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Abstract of thesis 

 

 للمدن الرئيسة في محافظة البصرةالتنمية االسكانية المستدامة 

 تصور خالله من ٌوضح البصرة محافظة فً الرئٌسة مدنلل مستدامة اسكانٌة لتنمٌة برنامج اعداد الى سةدراال تهدف
 فً تتمثل ثانوٌة دافاه تحقٌق من البد دفاله ذاه تحقٌق ولغرض .المدن كتل فً السكن ازمة ىعل القضاء لكٌفٌة
 :االتً

 بصورة سواء السكنٌة الوحدة بناء ٌةعمل فً عناصره جمٌع تؤثر الذي البصرة لمحافظة الطبٌعً الواقع_ دراسة  1
 . مباشرة غٌر او مباشرة

 .الرئٌسة المدن فً والسكنً السكانً الواقع _ دراسة 2
 .الرئٌسة المدن فً علٌها المعتمدة االسكان _ دراسة برامج 3
 .المستدامة االسكانٌة التنمٌةجٌات ستراتٌا ورسم التخطٌطٌة ٌاتلالعم دعم فًالجغرافٌا   دور تفعٌل_  4
 .البصرة محافظة فً المستدامة االسكانٌة للتنمٌة نموذج بناء_    5

    The study aims to prepare a program for the development of a sustainable housing for main cities in the 

Governorate of Basra illustrates through it to imagine how to eliminate the housing crisis in those cities. 

In order to achieve this goal has to be to achieve secondary objectives are as follows:  

1_ study the natural reality of the Governorate of Basra, which affect all of its components in the 

construction of the housing unit process, either directly or indirectly.  

2_ study of Population and Housing, located in main cities.  

3_ study Housing dependent programs in main cities.  

4_ activating the role of geography in support of the planning processes and drawing sustainable housing 

development strategies.  

5_ build a model for sustainable housing development in the Governorate 

Sustainable Housing Development for Main  Cities in Basra Governorate 


