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مقدمة
�ضري ق�ضم اجلغرافيا والبيئة بهذه الكلية رحلة العمل امليداين �ضمن   
املنهج الدرا�ضي اإىل والية �ضنار خالل الفرتة من يوم ال�ضبت 2021/12/25م 
اأفراد البعثة )19(  وحتى يوم االأربعاء املوافق 2021/12/29م وبلغ عدد 
الطالبات  بعثة  ونزلت  الق�ضم،  اأ�ضاتذة  اإ�ضراف  حتت  الرحلة  وكانت  فردًا 
االأ�ضاتذة  وا�ضت�ضيف  الطالب،  رعاية  ل�ضندوق  التابعة  ال�ضهيدين  بداخلية 

يف �ضكن اأ�ضاتذة جامعة �ضنار.
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برنامج اليوم الأول ال�سبت 2021/12/25م

بعد تق�ضيم الطالب اإىل ثالث جمموعات  طلب منهم درا�ضة جغرافية   
الطريق من خالل مالحظة بع�ض الظواهر اجلغرافية علي جانبي الطريق من 
مدين حتي �ضنار مثل مظاهر ال�ضطح والت�ضاري�ض والرتبة للمجموعة االأويل 
الثانية  للمجموعة  واأنواعها  احليوانية  والرثوة  النباتي  الغطاء  وتوزيعات 
وتوزيع املحالت العمرانية وامل�ضتوطنات  للمجموعة الثالثة. وقد توقفت البعثة 
يف الطريق ملناق�ضة هذه الظاهرات ميدانيا يف حلقة نقا�ض مفتوحة تعمق من 
خاللها الفهم ال�ضحيح وامل�ضرتك لهذه الظاهرات اجلغرافية، لتوا�ضل بعدها 

البعثة م�ضريتها لت�ضل بعد املغرب ملدينة �ضنار.
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برنامج اليوم الثاين الأحد 2021/12/26م

يف �ضبيحة اليوم الثاين حتركت البعثة اإىل خزان �ضنار، وب�ضحبة   
املهند�ضني تعرف الطالب على اأق�ضام اخلزان وطبيعة املنطقة التي اأقيم فيها 
وخمرج ترعتي اجلزيرة واملناقل من بحرية اخلزان، كما زار الطالب حمطة 
الكهرباء ونقلها  التوربينات وكيفية توليد  الكهربائي والتعرف علي  التوليد 
وتوزيعها. ودار نقا�ض مع املهند�ضني حول م�ضكالت ال�ضدود وانتاج الكهرباء 
اجلزيرة. ومت  وم�ضروع  �ضنار  علي خزان  املحتملة  النه�ضة  �ضد  وتاأثريات 

تكرمي اإدارة اخلزان ب�ضهادة تقديرية حل�ضن اال�ضتقبال وكرم ال�ضيافة.
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وتعرفت  موية  جبال  منطقة  اإىل  البعثة  توجهت  الظهر  �ضالة  وبعد   
على برنامج ح�ضاد املياه يف مناطق الزراعة االآلية ذات االأ�ضا�ض ال�ضخري 
توجهت  وبعدها  املياه.  م�ضتجمعات  مناطق  يف  احلفائر  طريق  عن  ال�ضلب 
ومناق�ضة  ال�ضخور  من  خمتلفة  عينات  وجمعت  موية  جبال  ل�ضفوح  البعثة 
خ�ضائ�ضها وكيفية حتديدها، ثم متت درا�ضة نظام الت�ضريف املائي باملنطقة 
واملركزي  والنجمي  ال�ضجري  الت�ضريف  نظام  على  الطالب  تعرف  حيث 

ونظام امل�ضتطيالت.
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برنامج اليوم الثالث الأثنني 2021/12/27م

بداأ باكرا بعقد ال�ضمنارات. ثم توجهت البعثة اإىل م�ضنع �ضكر غرب   
�ضنار حيث زار الطالب امل�ضنع وبرفقة مهند�ضي امل�ضنع تعرفوا على اإق�ضام 
امل�ضنع املختلفة وتتبعوا مراحل �ضناعة ال�ضكر ومت مناق�ضة وقيا�ض االآثار 
اإىل ق�ضم البحوث  البعثة  البيئية، وبعدها توجهت  للم�ضنع واالآثار  التنموية 
ال�ضكر  ق�ضب  زراعة  عمليات  على  الطالب  تعرف  حيث  بامل�ضتل  الزراعية 
تكرمي  مت  حيث  االإلبان  وانتاج  الدواجن  ومزرعة  الزينة  ونباتات  والفواكه 
اإدارة امل�ضنع ب�ضهادة تقديرية حل�ضن اال�ضتقبال وكرم ال�ضيافة. وبعد تناول 

