٌن عجالت تكـدس

 .والمترو والمطـارات البـاصات) مثــل االخرى البدٌلة النمـل وسائل وجـود عـدم.هـ

 .محددة أمنٌـة ألسبـاب والشـوارع الجسـور بعض غلك. ز

ً  للمركبات الحاصل الزخم لتخفٌف جدٌدة وطرق وأنفـاق جسور أنشـاء عدم. ط  فـً أن علما

 .االزدحامات لتالفً المركبات لمسٌر ونفك مجسر بٌن( 405) وحدها دبً مدٌنـة

 .طوٌلة لفترة إدامتها وعدم الطرق بعض فـً واالضرار المطبات كثـرة. ي

 عند والموالف للنمـل المركبات عـدد زٌـادة تطلبها أن ٌمكن التـً االراضً تـوفر عدم. م

 .واالسواق العمل وأماكن المنـازل
 سلبياث واضرار االزدحاماث املروريت  2-5

 للدكان العامة الصحة التأثير على  اواًل

حدوث للك عاد فً نفوس الركاب وسواق المركبات الذي بدوره ٌؤثر على االعصاب وخلك توتر 

 عصبً.

 ةيالمرور المخالفات ارتكاب: ًايثان

ٌسبب الجهد النفسً للسواق مع توتر وللك ٌدفعان السائك الرتكاب مخالفات مرورٌة وعدم الحفاظ 

 على سالمة الركاب . 

 ةيالمرور الحوادث حصول: ثالثًا

 نفسه فٌلجأ فً له عذرا ٌتخذ لد االزدحامات جراء من عمله عن بانه تأخر السائك ٌشعر عندما

 بعدها ٌؤدي والذي السرٌع للوصول المخرج لعله ٌرى السٌارات بٌن من والدخول الخاطئة للتجاوزات

 .له مروري حادث حصول الى
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 المصالح ليتعط: رابعا

 فً التأخر على فزٌادة الفرد، جهد من الكثٌر ٌنال المرور اكتظاظ بسبب الطرق فً ساعات لضاء إن

 إلى إضافة. متعبا نشاطه منهكا فٌبدأ طالته من معتبرا لسطا ٌفمد فإنه العمل، مكان إلى الوصول

 .وغٌرها المواعٌد عن ولتأخر الولت ضٌاع نتٌجة الناس مصالح تعطٌل

 ئةيالب تلوث: خامدا

بسبب تولف المركبات لكثرة االزدحامات مما ٌؤدي الى زٌادة فً تشغٌل المحركات الذي بدوره ٌؤدي 

 فً نفث غازات سامة تموم بتلوث الجو.الى زٌادة 

 ةالمادي الخدائر: داددا

 على سلبا ٌؤثر وهذا واإلنتاج، العمل فترات من ٌملل  االكتظاظ فً ٌومً بشكل الساعات ضٌاع إن

 .خطٌر نزٌف من ٌشكله لما البلدان بالتصادٌات ٌمس وبالتالً والشركات، والمؤسسات الفرد دخل

 كمٌة ٌتطلب ما وهو محركاتها تشغٌل ومدة المركبات سٌر فترات من ٌزٌد المروري االزدحام أن كما

 .الصٌانة  ونفمات الولود لشراء المخصصة الغٌار لطع صالحٌات مدة من وٌمصر الولود، من أكبر

 للحكومات باهظة  أمواال تكلف صحٌة معالجة تتطلب عدٌدة بأمراض اإلصابة فً كذلن التلوث وٌتسبب

  .والتنفس الملب أمراض سٌما ال واألفراد،
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 -: االفقيت املىحىياث  مفهىم
 ربعً اتجاه) افمً مستوى فً مختلفان اتجاهان لهما خطٌن بٌن الربط اجل من االفمٌه المنحنٌات تستخدم

 او للطرٌك المستخدمه للمركبات  االفمٌه الحركة فً تدرٌجً تغٌر إجراء لغرض ذلن و( دائري اتجاه او

 للطرٌك الجمالً والمنظر والراحه االمان تحمك بذلن وهً. الحدٌدٌه للسكن المستخدمه المطارات

 لطرق بالنسبه وخاصة(  الثابت المطر نصف ذات) الدائرٌه المنحنٌات الغرض لهذا عاده وتستخدم

 فمد ولذلن( المتغٌر المطر نصف ذات) الحلزونٌه او االنتمالٌه المنحنٌات الحدٌد والسكن السرٌع المرور

 افمٌا وٌماس افمً وىمست فً االفمً المنحنى طول عاده وٌحسب الدائرٌه بالمنحنٌات المنحنٌات هذا تدعى

 التموس درجه او المطر نصف لٌمه على واعتمادا الدائرٌه االلواس من تمترب جزئٌة اوتار شكل على

 ( متر 02 او متر 22 او متر 4 لكل) للمنحنً

 

