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  مقدمة: 

 
بناءا على الخطة األستراتٌجٌة للكلٌة وفقا للمستجدات بوزارة التعلٌم العالى والبحث العلمى 

فى  وانطالقا من المستوى األول لمسارات الخطة األستراتٌجٌة بوزارة التعلٌم العالى )األتاحة(

انشاء مؤسسات تعلٌم عالى الجودة وانشاء برامج اكادٌمٌة جدٌدة, قامت وحدة البرامج الجدٌدة 

وبرعاٌة منسق عام البرامج الجدٌدة وسٌادة عمٌد الكلٌة بالموافقة على تنظٌم الرحلة الجٌولوجة 

على تنمٌة األولى لطالب المستوى األول لبرنامج علوم البترول والمٌاة. وفى اطار حرص الكلٌة 

وتعزٌز قدرات الطالب وذلك بربط الدراسة النظرٌة بالنواحى العملٌة والتطبٌقٌة ألعداد طالب 

الى مناطق  "كنوز مصرٌة"متمٌزٌٌن تخدم سوق العمل تم اعداد رحلة علمٌة جٌولوجٌة بعنوان 

مٌات وهى مح جٌولوجٌة جبلٌة بشرق القاهرة وتعتبر من المناطق السٌاحٌة الجٌولوجٌة بمصر

 .(المتحجرة ةمحمٌة وادى دجلة والغاب) طبٌعٌة

 
 :"كنوز مصرٌة" األهداف الرئٌسٌة للرحلة الجٌولوجٌة

تنمٌة وتعزٌز قدرات الطالب على ممارسة األنشطة العلمٌة والطالبٌة بالكلٌة فى اطار  -1

 اخالقى وصحى.

 التطبٌقٌة العملٌة.ربط الدراسة النظرٌة بقاعات المحاضرات بالكلٌة بالنواحى  -8

 القاء الضوء على الثروات الطبٌعٌة بمصر ودور الجٌولوجى فى استكشاف هذة الثروات. -3

عداد اكساب الطالب مهارة التعرف على الوحدات الجٌولوجٌة الصخرٌة المختلفة وكٌفٌة اال -4

 الحقلٌة. للرحالت الجٌولوجٌة

بمعرفة ورؤٌة دور الدولة باألهتمام بالنواحى  تنمٌة روح األنتماء والوطنٌة للطالب وذلك -5

والتى ٌشارك بها الجٌولوجى بشكل رئٌسى  - المحمٌات – العلمٌة فى تنمٌة الثروات الطبٌعٌة

  فى استكشاف وتحدٌد هذة األماكن. 
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 "كنوز مصرٌة":فعالٌات الرحلة الجٌولوجٌة 

)رحلة الٌوم  تم انطالق الرحلة الجٌولوجٌة األولى 84/8/8108ٌوم السبت الموافق انة فى 

الواحد( من مدٌنة الزقازٌق الساعة السابعة صباحا الى شرق القاهرة عبر الطرٌق الدائرى فى 

شرق مدٌنة  –لدراسة المظاهر الجٌولوجٌة المختلفة بمحمٌتً وادي دجلة والغابة المتحجرة  زٌارة

العودة الى الزقازٌق الساعة السابعة حٌث تم  ة تقرٌباساع 08. واستغرقت هذة الرحلة القاهرة

ضواحى مدٌنة  ساكنىمساءا واالطمئنان على وصول الطلبة والطالبات الى منازلهم وخاصة للطلبة 

 الزقازٌق )بالتواصل بالهواتف المحمولة(.

بدات الرحلة الجٌولوجٌة بالوصول الى محمٌة وادى دجلة الساعة العاشرة صباحا وتم 

ا الجٌولوجٌة وموقعها على الخرٌطة وكٌفٌة الوصول الٌها رٌف للطلبة بمكان المحمٌة واهمٌتهالتع

 وتم التركٌز على النقاط التالٌة:

 : محمٌة وادى دجلةتارٌخ انشاء  -0

محمٌة طبٌعٌة بموجب قرار السٌد رئٌس مجلس  القاهرة تعتبر وادي دجله بمحافظة

 61بمساحة إجمالٌة حوالً  0999لسنة  3157والمعدل بالقرار رقم  0999لسنه  47الوزراء رقم 

 . 8كم

 دجلة: موقع محمٌة وادى -8

بالصحراء الشرقٌة بمحافظة القاهرة وٌعتبر من األودٌة  المعادي ٌقع وادى دجله شرق حً

ٌقع وادي دجلة بٌن خطً  .(0)شكل  كم  31الهامة التً تمتد من الشرق إلى الغرب بطول حوالً 

ً وٌصل طوله حوالً  30،  84وطول شماالً  89،  56عرض  كم وٌمتد من الشرق إلً  31شرقا

 ٌبدأ وادي دجلة علً هٌئة روافد صغٌرة تصب مٌاه األمطار علً التالل المحٌطة به . . الغرب

 :محمٌة وادى دجلةل التارٌخ الجٌولوجى -3

الذي ترسب فً البٌئة البحرٌة بالصحراء الشرقٌة  الحجر الجٌري بصخوروادى دجلة ٌمر 

الهضبة الشمالٌة  ٌعتبر وادي دجلة جزء من ملٌون سنه( ، لذلك فهً غنٌة بالحفرٌات. 61من ) 