وجبة الغداء انعقد �ضمنار امل�ضنع ومناق�ضة نتائج برنامج زيارة امل�ضنع.
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برنامج اليوم الرابع الثالثاء 2021/12/28م
وتوقفت  �ضنجة  مدينة  اإىل  البعثة  توجهت  الرابع  اليوم  يف �ضبيحة   
وجبة  لتناول  الزلط  على  املطلة  امليعات  مناطق  يف  ال�ضنط  غابة  يف  البعثة 

الفطور ودرا�ضة تربة الغابة وا�ضجارها وا�ضتغاللها.

ثم وا�ضلت البعثة م�ضريتها لت�ضل اإىل حمطة اأبحاث اأم بنني، ويف   
بقيا�ض  املحطة وقاموا  الطالب على مكونات  االإر�ضاد اجلوية تعرف  حمطة 
درجة حرارة الهواء العادية والعظمي والدنيا وقيا�ض درجة حرارة الرتبة على 
اأعماق 20 �ضم و10�ضم و5�ضم 2�ضم كما مت قيا�ض التبخر وكمية الرطوبة 
اإىل  البعثة  بعدها توجهت  الوقت.  الرياح و�ضرعتها يف ذلك  وحتديد اجتاه 
ق�ضم البحوث الزراعية والبيطرية حيث تعرف الطالب على خمتلف االآليات 
املح�ضنة  كنانة  واأبقار  املاعز  اأنواع  على  والتعرف  وا�ضتخداماتها  الزراعية 

واأنواع العالئق املقدمة لها.
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للعلف  كما متت زيارة املزرعة والوقوف على عملية احل�ضاد االآيل   
حل�ضن  تقديرية  ب�ضهادة  البحوث  حمطة  اإدارة  تكرمي  مت  وقد  وحتزميه، 
وزيارة  �ضنجة  ملدينة  البعثة  توجهت  ذلك  بعد  ال�ضيافة..  وكرم  اال�ضتقبال 
اآثار  على  والتعرف  للفي�ضان  با�ضتمرار  تتعر�ض  التي  ال�ضرقية  االأحياء 
االإ�ضرار  لتخفيف  بذلت  التي  وال�ضعبية  الر�ضمية  واجلهود  الفي�ضان 
لعقد  ب�ضنجة  الرتبية  لكلية  البعثة  توجهت  ذلك  بعد  امل�ضتقبلية.  واملعاجلات 
العودة  ثم  الغداء  وجبة  وتناول  اجلغرافيا  ق�ضم  ا�ضاتذة  ال�ضمنار مب�ضاركة 

ملدينة �ضنار.
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برنامج اليوم اخلام�س الأربعاء 2021/12/29م
حتركت البعثة يف متام ال�ضاعة الثامنة �ضباحا اإىل �ضوق �ضنار لتجهيز   
م�ضتلزمات العودة وبعدها توجهت البعثة اإىل اأمانة ال�ضندوق القومي لرعاية 
الطالب حيث مت تكرمي اأمني ال�ضندوق بوالية �ضنار ب�ضهادة تقديرية ملتابعته 
ال�ضخ�ضية ال�ضت�ضافة و�ضكن البعثة وح�ضن اال�ضتقبال وكرم ال�ضيافة وقد 
خاطب البعثة مثمنا دور جامعة القراآن الكرمي يف تاأ�ضيل العلوم واالنفتاح 
املقرتحات  وتقدمي  م�ضكالته  وبحث  درا�ضة  يف  وامل�ضاهمة  املجتمع  على 

واحللول امل�ضتقبلية.
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انعقد  الطريق  ويف  مدين  ود  مدينة  اإىل  البعثة  حتركت  ثم  ومن   
اال�ضتفادة  ومدى  املكا�ضب  حيث  من  امليداين  العمل  برنامج  تقييم  �ضمنار 
الوالية ومقرتحاتهم ح�ضب  الطالب عن �ضكان  العلمية والعملية وانطباعات 
جتربتهم للتطوير برنامج العمل امليداين م�ضتقبال وتقييمهم لطريقة اال�ضاتذة 

يف ترتيب واإدارة الربنامج.