 االفقيت املىحىياث اوىاع

 -: وهما االفمٌة المنحنٌات من رئٌسٌان نوعان هنان

 الدائرية المنحنيات -أوال

 -:هً اشكال ثالثة على وتكون ثابتة ألطار أنصاف لها بأن المنحنٌات هذه وتتمٌز

 البسٌط الدائري المنحنً(أ

 .واحدة مركزٌة وزاوٌة واحد لطر نصف له والذي

 المركب الدائري المنحنً(ب

 المنحنٌات انحناء أو تموس وٌكون اكثر او مركزٌتان وزاوٌتان اكثر او لطرٌن نصفا له الذي وهو

 أو الٌمٌن الى فإما الرئٌسً المماس من نفسها الجهة فً او) واحد اتجاه فً( المنحنً هذا منها المركب)

 .(الٌسار الى

 المعكوس الدائري المنحنً(ج

 ًنللمنح التموس اتجاه بعكس المنحنٌٌن احد تموس وٌكون مركزٌتان وزاوٌتان لطرٌن نصفا له الذي وهو

 احٌانا . مستمٌم خط بٌنهما ٌفصل ولد االخر
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 -: الدائرية المنحنيات

 الطار انصاف او واحد ثابت لطر نصف على تحتوي والتً الطرق فً غالبا المستخدمة المنحنٌات وهً

 الدائرٌة االلواس واتجاه االلطار انصاف عدد حٌث من اشكال او انواع ثالثة الى وتمسم متعددة ثابتة

 -:  هً االنواع وهذه منها المؤلفة

 البسٌط الدائري ًنالمنح•

 واحد ومركز واحدة مركزٌة وزاوٌة واحد ثابت لطر نصف له دائري لوس من جزء عن عبارة وهو

 الزاوٌة تساوي والتً المنحنً هذا بٌنهما ٌربط اللذٌن المماسٌن بٌن الكلٌة االنحراف زاوٌة عادة وتماس

 المنحنً لطر نصف ٌختار بٌنما الكترونً جهاز او الثٌودوالٌت جهاز باستخدام للموس الممابلة المركزٌة

 اجراء ٌتم ذلن وبعد اٌضا المواصفات بموجب المنحنً تموس درجة تختار او المتبعة المواصفات بموجب

 الجهاز او والشرٌط الثٌودوالٌت باستخدام االرض على هتسمٌط و وتولٌعها له الالزمة الحسابات

 . فمط الشرٌط او االلكترونً

 البسيط الدائري باملىحىي اخلاصت والقىاوني املصطلحاث و الرمىز•
 االتٌة والمصطلحات الرموز تستخدم

 (2-3 شكل الى انظر) المنحنً هذا فً

 D = Deflection angle                     المماسٌن بٌن الكلٌة االنحراف زاوٌة -

      Intersection  angle                                               التماطع زاوٌة -

   Central angle                                  للمنحنً الممابلة المركزٌة الزاوٌة -

 R = Radius of Curve                                   الثابت المحٌط لطر نصف -

     T = Tangent length                                                   المماس طول -

 L = Length of curve                                      الموس او المنحنً طول -

       C = Chord length                                                        الوتر طول -

 L.C = Long chord                                                        الكلً الوتر -

         = Middle ordinate   M         (           الوسطً البعد او) الوسطٌة المسافة -

  E=External distance                                             الخارجٌة المسافة -

 التماطع نمطة وحتى الوتر على( O) المنحنً مركز من النازل العمود امتداد على المسافتان هاتان وتماس 

(P.I. ) 
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 PC = Point of Curvature       نمطة التموس او التحدب                                 -

 Intersection Point of  =PI                                           نمطة التماطع       -

   = Tangency Point of PT                                              نمطة التماس       -

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ً الدائري البسٌطالرموز و المصطلحات والقوانٌن الخاصة بالمنحن(  3-1شكل ) 

 , زياد عبج الجبار , السدح اليشجسي والكادستخائيالبكرالمصدر: 
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 الفصل الثاوي
 تمهٌد 0-2

نتناول فً هذا الفصل الجانب التطبٌمً وسٌكون بمحورٌن, المحور األول عرض أهم الخصائص 

اما المحور الثانً الطبٌعٌة لمنطمة الدراسة الوالعة ضمن مدٌنة الكوت, والتعرف على والع حال المنطمة 

 االمثل طرٌمة اختٌار ثم ومنفمد كان عباره عن استمارة استبٌان استخدمت لدراسة المنطمة وتحلٌلها 

 .المروري االزدحام لمعالجة كلفه وااللل

 المولع الجغرافً 0-0

°( 33"  32و)°( 30"  2تمع مدٌنة الكوت فً النصف الجنوبً من محافظة واسط, بٌن دائرتً عرض )

متراً مربعاً  25243شرلا وتبلغ مساحة محافظة واسط °( 54"  02و )°( 55"  32شماال وخطً عرض 

مال محافظة دٌالى وبغداد ومن الجنوب محافظة ذي لار ومٌسان ومن الغرب محافظة وٌحدها من الش

