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 عنوان الرسالة او االطروحة : 

 الصحي في مدينة البصرة مناطق العوز البيئي و

 :  األطروحةملخص الرسالة او 

تناول البحث تحديد مناطق العوز البيئي والصحي ومستوياته في مدينة البصرة  وذلك من خالل قراءة مكانية لبعض المعطيات 

 ألمراض االنتقالية في المدينةالمرتبطة بالبيئة الحضرية وقياس كفاءة خدمات مراكز الرعاية الصحية ألولية . باإلضافة إلى انتشار ا

 وأظهرت الدراسة اآلتي : 

% ( من سكان المدينة تحت نطاق العوز البيئي وفقا للمعايير الخاصة بالمؤشرات المعتمدة في الدراسة.إال أنها تتباين  89)  يقع  -1

 في مستوياتها من حي  إلى آخر نتيجة الختالف النقص الحاصل في كفاءة المؤشرات التي يحتويها كل حي من أحياء المدينة .

الصحية في مدينة البصرة ، حيث أن سوء توزيع المراكز الصحية في أحياء المدينة وقلة هنالك عجز في مؤشرات الحالة  -2

المالكات الطبية والصحية فيها وانتشار األمراض االنتقالية في مختلف أحياء المدينة جميعها عوامل أدت إلى نشوء  ظاهرة العوز 

 صحي في مدينة البصرة .ال
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Environmental and Health Destitution Areas in Basrah City  

This research deals with determination of the environmental and health destitution areas in Basrah city and 

their levels. This is through spatial investigations for some data related with the urban environment first. Also 

Measuring the efficiency of primary health care centers second .In addition to spread of transitional diseases in 

the city .  The study came up with a number of results represented as follows: 

-Most (98.5%) of the Basrah city  population is within the scope of the environmental destitution. However, 

there are spatial variation in environmental destitution among the areas  of the city, which was the result of a 

difference to the shortfall in the efficiency of the environmental indicators prevailing in each area of the city.  

-All areas of the city are within the health destitution, according to the health status indicators mentioned 

earlier. In the light of the criteria under which were identified  the areas of health destitution areas  in the city. 

 

 