وبعدها و�ضل اأفراد البعثة بقيادة ال�ضائق عمنا عثمان عبا�ض ب�ضالم   
تامني وغامنني ملدينة ود مدين ومنها اإىل اأبو قونه قبل املغرب فلله احلمد من 

قبل ومن بعد.
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االأ�ضتاذ  اجلامعة   مدير  ثم  ومن  اجلامعة  الإدارة  والف�ضل  فال�ضكر   
الدكتور/  العلمية  ال�ضوؤون  واأمني  اإبراهيم،  اآدم  عبدالبنات  اأبكر  الدكتور/ 
حممد  اأجمد  الدكتور/  اجلامعة  وكيل  وال�ضيد  ال�ضماين،  �ضعدالدين  برير 
االأ�ضتاذ  الكلية  وعميد  اأحمد،  حممد  عبدالعزيز  الدكتور/  ونائبه  عثمان 
الدكتور/ حممد عبدالله �ضليمان، ال�ضكر اأي�ضًا لالأ�ضتاذ اجلليل الذي رافقنا 
الدكتور/ رابح حممد نور رابح، هو ع�ضو يف ق�ضم اجلغرافيا والبيئة من 
بدوي،  البلولة  حممد  م�ضعب  واالأ�ضتاذ/  اجلزيرة(،  )جامعة  الكلية  خارج 

واالأ�ضتاذ/ الطيب الباقر اأحمد الفكي من اإدارة العالقات العامة.
التعامل وكرم ال�ضيافة من قبل �ضكان  ونحن بدورنا ن�ضيد بح�ضن   
اأبو قوته منهم ال�ضيد/  اأبناء  والية �ضنار �ضعبيني ور�ضميني وكذلك مواقف 
اأمني منظمة م�ضتب�ضرون اخلريية رجل الرب واالإح�ضان  الدكتور/ عبداملوىل 
اأحمد  وال�ضيد/  ح�ضن   م�ضاعد  ال�ضيد/  التجارية  الغرفة  ورئي�ض  الطاهر، 
جامعة  وخريجو  م�ضاعد،  اجليالين  م�ضاعد  وال�ضيد/  زين  حممد  اإبراهيم 
القراآن الكرمي الذين وجدناهم يف املواقع التي زرناها مما كان له طيب االأثر 

يف نفو�ض طالبنا، فلهم منا جميعا ال�ضكر والتقدير.
ويف اخلتام ن�ضيد بح�ضن �ضري و�ضلوك طالب الدفعة )25( فقد كانوا   
على درجة عالية من االن�ضباط والت�ضرف مب�ضوؤولية حاملني لر�ضالة اجلامعة 

ومب�ضرين بها يف والية �ضنار احلا�ضر والتاريخ.
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ميزانية درا�سة العمل امليداين
بلغت التكلفة الكلية للرحلة العلمية حوايل 326000 األف جنيه موزعة   

على النحو التايل:
املبلغ  البند 

135000 جينه و�ضيلة النقل من اأبوقوتة اإىل ود مدين ذهابا واإيابا
  150000 جينه   االإعا�ضة 

41000 جنيه   الفتات وهداءات 
 326000 جينهاجلملة 

ملحوظة :
�ضنار  اإىل  اإدارة اجلامعة من ودمدين  بحافلة   الطالبات  مت ترحيل   

ذهابا وايابا .
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اللجنة املنظمة للرحلة :
رئي�ض البعثة  1- اأ. فاطمة الطيب ق�ضم ال�ضيد حممد زين 

ع�ضوًا 2- اأ. م�ضعب حممد البلولة بدوي  
ع�ضوًا 3- د. رابح حممد نور رابح   

اإدارة العالقات العامة 4- اأ. الطيب الباقر اأحمد الفكي   
م�ضمم 5- م. حمي الدين علي ف�ضل الله  
ال�ضائق 6- عثمان حممد عبا�ض    

عاملة 7- بدور حممد االأمني    