المادسٌة وبابل ومن الشرق دولة إٌران, وترتبط محافظة واسط ومركزها مدٌنة الكوت بالعاصمة بغداد 

( وتمع منطمة الدراسة ) مدخل المعهد التمنً / كوت 2كم, كما موضح فً الخارطة) 262التً تبعد عنها 

 ناصرٌة ( –كم ( على طرٌك ) كوت  24- 25( جنوب مدٌنة الكوت وتبعد عنها بمسافة ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 موقع منطقة الدراسه -( :1خارطة )
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 المناخ  0-3

إن الصفة الغالبة على مناخ مدٌنة الكوت وإللٌمها المتمثل بحدود محافظة واسط هً المناخ الصحراوي 

المعدالت الشهرٌة لدرجات الحرارة فً مدٌنة الكوت إذ تبدأ درجات الحرارة تتباٌن الحار الجاف, و

( ْم لتصل أعلى معدالتها خالل أشهر )حزٌران، تموز، 3212العظمى باالرتفاع خالل شهر نٌسان إلى )

(ْم على التوالً ثم تأخذ درجات الحرارة باالنخفاض 5216،  5515،  5514،  5014آب، أٌلول( إذ بلغت )

أما الرٌاح السائدة فً .(ْم 2415نون الثانً بلغت )شهر أٌلول لتصل إلى أدنى معدل لها خالل شهر كابعد 

المنطمة فهً الغربٌة والشمالٌة الغربٌة عدا بعض األولات من السنة تكون فٌها الرٌاح جنوبٌة شرلٌة. إذ 

الكوت بملتها وتذبذبها هبة. وتتصف األمطار فً مدٌنة  515ٌبلغ أعلى معدل لسرعتها فً شهر تموز 

ملم، أما المعدل السنوي 0416وفصلٌة السموط، إذ ٌبلغ أعلى معدل لهطول األمطار فً شهر كانون الثانً 

 ملم. 04لسموط األمطار فً المنطمة فٌبلغ 

%, أما أوطأ معدل للرطوبة فهو فً شهَري تموز 50وٌبلغ أعلى معدل للرطوبة فً شهر كانون الثانً 

 . %04 وآب، إذ ٌبلغ

 

 طوبوغرافٌة المنطمة 0-5

تمع محافظة واسط ضمن المنطمة السهلٌة الرسوبٌة التً تمتد على شكل مستطٌل باتجاه شمال غرب نهر 

م 26-25دجلة, لكنَّ مدٌنة الكوت تتمٌّز بأراضٌها المرتفعة نسبٌاً حٌث ٌتراوح االرتفاع العام للمدٌنة بٌن 

نحدار من الشمال والشرق إلى الجنوب والغرب، ولد ساعد هذا فوق مستوى سطح البحر، وبتدرجها باال

االنحدار المتدرج على إرواء أراٍض كبٌرة منها. وكذلن تمٌّزت المدٌنة بوفرة الموارد المائٌة متمثّلة بنهر 

 دجلة وبوجود نوعٌن من الترب )تربة كتوف األنهار، وتربة أحواض األنهار(.

 والع حال منطمة الدراسة 0-4

منطمة الدراسة فً مدخل  المعهد التمنً / كوت وهو أحد تشكٌالت الجامعة التمنٌة الوسطى الذي تمع 

 –ة السام علمٌة موزعة على ثالثة اختصاصات للدراسة فٌه ) طبً عشروالذي ٌضم  2762عام  تأسس

وهنان  0202/0202( طالب وطالبة للعام الدراسً  2046اداري ( وٌبلغ عدد الطلبة الكلً ) –تكنلوجً 

( كم وٌمع على  24 – 25عن مدٌنة الكوت بمسافة )  المعهد التمنً / كوت دراسة صباحٌة ومسائٌة وٌبعد

 ناصرٌة ( المتكون من خطٌن ذهابا واٌابا . –طرٌك ) كوت 

المكتب االستشاري  وهنان فعالٌات اخرى ٌموم بها المعهد باالضافة الى العملٌة التعلٌمٌة كاعمال

والفعالٌات الزراعٌة وغٌرها من االنشطة التً تزٌد من ارتٌاد المعهد من لبل المواطنٌن مما ٌزٌد استخدام 

 مدخل المعهد ) منطمة الدراسة ( .
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 ـت امليداويــــــــــــــــــــــتالدراس

 -متهيد :
تشاولت في ىحا الفرل نتائج تحميل األجؾبة التي طخحت عمى طمبة السعيج التقشي / كؾت بغية التعخف عمى واقع       

 .الحال  اسباب االختشاق السخوري لسجخل السعيج التقشي

 -عينت الدراست ) استمارة االستبيان ( : 0-0-2 

(, وكانت طخيقة 2-0% مؽ عجد الظمبة الفعمي كسا في الججول )4تؼ اختيار عيشة مؽ السجتسع السجروس وبشدبة      
تؾزيع العيشة ىي العيشة العذؾائية السشتغسة حيث تؼ تقديؼ العيشة حدب االقدام العمسية وتؼ اختيار عجد مؽ الظمبة ضسؽ 

 عمى نساذج عجيجة مؽ الجراسات وحدب تؾجيو االستاذ السذخف . طالعاالالقدؼ الؾاحج وحدب عجد العيشة, وذلػ بعج 

  وقج تؼ تظبيق قانؾن حجؼ العيشة  
(         )

  
   [Sonia,1979 وذلػ لغخض التأكج مؽ مالءمة حجؼ العيشة إذ.]