كبٌئة ممٌزة بطبٌعة جغرافٌة  0993لصخور الجٌري لعصر اإلٌوسٌن والتً عرفها القصاصً سنة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A
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فً مصر . وهذا النوع من البٌئة غٌر ممثلة فً وحدة المحمٌات الطبٌعٌة عدا محمٌة الغابة 

 . المتحجرة

 اهمٌة محمٌة وادى دجلة: -4

اإلٌوسٌن الغنً بالحفرٌات الذي ٌبلغ ارتفاعه  ٌحاط الوادي بتكوٌن الحجر الجٌري لعصر

ً  51علً جانبً الوادي حوالً  معظم الموارد البارزة فً وادي دجلة هو المنظر العام . متر تقرٌبا

ٌكسو الوادي غطاء واقً من النباتات الحولٌة كما . للوادي والغنً بالحٌاة النباتٌة والحٌوانٌة

ل وجود آثار للغزال الحفري ٌسجكما تم حدٌثا ت. من النباتاتنوعاً  64والدائمة ، وقد سجل حوالً 

ً من أنواع  بالمنطقة مما ٌعطً دلٌالً علً وجود التٌتل النوبً ، وقد سجل حوالً عشرون نوعا

نوعاً من طٌور الصحراء  08ل ٌسجوتم ت. االنقراضبالزواحف وتشمل السالحف المصرٌة المهددة 

ً الشرقٌة باإلضافة إلً األنواع   .المهاجرة والزائرة شتاًء والمقٌمة والزائرة صٌفا

الغابة المتحجرة دى دجلة تم التحرك الى محمٌة اوبعد انتهاء الزٌارة العلمٌة الجٌولوجٌة لو

 . وتم الوصول الى المحمٌة الساعة الثانٌة ظهراوالتى تم افتتاحها واشراف وزارة البٌئة علٌها

 ى مع الطلبة.وذلك بعد تناول وجبة الغذاء الجماع

وتم التعرٌف للطلبة بمكان المحمٌة واهمٌتها الجٌولوجٌة وموقعها على الخرٌطة وكٌفٌة 

 الوصول الٌها وتم التركٌز على النقاط التالٌة:

 : المتحجرة الغابةتارٌخ انشاء محمٌة  -0

تم إعالن منطقة الغابة المتحجرة محمٌة طبٌعٌة بموجب قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم 

 واشراف وزارة البٌئة علٌها. 8108كما تم تطوٌرها فى عام  .م0989 لسنة 944

 :المتحجرة ةالغابموقع محمٌة  -8

 كٌلو متراً شرق 08تقع على بعد حوالً  حمٌة األشجار المتحجرةم

العٌن  - القطامٌة شمال طرٌق جمهورٌة مصر العربٌة عاصمة القاهرة بمحافظة المعادي حً

ً نادراً ال ٌوجد له وتعتبر هذه  . 8مك 7حٌث تبلغ مساحتها حوالً  السخنة المنطقة أثراً جٌولوجٌا

https://www.marefa.org/1989
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A9
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مثٌل فً العالم من حٌث االتساع واالستكمال ودراسة الخشب المتحجر فٌها ٌساعد على دراسة 

 .وتسجٌل الحٌاة القدٌمة لألرض

 :المتحجرة ةلمحمٌة الغاب التارٌخ الجٌولوجى -3

تكاد تكون مستوٌة بها منطقة محمٌة الغابة المتحجرة بالمعادي هً عبارة عن هضبة 

بعض الجروف والتالل، وٌغطً منطقة المحمٌة فً معظم أجزائها تكوٌن جبل الخشب التابع لعصر 

كما ٌوجد بالغابة كثافة من السٌقان وجذوع األشجار  ".ملٌون سنة 35 - 38األولٌجوسٌن "

لرواسب فقٌرة المتحجرة ضمن تكوٌن جبل الخشب والذي ٌنتمً إلً العصر األولٌجوسٌنً وهذه ا

فً الحفرٌات والبقاٌا العضوٌة غٌر أنها غنٌة بدرجة ملحوظة ببقاٌا وجذوع وسٌقان األشجار 

الضخمة المتحجرة والتً تأخذ أشكال قطع صخرٌة سلٌسٌة ذات مقاطع أسطوانٌة تتراوح أبعادها 

 .من سنتٌمترات إلً عدة أمتار والتً تتجمع مع بعضها علً شكل غابة متحجرة

 المتحجرة فى تمام الساعة الخامسة الزٌارة الجٌولوجٌة لمحمٌة الغابةنتهاء من وتم األ

وتم  زٌق فى تمام الساعة السابعة مساءااثم العودة عبر الطرٌق الدائرى الى مدٌنة الزق مساءا

وبناءا على  .استطالع راى الطالب ومقترحاتهم على برنامج الرحلة وذلك خالل طرٌق العودة

مقترحات الطالب سٌتم ادراج جزء ترفٌهى بعد األنتهاء من الرحلة الجٌولوجٌة وذلك فى طرٌق 

ٌلزم لتحقٌق رغبة الطالب  تخاذ ماال الجدٌدةالعودة وتم رفع هذا المقترح الى منسق عام البرامج 

 ٌخل باألهداف الرئٌسٌة للرحلة. فٌما ال

 

 المشرفون

 دمحم عطوة /.معنهم: ا

 

 عمٌد الكلٌة                                                             منسق عام البرامج الجدٌدة  

     ا.د/ دمحم احمد فؤاد العراقى                                                ا.د/ عبٌر عبد الرحٌم القناوى
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