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 Title of thesis       

                                                            

Absract of thesis 

                                              

 التباين المكاني لقّيم األراضي السكنية في مدينة البصرة                 

نشأة مدينة فصول تناول الفصل االول  أربعةفضآل عن  مدينة البصرة تضمنت الدراسة مقدمة عن 

تخطيط المدينة ودوافع ومؤشرات نموها بينما تطرق الفصل الثاني الى  البصرة ومراحل تطورها 

في   تباين قّيم األراضي السكنيةفي ، اما الفصل الثالث فقد تناول العوامل المؤثرة  وعجزها السكني

م األراضي السكنية لمدينة التنبؤ المستقبلي لتوسع وقيّ في حين تناول الفصل الرابع مدينة البصرة  

االشكال ومجموعه من الخرائط  الجداول وعدد من  طروحة، فضآل عن ذلك  ضمت األالبصرة 

في النهايه على االستنتاجات التي توصل اليها  األطروحة والصور لمنطقه الدراسه ، كذلك احتوت 

 وعدد من المالحق .والتوصيات والمصادر الباحث 

The Positional  Discrepancy  of Residential  Land  Prices  in Basrah  City           

 The stady included an introduction to the city of Basrha , as well as four 

chaptevsdeal with chapter one origins of Basrha and stages  of development , 

while chapter tow addressed to city planning and motivation and growth 

indicators and the housing deficit , chapter three dealt with the factors affecting 

variation values of residen tial land in the city of Basrha , while chapter four 

predict future expansion and residential land values for Basrha , besides thesis 

included a number of  tables and figures , and a set of maps and photos of the 

study area, as well as the thesis contained in the finsh on the researchers 

findings and recommendations , sources and a number of appendices . 

 