 تؼ االعتساد عمى  متغيخ زمؽ الؾصؾل بؾصفو أحج الستغيخات السيسة في الجراسة, عمسا أن :

 nؾ حجؼ العيشة=ى 

Z 2174%( ويداوي  74قة )ج= مدتؾى ال 

 = اإلنحخاف السعياري      

d  ( 4=  مدتؾى الجقة) مؽ الؾسط الحدابي   % 

 (2-0لمظمبة كسا في الججول )  nوقج عيخت قيسة  

 

 

   

 

 (1-2جدول ) 

 تهزيع العينة عمى منطقة الدراسة

حجؼ العيشة  عجد الظمبة ت
(5)% 

حجؼ العيشة 
 السأخؾذة

الستؾسط 
 الحدابي

اإلنحخاف 
 السعياري 

1 1258 63 70 5,8 1,2312 
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 (43%( وذلػ لغخض زيادة الجقة مؽ الشتائج الى ان حجؼ العيشة التي تؼ حدابة ىؾ)52سيتؼ اعتساد حجؼ العيشة االكبخ )

  تحميل استمارة االستبيان  2-2-2

 كيفية الهصهل الى المعيد 2-2-3

 % 5455( سببا ان اغمب طمبة السعيج يخدادون السعيج عؽ طخيق خظؾط خاصة بالظمبة وبمغت الشدبة 0-0الججول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجمهع خرى ا اجره خطهط سيارة خاصة

 الندبة العدد الندبة العدد الندبة العدد الندبو العدد الندبة العدد
8 6 % 53 75.7 7 10% 2 1,5% 70 100% 

 

 (2-2جدول ) 

 ( )كيفية الهصهل الى المعيد

 

 (1-2)  شكل

 ( )كيفية الهصهل الى المعيد

في المعيد طمبة قدم شؤون المردر: 
 التقني/كهت 

 استسارة االستبيانباالعتساد عمى  طالب السذخوعالسرجر: 
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 مكان نياية الرحمة 2-2-4

( أن مكان الؾصؾل الى السعيج في نياية الخحمة يكؾن في مجخل السعيج قج حرل عمى اعمى  3-0تبيؽ مؽ الججول ) 
% ( ويعؾد الدبب الى عجم الدساح الى الديارات وخاصة خظؾط الظمبة بالجخؾل الى السعيج مسا  70ندبة وبمغت ) 

بعض الديارات يكؾن وقؾفيا في يؤدي الى كثخة االزدحام في مجخل السعيج وكانت االجابات الخاصة بفقخة اخخى ان 
 .الكخاج الخارجي ) ساحة الؾقؾف الخارجية ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجمهع اخرى  داخل المعيد كراج الطمبة مدخل المعيد
 الندبة العدد

% 
 الندبة العدد

% 
 الندبة العدد

% 
 الندبة العدد

% 
 الندبة العدد

% 
65 92 2 1,5 1 0,75 2 1,5 70 100 

 

 (3-2)  جدول

 مكان نياية الرحمة الى المعيد

 

 (2-2)  شكل

 ( )مكان نياية الرحمة

 ( 2-2السرجر: طمبة السذخوع باالعتساد عمى ججول ) 

 السرجر: طالب السذخوع باالعتساد عمى استسارة االستبيان

 ( 3-2السرجر: طمبة السذخوع باالعتساد عمى ججول ) 
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 -الديارة بالهقهف : تأخروقت  2-2-5

( وىحا الدمؽ يعج كبيخ مسا 4550( وبمغت )22-4الؾقؾف عمى اعال ندبة لدمؽ )حرل زمؽ تأخخ الديارات في      
%( القل مؽ )خسذ دقايق( ومؽ ثؼ 0654ي الى كثخة وقؾف الديارات ويدبب ازدحامات وتؾزعت عمى الشدب التالية )يؤد

 %( 2253دقايق ( ) 22اكثخ مؽ ) 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4-2جدول ) 

 زمن تأخر الديارة في الهقهف

 دقيقة 10اكثر من  دقيقة 10 – 5 دقيقة 5 اقل من
 الندبة العدد الندبة العدد الندبة العدد
20 28.5% 40 57.2% 10 10.3% 

 

 

 (3-2)  شكل

 ( )زمن تأخر الديارة في الهقهف

 نتائج استسارة االستبيانالسرجر: طالب السذخوع باالعتساد عمى 
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 -: زمن الهصهل 2-2-6

%    42 (  حيث بمغت الشدبة8:33-8:16الظمبة يكؾن في زمؽ ) ألغمب(  ان زمؽ الؾصؾل 4-0يتبيؽ مؽ الججول )
صباحا  6:32وىحا يؤدي الى تؾلج ازدحام كبيخ في ساعة الحروة ويعؾد الدبب لكؾن اغمب السحاضخات تبجأ في الداعة 

 لجسيع االقدام العمسية . 

