
 ٔ 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 جامعة مٌسان

 التربٌة كلٌة

 قسم الجغرافٌة

 ٌةصباحال الدراسة

 

 

 

 التنافس اإلقلٌمً والدولً على منطقة القرن األفرٌقً

 

 

 (  حٌدر حسٌن عباس نوفل)  الطالب به تقدم بحث

 التربٌة فً جامعة مٌسان إلى عمادة كلٌة 

 الجغرافٌة فً البكالورٌوس شهادة نٌل متطلبات من جزء وهو

 : بإشراف

 صبٌخًكاظم هاشم د . .  أ

 

 

 



 ٕ 

 اآلٌة

 

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم 

 

ا َفَتْحَنا َلَك َفْتًحا ُمِبيًنا   إِنَّ

 

 صدق هللا العظٌم

 

 ١الفتح 

  



 ٖ 

 االهداء

 

 

 

 

 

 

 

 

 غٌوم فً العلوكال كانإلى أبً ذلك الذي 

 كالرحى فصمدت لتطعمناإلى امً تلك التً طحنها الزمان 

 إلى اخوتً و أصدقائً 

 إلى شهداء العراق

 إلى تلك الوردة التً سأقطفها ذات ٌوم

 اهدٌكم جهدي المتواضع

 

  



 ٗ 

 شكر و تقدٌر

 

 

 

 

 

 

 

 إلى اساتذتً الذٌن علمونً كٌف ان درب النجاح سهل للمجدٌن 

 الرائعون فً كل شً

 أصدقائً و اخوتً

 ألصل لما انا علٌهاهلً الذٌن شاركونً و دعمونً 

 الجٌش االبٌض الذي ٌقاتل من أجل حٌاتنا

 الكوادر الطبٌة كافة

 قواتنا األمنٌة المرابطة على إنقاذ الوطن

 شهداء ثورة أكتوبر و شهداء الحشد الشعبً

 شكرًا ألنكم فً هذه الحٌاة 

  



 ٘ 

 قائمة المحتوٌات

 

 

 الصفحة الموضوع 
 ٕ اآلية 

 ٖ االهداء 

 ٗ الشكر والتقدير

 ٧ المقدمة

الخصائص  األول : المبحث
الجغرافية لمنطقة القرن 

 األفريقي

٩ 

الموقع  األول : المطلب
لمنطقة القرن  الجغرافي

  األفريقي

٩ 

 ٩ المساحةاوالً : 

 ٔٔ ثانياً : المناخ

 ٖٔ ثالثاً : السطح

الخصائص المطلب الثاني : 
 البشرية

ٔٗ 

 ٘ٔ السكانحجم :  أوال

 ٘ٔ تركيب السكانثانياً : 

 ٙٔ ثالثاً : كثافة السكان

المبحث الثاني : دول منطقة 
 القرن األفريقي

ٔ١ 

 ٩ٔ أوال : الصومال

 ٕٓ جيبوتيثانيا : 

 ٕٔ إثيوبيا ثالثا : 

المبحث الثالث : التنافس 
منطقة اإلقليمي والدولي على 
 القرن األفريقي 

 

ٕٗ 



 ٙ 

 

 

  

 الصفحة  الموضوع 
التنافس المطلب األول : 

اإلقليمي على منطقة القرن 
 األفريقي 

ٕٗ 

 ٕٗ أوال : تركيا

 ٧ٕ ثانيا : ايران

 ٖٓ السعودية  ثالثا :

 ٖٔ رابعا : اسرائيل

التنافس المطلب الثاني : 
منطقة القرن  ىالدولي عل

 األفريقي

ٖٖ 

 ٖٗ أوال : الصين

 ٖٙ ثانيا : روسيا

 ٧ٖ ثالثا : أمريكا 

 ٓٗ الخاتمة

 ٕٗ المصادر قائمة


