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  :األطروحة أو الرسالة عنوان

   العراق في الكيربائية الطاقة واستيالك إلنتاج الجغرافي التوزيع

 :األطروحة أو الرسالة ممخص

 العوامل وتحديد واستيالكيا إنتاجيا تطور وتحميل توطنيا عوامل حيث من العراق في الكيربائية الطاقة صناعة تناول الدراسة تيدف
 والتحديات المشاكل أىم دراسة عن فضال العراق محافظات بين الكيربائية الطاقة نقل شبكة خطوط وأىمية واالستيالك اإلنتاج ذلك في المؤثرة

 الكيربائية لممشاريع المستقبمة الخطط توضيح عن فضال 2020 عام حتى الطمب لواقع المستقبمية الرؤية بيان مع الصناعة ىذه تواجو التي
 الثاني وتناول 2010 عام وحتى 1917 منذ العراق في الكيربائية الطاقة صناعة تطور تناول األول فصول ثمانية من األطروحة تتكون لذلك

 العوامل الرابع تناول بينما العراق في الكيربائية الطاقة إلنتاج الجغرافي التوزيع الثالث وتناول ة الكيربائية لمطاقة الصناعي التوطن عوامل
 االستيالك في المؤثرة العوامل السادس وتناول العراق في الكيربائية الطاقة الستيالك الجغرافي التوزيع الخامس وتناول اإلنتاج في المؤثرة
   العراق في الكيربائية الطاقة صناعة مستقبل الثامن وتناول العراق في الكيربائية الطاقة نقل لخطوط المكاني التوزيع السابع وتناول
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Title of Thesis  

Distribution Geographical  of Production and Consumption of  Electric Power In Iraq 

 Abstract of Thesis 

This study aims  the Electricity Power industry In Iraq ,development and  production and consumption of 
electricity in Iraq .It also aims at studying the importance of transmission network lines and analysis the 
problems that power industry and its future perspectives face in Iraq .1-In Iraq Electric Power 
development scenes 1917 at 2010 . 2-the location industry of Electric Power.   3- Distribution 
Geographical  of Electricity Production in Iraq 4- factors effect of Electricity Production.5- Distribution 
Geographical  of Electricity Consumption in Iraq. 6- factors effect of Electricity Consumption . 7- 
Distribution Geographical of transmission network lines. 8-future of  Electricity Power industry In Iraq . 

  