 

 

 

 

 ا

 باالعتماد عمى نتائج االستبيان طالب المذروعلمردر: ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5-2جدول ) 

 زمن الهصهل

 

 المجمهع 8:30بعد  8:16-8:30 8:00-8:15
 الندبة% العدد الندبة العدد الندبة العدد الندبة العدد
23 32.8% 42 60% 5 7,2% 70 100 

 

 ( 4-3ججول ) باالعتساد عمى  السذخوعطمبة السرجر: 

 

 (4-2)  شكل

 زمن الهصهل

 (5- 2السرجر: طمبة السذخوع باالعتساد عمى ججول )
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 -: وقت الخروج من المعيد  2-2-7

حيث   بعج الغيخ 0 -2ي الداعة (  ان وقت الخخوج مؽ السعيج الغمب الظمبة يكؾن ف  4-0يتبيؽ مؽ الججول )  
%  وىحا يؤدي الى تؾلج ازدحام كبيخ في ساعة الحروة عشج الخخوج ويعؾد الدبب لكؾن اغمب  62بمغت الشدبة 

 .  بعج الغيخ لجسيع االقدام العمسية مابيؽ الؾاحجة والثانيةالسحاضخات تشتيي في الداعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وام حدب القدم العممي بدبب جائحة كهروناداوقات ال 2-4-

 (6-2جدول ) 

 وقت الخروج

بعد  1قبل الداعة 
 الظير

 المجمهع بعد الظير 2بعد  بعد الظير 2 – 1

 الندبة% العدد الندبة العدد الندبة العدد الندبة العدد
7 10% 56 80% 7 10% 70 100 

 

 (5-2)  شكل

 ( )وقت الخروج من المعيد

10% 

80.00% 

10.00% 
 وقت الخروج

 1لبل الساعة 

 2-1الساعة 

 2بعد الساعة 

 السرجر: طالب السذخوع باالعتساد عمى نتائج استسارة االستبيان

 ( 6-2السرجر: طمبة السذخوع باالعتساد عمى ججول ) 
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وذلػ % (  3050)  اعمى ندبة اليام الجوام ىي اليام االحج واالثشيؽ حيث وصمت الى ( أن  3-0تبيؽ مؽ الججول ) 
 بدبب تقميص الجوام الى يؾميؽ بدبب جائحة كؾرونا ومسا ادي الى تقميل االزدحام بذكل كبيخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىل انت ممتزم بجميع االيام  2-4-

% وىحا ال يداعج في  7553اغمب الظمبة ممتدمؾن بايام الجوام السظالبيؽ بيا وبمغت الشدبة ( أن  3-0تبيؽ مؽ الججول ) 
 تقميل االزدحام لكؾن ندبة غيخ السمتدميؽ قميمة 

 الخميس االربعاء الثالثاء االثنين االحد
 الندبة العدد

% 
 الندبة العدد

% 
 الندبة العدد

% 
 الندبة العدد

% 
 الندبة العدد

% 
45 32.2 45 32.2 20 14.2 20 14.2 7.2 100 

 

 (3-2)  جدول
 مكان نياية الرحمة الى المعيد

 

 

 (2-2)  شكل

 ( )مكان نياية الرحمة

 السرجر: طالب السذخوع باالعتساد عمى استسارة االستبيان

 ( 3-2السرجر: طمبة السذخوع باالعتساد عمى ججول ) 
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 -اسباب االختناق من وجية نظر المجيبين :  2-2-8

 ال نعم
 الندبة العدد

% 
 الندبة العدد

% 
66 94.3 4 5.7 

 

 (3-2)  جدول

 االلتزام بالدوام

 

 (2-2)  شكل

 ( )مكان نياية الرحمة

 السذخوع باالعتساد عمى استسارة االستبيانالسرجر: طالب 

 ( 3-2السرجر: طمبة السذخوع باالعتساد عمى ججول ) 
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سيارات نقل الظمبو بالسختبة االولى جاءت  حيثاسباب االختشاق مؽ وجية نغخ السجيبيؽ  ( 5-0يتبيؽ مؽ الججول )  
%  وىحا يؤدي الى تؾلج ازدحام كبيخ في ساعة الحروة ويعؾد الدبب لكؾن اغمب السحاضخات تبجأ  72بمغت الشدبة  حيث

 . تقخيباا لجسيع االقدام العمسية مداء 0,30في الداعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -: الحمهل لمعالجة االختناق لمدخل المعيد 2-2-9

 (7-2جدول ) 

