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 الماجستيرالشهادة : 

اس دددد    رلدددد,ر   ددددضراس ددددد ر ررتهددددلدراسل الددددضرحسددددورتالددددخيراستقددددا راستددددس خ ,رسم ددددد رلدددد,ر  سل ددددضر خلددددس ر ر دددد رل الددددضراس اا دددد 
رال الضرااقعراس   ضرلخهسراتالخير فسء رشب ضراسق قرلخهسر.ر

.راختقددددد قراسفألددددد رراستقدددددا راستدددددس خ ,رسم دددددد رلدددد,ر  سل دددددضر خلدددددس رت ددددت  راسل الدددددضرلددددد,رن ب دددددضرلألدددددا ر رت ددددسا راسفألددددد را ا 
سر ألددددفراسفألدددد راس سسددددعرسل الددددضرااقددددعر   ددددضراس ددددس ,رحسددددورل الددددضراس اا دددد راسفي الخددددضراس دددد    رلدددد,ر   ددددضراس ددددد رلدددد,راس  سل ددددضر.رلخ دددد

اس ددددد رشمددددورشددددددب ضراسقدددد قرلدددد,راس  سل ددددضر.رلدددد,ر ددددخ رت ددددسا راسفألدددد راس ابددددعرتدخددددخ ر فددددسء رشددددب ضرقدددددد قراس ددددد رلدددد,ر  سل ددددضر خلددددددس ر ر
رضراسفددددددداا ر رشدددددددلراسشدددددب ضر رل فددددضر    خدددددضراس دددددددلر ر  شدددددددد را   قددددسدر ر دددددد ش رألددددمر) دددددد ر ددددددا رالدددددت لا راس  ددددسخخ را  ألس خددددددددضر

ر ر  سلضراسشب ضر(ر.ل فضرا  تشس رر رر  تبسقر ر  ش رح  س خضراساألا ل فضرا

لا راس اا ددددد راسقبخ خدددددضرااس تيخددددد ا راسبشددددد خضرلددددد,را تدددددلالراتشددددديخ رشدددددب ضراسقددددد قرلددددد,ر  سل دددددضر خلدددددددس ر رضردددددددداسل الرن هددددد  
 دددددا رلدددددسشس راسددددددددأل ا راسألدددددبس خضرس خدددددس را شتخسلخدددددضر  دددددسرتبدددددخ ر خدددددسل رنشدددددلالراس   بدددددس راس ت   دددددضرشمدددددورشدددددب ضراسقددددد قر ر لدددددددخ سر

رر.راس لت ل ضررل,راسل الدددددض ا ردد شدددد  سخخ رااس انخس راس ق ر.ر  سربخ  راسل الضرشل ر فسء رشدب ضراسق قرب لبراس
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The study aims to clarify the land transport historical development of Misan governorate, and then 

studying the factors that influence the traffic and study the actual traffic movement and clarify the 

efficiency of its road network                                              .  

     This study consists of four chapters. The first chapter deals with the historical development of land 

transport in Misan. The second chapter deals with the geographical factors that affect the road traffic 

in the governorate. The third chapter deals with the reality of the road transport in Misan. Chapter 

four deals with Evaluating the efficiency of the road network in Province of Misan by using statistical 

standards (Node Network, Node Centrality, Detour Index, Connectivity, Accessibility Indicator, 

Proliferation Degree and Network density ). 
The study shows the role of physical factors and human variables role in the operation and the 

extension of Misan 's road network. Also, it shows the increased number of moving vehicles on 

Misan 's roads particularly during morning rush hours at both regular days and holidays .The study 

also proves the inefficiency of the road network according to the standards and indicators that have 

theen used . 


