
الفرقة الثانٌةرحلة فعالٌات 

برنامج علوم البترول والمٌاه
(أبو رواش–محمٌة قبة الحسنة )

جٌولوجٌة قبة الحسنة

  الموافق الجمعة ٌوم والمٌاه البترول علوم برنامج -الثانٌة الفرقة لطالب علمٌة رحلة بعمل الجدٌدة البرامج وحدة قامت

.الجٌزة محافظة –رواش أبو –الحسنة قبة بمحمٌة المختلفة الجٌولوجٌة المظاهر لدراسة 30/2/2018

 محمٌة الجٌزة بمحافظة رواش بأبى الحسنة قبة منطقة تعتبر •

  لسنة 946 رقم الوزراء مجلس رئٌس قرار بموجب طبٌعٌة

 149 إلى للقبة ارتفاع أقصى ٌصل كما ،2كم 1 بمساحة 1989

 فً ارتفاع أقصى أما منها، الغربً الجزء فً البحر سطح عن م

.م 109 إلى فٌصل الشرقً الجزء

 اإلسكندرٌة - القاهرة بطرٌق جٌولوجى تركٌب هى القبة•

 أكبر تركٌب من جزء وهو الجٌزة، بمحافظة الصحراوى

 إلى تقع التى المنطقة وهى رواش، أبو تركٌب باسم معروف

 تارٌخا تعكس وهى الجٌزة، أهرامات من الغربى الشمال

.معقدا جٌولوجٌا

 تتجمع الذى الحفرى المحتوى المنطقة هذه ٌمٌز ما أهم ومن•

 متحف وكأنها جٌدا حفظا محفوظة مستعمرات شكل فى مكوناته

 وبٌئتها بها القدٌمة للحٌاة الكامل السجل ٌوضح مفتوح

 سنة ملٌون 100 منذ العلوى الطباشٌرى العصر خالل ومناخها

 المنطقة حفرٌات وتمثل حولها، عما تماما ٌختلف الذى تقرٌبا

 واإلسفنجٌات الجوفمعوٌات قبائل من وأجناسا أنواعا

 حفرٌات تعتبر كما البحرٌة، والقنفدٌات والسرخسٌات

 الحفرٌات أفضل من المنطقة بها تتمٌز التى المرجانٌات

 هذه تساعد كما القدٌمة، البٌئات على تدل التى المرشدة

 والبٌئة القدٌمة الصخور طبقات عمر تحدٌد على الحفرٌات

 التى الحرارة درجة فى كالتغٌرات المختلفة وعناصرها القدٌمة

.العصر ذلك خالل المنطقة سادت

:على الطالب تعرف حٌث الرحلة، أهداف تحققت وقد •

طباقٌة قبة الحسنة -

  -الصحراء الغربٌة  -مصر : الجٌولوجٌا التارٌخٌة للمنطقة -

أبو رواش

التراكٌب الجٌولوجٌة المختلفة -

الحفرٌات الكبٌرة -

كٌفٌة كتابة تقرٌر حقلً لرحلة جٌولوجٌة -

فرٌق االشراف واالعداد
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