 اسباب االختناق من وجية نظر المجيبين

الديارات المدتخدمة  سيارات المنتدبين سيارات نقل الطمبة
 لمذارع العام

 المجمهع

 الندبة% العدد الندبة العدد الندبة العدد الندبة العدد
63 90% 3 4,3% 4 5.7% 70 100 

 

 

 (6-2)  شكل

 ( )اسباب اختناق

 السرجر: طالب السذخوع باالعتساد عمى نتائج استسارة االستبيان

 ( 7-2)  ججول عمى باالعتساد السذخوع طمبة: السرجر



 

26 

لسعالجة االختشاق تكؾن عؽ طخيق انذاء مشحشي يخبط الذارع العام مع  اآلراء(  ان اغمب   6-0يتبيؽ مؽ الججول )  
 00,4الخئيدي )   % (  في حيؽ ايج عسل اشارة مخورية في الذارع 42,5ىحا الحل  بشدبة ) تأييجمجخل السعيج وقج كان 

 .خعة الديارات% ( لعسل مظبات في الذارع الخئيدي لتخفيف س 0215% ( وكانت ندبة ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البديل لمعالجة االختناقات  اختيار 2-3

 (8-2جدول ) 

 الحمهل لمعالجة االختناق لمدخل المعيد

عمل منحني يديل انديابية 
 المعيدالدخهل الى 

عمل مطبات في 
 الذارع الرئيدي

عمل اشارة مرورية ضهئية 
 عمى الذارع الرئيدي

 أخرى 

 الندبة% العدد الندبة العدد الندبة العدد الندبة العدد
35 50% 15 21,4% 15 21,4% 5 7,2% 

 

 

 (7-2)  شكل

 ( )الحمهل لمعالجة االختناق

 (8-2) ججول عمى باالعتساد السذخوع طمبة: السرجر

 السرجر: طالب السذخوع باالعتساد عمى نتائج استسارة االستبيان
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  :  لقج كانت ىشاك عجه بجائل لتخفيف االختشاق السخوري لسجخل السعيج تقشي كؾت  وىي

عسل مشحشي افقي دائخي بديط لسجخل السعيج التقشي كؾت يخبط بيؽ الظخيق الخئيدي )كؾت حي ( ومجخل السعيج -2
وذلػ لتقميل حخكو سيخ السخكبات تجريجيا الى داخل السعيج او الى كخاج وقؾف الديارات وقج يكؾن ىحا الحل مكمف بعض 

جخل السعيج وخاصو اذا تؼ ربظو بظخيق خجمي بسدافو مشاسبو الذي لكؽ سيداىؼ بذكل كبيخ في الحج مؽ االختشاقات لس
 .قبل بجايو السشحشي 

عسل اشارات ضؾئيو عمى طخيق كؾت حي امام مجخل السعيج وىحا الحل قج يخفف مؽ الحؾادث السخوريو ولكؽ لؽ -0
 .يداعج في حل االختشاق وبالعكذ قج يؾلج اختشاق اكبخ في اوقات الحروه 

يو عمى طخيق الخئيدي كؾت حي لتخفيف حخكو السخكبات السدتخجمو ليحا الظخيق وىحا االختيار عسل مظبات صشاع -3
غيخ مدسؾح بو قانؾنيا حدب التعميسات الخاصو بالظخق الخارجيو الخئيديو وفي نفذ الؾقت قج تكؾن ىحا السظبات سبب 

 .لحؾادث كثيخه السيسا السدتخجميؽ الججد بالظخيق

ق الخئيدي بالسعيج في الجخؾل و الخخوج وىحا الحل يكؾن مكمف ججا باالضافو الى الؾقت عسل مجدخ يخبط الظخي-5
 . الحي يحتاجو مثل ىكحا مذخوع لالكتسال مسا يؾثخ عمى الجوام في السعيج وعمى الظخيق الخئيدي

خل السعيج تقشي وعميو فان افزل اختيار لحل االختشاق ىؾ عسل مشحشي افقي دائخي بديط يخبط بيؼ طخيق كؾت حي ومج
ودعؼ ىحا الحل لتفعيل كخاج سيارات الظخيق الجاخمي ليكؾن نيايو السشحشي عشج االستعالمات الخئيديو ومشيا الجخؾل الى 

 الكخاج

 مؽ خالل ما تؾصمت اليو الجراسة السيجانية فان ندب مؤشخات الحمؾل كسا مؾضحة في السخظط كسا في الذكل 

(0-2) 

 مؤشخات الحمؾل مؽ خالل الجراسات السيجانية ( 1-2السخظط ) 
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التقشي / كؾت والتي كانت  فان اختيار البجيل االفزل يكؾن بانذاء مشحشيات افكية لسجخل ومخخج السعيج
% تكسؽ 553% ىحا مؽ جانب اما مؽ جانب اخخ فان اختيار الحمؾل االخخى والتي ندبتيا 4255ندبتيا

 % لتكؾن اكثخ مؽ الشرف.4455وبجسع تمػ السؤشخيؽ يربح في انذاء مسخ خجمي )شارع خجمي( 
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Series 1

