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  كلیــة التربیــــة

  ونظم المعلومات الجغرافیة قسم الجغرافیــــا

  

  تقریر عن زیارة قسم الجغرافیــــا ونظم المعلومات الجغرافیة إلى المتحف الجیولوجي بالقاهرة

  م١٧/٣/٢٠١٦لطالب الفرقتین األولى والرابعة جغرافیا عام یوم الخمیس الموافق 

  الرشیديعویس . د :إعداد
  

دارة المتحـف تمـام ا بدأت الزیارة التي تمت بالتنسیق ٕ لسـاعة الواحـدة بعـد الظهـر المسبق بین القسم وا
طــالع طـالب القســم علـى مصــادر الحثیثـة لشــرح و القســم  جهـودوذلـك فـي إطــار  ٕ تبسـیط المقــرات الجغرافیـة وا

  .واكتساب المهارت جدیدة للتعلم

الجیولوجیــا إینــاس المتخصصــة فــي . قامــت إدارة المتحــف مشــكورة باســتقبالنا بترحــاب وتــم تكلیــف د
  .والتي یمكن تصنیفها كالتالي وعلم الحفریات لشرح محتویات المتحف الثمینة والمتمیزة

ــانواع الصــخور والرواســبجانــب یتعلــق  - ١ فــي مصــر مرتبــة زمنیــًا علــى أســاس تاریخهــا الجیولــوجي  ب
 .ونوعها مع شرح لتركیبها وما تحتویه من ثروات معدنیة ومصادر للطاقة

 .فریات التي تتضمنها تلك الصخور والرواسب وداللتهاحبالجانب یتعلق  - ٢

النیزكیـة  صـخور القمـر وبقایـا الصـخوركاألحجـار الكریمـة و ببعض الصخور المتمیـزة  جانب یتعلق - ٣
ثر علیها في األراضي المصریة وبخاصة نیزك جبل كامل ذي الشهرة العالمیة   .خاصة تلك التي عُ

عـرض فیویــو تعلیمـي لكیفیــة نشــأة األرض ومجموعتهـا الشمســیة فــي  الجانـب األخیــر كـان عبــارة عــن – ٤
  .أطار نشأة الكون، ثم فیدیو یتناول كیفبدأت الحیاة على األرض وذلك في صالة مخصصة لذلك

  :وقد كانت استفادة الطالب عالیة جدا كما أن الزیارة نتج عنها أیضا مایلي

دارة المتحـف لتكـرار الزیـارة فـي السـنوات المقبلـة تأكید التواصل بین القسم، مم - ٕ ثال في طاقم اإلشـراف، وا
 .التساع المتحف وثراء محتویاته القیمة مستقل نظراً  على مدى یوم كاملعلى أن تكون الزیارة 



 ----------------------------------] ٢ [ ---------------------------------- 
 

طالبــا مـن طــالب  ١٥موافقـة مــن السـید رئـیس المتحــف علـى التــدري الصـیفي لعـدد  حصـل القسـم علــى -
العــام األمــر الــذي یفــتح مجــاًال جدیــدًا أمــام أبناءناوالكتســاب مهــارات جدیــدة تكــون وطالبــات القســم لهــذا 

 .عونًا لهم في حیاتهم العملیة إن شاء اهللا

تــم شــرح الظرهــات الجغرافیــة الطبیعیــة ) وهمــا الهــدف الــرئیس للزیــارة(علــى هــامش الزیــارتین الســابقتین  -
قــــع آلخــــر واهمهــــا معــــالم القــــاهرة العمرانیــــة والبشــــریة التــــي مــــرت بهــــا الحافلــــة خــــالل االنتقــــال مــــن مو 

 .والحضاریة من الناحیة البشریة، ونهر النیل وهضبة المقطم وبحیرة عین الصیرة من الناحیة الطبیعیة

 :وفیما یلي مجموعة من الصور التي تغطي الزیارة -

 :في صالة الحفریات -
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 ):البالزما(في صالة العروض العلمیة 
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