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 "أثر التوجهات المعاصرة للتصميم الحضري في صناعة المكان" 
 0بنين عبد الكريم حسين عبد: الباحث                                                0د رواء فوزي نعوم.م.أ: المشرف

  
 (م6102) 0قسم هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية

 ملخص البحث 
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 "ج تصميمي في العمارة المعاصرةالتفكير البارامتري منه" 
 0زينب حامد محسن: الباحث                                                0د باسم حسن هاشم الماجدي.م.أ: المشرف

  
 (م6105) 0قسم هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية

 ملخص البحث 
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 "سة حالة دراسيةمدينة كربالء المقد-دور الحدث الديني في التطوير الحضري " 
 0أنور فاضل حسين العبادي: الباحث                               0عبد هللا سعدون سلمان المعموري د .م.أ: المشرف

  
 (م6102) 0قسم هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية

 ملخص البحث 
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 "دور مبادئ النمو الذكي في كلف االسكان الميسر" 

 0تمارا معتز عبد المجيد: الباحث                                                     0عباس د سناء ساطع.أ: المشرف
  

 (م6102) 0قسم هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية
 ملخص البحث 

ر تمثل المحور العام للبحث بمفهوم االسكان الميسر الذي ُيعد مفهومًا واسعًا يرتبط بمشاكل متعددة ابرزها هو توفي
وبرز من األدبيات التي تناولت تعريفه ( األسر ذات الدخول المتوسطة والواطئة)السكن الالئق لفئات محددة من األسر 

من دخل األسرة السنوي،وقد تباينت الحلول ابتداءًا من مقياس الوحدة السكنية ومعالجتها %( 01)بأنه يرتبط بنسبة 
عرف البحث االسكان الميسر أجرائيًا بأنه .في تمويل مشاريع األسكان تصميميًا وصواًل الى مقياس الدولة ومساهمتها

-%21)االسكان الذي يلبي حاجات مدى من الدخول التي تتدرج من المتوسطة الى الواطئة والتي تكون دخولها بحدود 
ا مفهوم أم.من الدخل السنوي لألسر%( 01)من متوسط الدخول لمنطقة معينة بحيث التتجاوز كلف االسكان %( 01

النمو الذكي فقد ظهر لحل مشاكل األنتشار الحضري الذي عانت منه المدن في التسعينات من القرن العشرين،وارتبط 
حركة المدينة الحدائقية ضمن فترة الحداثة وحركة التحضر الجديد في بماسبق من حركات تخطيطية وتصميمية تجسدت ب

وتبين بعد طرح األدبيات السابقة التي تناولت هذا المفهوم بأنه تنمية تتضمن مجموعة من المبادئ .فترة مابعد الحداثة
 .صاديةترتبط باألسكان الُميسر وتعدد خيارات االسكان وتحقق الجوانب البيئية واالجتماعية واالقت

وجود فجوة معرفية )اهتم المحور الخاص بالعالقة بين النمو الذكي واالسكان الميسر وقد برزت مشكلة البحث المتمثلة بـ
وتركز هدف البحث في تحديد العالقة ( حول تأثير مبادئ النمو الذكي على المقياس الصغير في كلف االسكان الميسر

زيادة الكثافات االسكانية،أحياء )من خالل المقياس الصغير الذي شمل مبدأ بين مبادئ النمو الذكي واالسكان الميسر
( المشاة،تنشيط االحياء السكنية القائمة،االمالء الحضري،االستعمال المختلط،تعدد خيارات االسكان،الحس بالحي السكني

و الذكي على المقياس الصغير تتباين مبادئ النم)تمثلت فرضية البحث بـ.ومعرفة مدى تأثيره في كلف االسكان الميسر
تضمن بناء االطار النظري طرح مبادئ النمو الذكي التي ترتبط باالسكان الميسر (.في تأثيرها على كلف االسكان الميسر

اضافة الى النمو الذكي على المقياس الصغير كونه اكثر مقياس مؤثر في عالقة النمو الذكي باالسكان الميسر وصواًل 
اعتمد البحث المنهج التحليلي وقد تم تطبيق مفردات االطار النظري على .مستخلصة من االطار النظري الى المفردات ال

بينت النتائج تباينها في مدى تحقيقها لهذه المفردات وتأثيرها في كلف وحدات . خمسة مشاريع عالمية وعربية ومحلية 
،وصواًل الى االستنتاجات الخاصة بالتصورات (االسكان تعدد خيارات)االسكان الُميسر وقد تبين ان اكثر مبدأ مؤثر هو 

وقد توصل البحث الى أنموذج نظري وضح العالقة بين مبادئ النمو الذكي وكلف االسكان الميسر مع .االفتراضية للبحث
 .طرح التوصيات وآفاق البحث المستقبلية والجهات المستفيدة من البحث

ن الميسر،مبادئ النمو الذكي،تنمية النمو الذكي المتضامة،مقياس النمو الذكي،االسكا: الكلمات المفتاحية
 .تنمية النمو الذكي

 
 
 
 
 
 

 