 الجراسة لسؤشخات والدمبية االيجابية السؤشخات يؾضح( :  2-2) مخظط

 السرجر : طمبة السذخوع مؽ خالل تحميل نتائج استسارة االستبيان
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 وكحلػ تؼ تحجيج السشحشيات االفكية والسسخ الخجمي المحان ىسا الدبيل الؾحيج لحل تمػ االزمة السخورية وكسا 

 

 

 ف

 (3-0ي السخظط رقؼ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يؾضح التقاطع السقتخح لسجخل السعيج التقشي / كؾت3-2مخظط رقؼ )

 السرجر : الباحث باالعتساد عمى نتائج الحمؾل السقتخحة
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 الفصل الثالج
 متهيد

 .السقتخحة لمحج مؽ الختشاقات السخوريو والحمؾل االستشتاجات والتؾصياتتشاول ىحا الفرل عخض 

 : :- 

 -مجسؾعة مؽ االستشتاجات التي عيخت مؽ خالل الجراسة السيجانية لمبحث وكانت كسا يمي : تؾجج ىشاك

 ىؼ في التقميل مؽ االزدحاماتايجة لكؾنيا تدج% وتعج ندبة  5555سيمة رئيدية مدتخجمة وكانت بشدبة و  ؾىالشقل العام  -2
 .واالختشاقات السخورية

 .(0-0كسا ىؾ محكؾر ضسؽ مخظط)  / كؾتفي مجخل السعيج التقشي% 70ؾر الخاص بشياية الخحالت كان بشدبة حالس -0

 : الذكل الحالي لتقاطع مجخل السعيج التقشي /كؾت مع طخيق )كؾت_ الحي (( 4-2مخظط )

 السرجر : الباحث 

 

 طرٌك كوت /الحً -1

 طرٌك كوت /الحً -1

 مدخل المعهد التمنً /كوت -2

 مدخل المعهد التمنً /كوت -2
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( دقيقة يذكل ندبة 22-4ا يذيخ الى مؤشخ سمبي حيث ان تاخخ وقؾف السخكبات بسعجل )زمؤشخ وقت تاخخ الخحمة اي -3
ىحا يخبػ سائقي السخكبات مؽ جانب وعجم دخؾل جسيع السخكبات الى مجخل السعيج وبقائيا عمى الذارع العام % و 4450

 مؽ جانب اخخ.

% وىحا بجوره يذكل اختشاق 4655( صباحا يذكل ندبة 6132 – 6124الدمشية ) الظمبة في السجةزمؽ وصؾل اغمب  ان -5
 .(5-3كسا ىؾ مؾضح ضسؽ مخظط ) تباإلضافة لكؾنو سبب في التأخخ عؽ السحاضخا مخوري 

كؾن نياية  عيخا كحلػ يعتبخ مؽ مرادر االختشاقات السخورية 2وقت خخوج الظمبة في نياية الجوام لمفتخة الدمشية بعج  ان -4
 .االمخ ىي الغالبية كانت تخخج في ىحه الفتخه والتي تعج فتخة ذروه

االيجابية وحجؼ السؤشخات الدمبية وكسا مؾضح بالسخظط رقؼ ومؽ خالل السؤشخات اعاله يسكؽ ان نحجد حجؼ السؤشخات 
(0-0) 
 
 
 
 
 
 

  : :- 
مؽ خالل مؤشخات الجراسة العسمية لمبحث فقج تؾصل الباحث الى عجد مؽ التؾصيات السيجانية التي مؽ شأنيا تقميل 

 -االختشاقات والحؾادث السخورية وكسا يمي:

 التشديق بيؽ االقدام العمسية عمى تؾزيع الجوام طيمة ايام االسبؾع  -2
 ديل عسمية دخؾل وخخوج السخكبات.العسل عمى جعل مجخل السعيج بجانبيؽ لي -0

 العسل عمى انذاء مشحشيات افكية تداعج عمى انديابية دخؾل السخكبات واستيعاب حجسيا. -3

العسل عمى انذاء مسخ خجمي يداعج السخكبات التي ال ترل الى السجخل الخئيدي مؽ الؾقؾف فيو وعجم بقائيا في الذارع  -5
 العام.

مؽ نقظة تالقي السشحشي االول مع الذارع العام الى نقظة تالقي السشحشي الثاني مع العسل عمى انذاء جدرة وسظية تستج  -4
 الذارع العام ميستيا تسشع عبؾر السخكبات بذكل عسؾدي مؽ الجانب االول الى الجانب الثاني.

كبات الشقل العسل عمى انذاء ساحة لؾقؾف سيارات الظمبة الحيؽ يتستعؾن بالشقل الخاص لسشع االرباك الحاصل بيؽ مخ  -4
 العام والشقل الخاص.
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 (3-0ولغخض تؾضيح التؾصيات اعاله انغخ السخظط رقؼ )

 .(والعسل الجوام اوقات بيؽ تفاوت وضع خالل مؽ) العسل وقت تشغيؼ. ١

 .الجساعي الشقل وسائل عمى والتخكيد لمقظارات، إيجاد مؽ العام الشقل قظاع تحديؽ. ٢

 .لمسذاة الخاصة والسسخات الجدؾر وتؾفيخ السذاة تؾعية. 3

 .إنذائيا يتؼ التي لمسباني الخاصة والسؾاقف العامة السؾاقف إقامة. 5

 

 

 

 

 -: املصادر

 الكتب -اواًل 

 .2773, السدح اليشجسي والكادستخائي, مظبعة جامعة السؾصل, السؾصل  البكخ, زياد عبج الجبار -2

 . 2763، السشذاة العامو لمسداحو ،  بغجاد  السداحو،  لبيب ناصيف سمؾم -0

 التخبية كمية مجمة، السخورية الحؾادث عاىخة حؾل استظالعية رسةاد،  ضيج، صبيحو نعسو -3
 . 0224 بابل ، واإلندانية التخبؾية لمعمؾم األساسية

 2757يؾسف، صيام ،السداحو وتخظيط السشحشيات، مظبعة الستؾسط الرحيفو االردنيو ،عسان  -5

 جامعة، اآلداب كمية الى مقجمة ماجدتيخ رسالة الكؾت لسجيشة الدكشية الؾعيفة، جؾد عظية جبخ -4
 0222بغجاد 

 مواقع االنترنيت -ثانيًا 



 

33 

book.com-www.noor 
www.mybook4u.org 

www.ekitabs.com 
www.ariib.com 

 

 

 

 

 

 امللحقات

 استمارة االستبيان

 

 

 

 ) استمارة االستبيان ( 
 بدائل معالجة اّلختناق المروري لمدخل المعهد التقنً / كوت -عنوان الرسالة :

 عزٌزي الطالب الكرٌم......

المعلومات المطلوبة فً هذه االستمارة ألغراض البحث العلمً فمط وهً من متطلبات الحصول على شهادة دبلوم      

 تمنً فً المساحة , وعلى هذا األساس ٌرجى عدم كتابة االسم على االستمارة أو التولٌع علٌها .

 مع فائك الشكر والتمدٌـــــــــــــر.

 ( أمام ما تراه مناسبا .  ⁄ٌرجى وضع علمة )  -ملحظة:

 معلومات عامة -أوّل :

 الجنس    )...............(  -2

 المرحلة الدراسٌة                مرحلة اولى                 مرحلة ثانٌة                        -0

 التعلٌم العالً والبحث العلمًوزارة 

 الجامعة التمنٌة الوسطى

 المعهد التمنً / كوت

 لسم تمنٌات المساحة

 طلبة المرحلة الثانٌة / لسم المساحة -الطالب:

 م.م. صالح سلٌمان كشاش -المشرف:

 2021/  2020 -العام الدراسً :

  

http://www.noor-book.com/
http://www.noor-book.com/
http://www.mybook4u.org/
http://www.mybook4u.org/
http://www.ekitabs.com/
http://www.ekitabs.com/
http://www.ariib.com/
http://www.ariib.com/
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 كٌف ٌتم وصولن الى المعهد ؟ -3

 سٌارتً الخاصة         

 خطوط خاصة بالطلبة                   

 سٌارة اجره ٌومٌا         

 أخرى ) تذكر (  ...........................................................         

 فً أي مكان ٌكون نهاٌة الرحلة بالسٌارة الى المعهد؟ -5

 مدخل المعهد         

 كراج الطلبة         

 داخل المعهد         

 أخرى ) تذكر ( ...............................................................        

 

 االٌام التً ٌتم الدوام بها حسب لسمن العلمً بسبب ظروف كورونا -4

 االربعاء                   الخمٌس         االحد               االثنٌن                   الثالثاء      

 ما هو زمن تأخر السٌارة التً تنملن اثناء التولف فً نهاٌة الرحلة الى المعهد؟ -4

 دلٌمة 22دلٌمة                    أكثر من  22-4دلائك                  4ألل من    

 

 فً اي ولت ٌكون وصولن الى المعهد ؟ -5

 صباحا 32: 6صباحا                    بعد 6132 – 6124صباحا               6124 – 6 

 حسب الدوام فً ظروف كورونا فً اي ولت ٌكون خروجن من المعهد -6

 بعد الظهر 0بعد الظهر                    بعد  0 -2               بعد الظهر  2لبل الساعة 

 ناق المروري من وجهة نظرن؟ما هو سبب االخت -7

 سٌارات نمل الطلبة              سٌارات المنتسبٌن                   السٌارات المستخدمة للشارع العام

 ما هو الحل لمعالجة االختناق المروري لمدخل المعهد من وجهة نظرن؟ -22

 عمل منحنً ٌسهل انسٌابٌة الدخول الى المعهد

 مطبات فً الشارع الرئٌسًعمل 

 عمل اشارة مرورٌة ضوئٌة على الشارع الرئٌسً

 ( .................................................. ركذا أخرى )        
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