
 

  المــقدمـــة:

بأھمیة نشر الثقافة العلمیة قیادة الھیئة  م إدراكا من 1990عام  بدأت فكرة إنشاء المتحف الجیولوجي
الطبیعیة والمعرفیة بین أوساط المجتمع لما لھ من اثر كبیر وفعال في ترشید ودیمومة الثروات 

العلمیة والمعارف الجیولوجیة  في  والعمل على الترویج واالستثمار األمثل من خالل غرس الثقافة
  نفوس وعقول الزوار من الطالب والمختصین والمستثمرین.

م الحدث االكبر للمتحف الجیولوجي من خالل االفتتاح الرسمي وفتح ابوابھ 2012شھد العام 
مكثفة بذلت للوصول لھذا الحلم ولیصبح بمثابة صرح علمي یتخرج منھ  الستقبال الزوار بعد جھود

ً ویساھم بشكل فعال في اھداف التنمیة المستدامة.  العشرات من الطالب والطالبات یومیا

 

 

 

 المحاور الرئیسیة لبرنامج المتحف 
استقبال الزوار بعد االفتتاح وتفعیل برامج الزیارت والبرامج  •

  .التعلیمیة

الحفاظ على مستوى اداء عالي للمعروضات من خالل الصیانة  •
  للمعروضات واصالح التالف منھا

تحدیث المعروضات وتطویرھا واستحداث عناوین جدیدة  •
  .لالستمراریة

تاھیل الكادر العامل بالمتحف وزیادة المھارات واكتساب  •
المعارف واالطالع على الجدید من خالل التدریب والمشاركات 

 .العلمیة 

 



 

 

  -:الرئیسیةالمتحف  صاالت

 الصخور و المعادن صالھ 

ویجسد ھذا الجناح عدة مفاھیم تعلیمیة 

وأساسیة للزوار لفھم دورة الصخور 

في الطبیعة، أنواع الصخور البركانیة 

والرسوبیة والمتحولة، وكذا أنواع 

المعادن الصناعیة والمعادن الثمینة 

واألحجار الكریمة، و یعرض عینات لمعادن متنوعة، وأھمھا النحاس والذھب وخامات الحدید 

رتز والرصاص والزجاج البركاني والجبس وأنواع األحجار الكریمة، وقد صنف ھذا والكوا

الجناح أو قسم إلى ثالثة أقسام رئیسیة حسب علم الجیولوجیا، وھي قسم الصخور الناریة وھي 

تمثل أصل الصخور والصخور الرسوبیة والصخور المتحولة، وطبعا یتم عرض نماذج من 

الطبیعیة التي أثرت فیھا، وھي تظھر ما تزخر بھ البیئة الیمنیة مختلف ھذه الصخور والعوامل 

من ثراء وتنوع كبیر، یحوي مختلف المعادن واألحجار النادرة والمستخدمة في مختلف 

الصناعات في العالم، وفي الجھة األخرى من الجناح یضم قسما كبیرا یحوي عرضا لجمیع 

والزینة التي تستخرج من الطبیعة في الیمن  أنواع الصخور والمعادن، ومختلف أحجار البناء

 .ً   أیضا

كما یوجد مجسم تفاعلي عن البركان، ویقوم بعرض آلیة حدوث ھذه الظاھرة وبشكل متحرك 

وحي، یشرح ھذه الظاھرة وأسبابھا ونتائجھا وتكویناتھا ومكونات الحمم البركانیة التي تنتج عن 

في الواقع ویحاكي الطبیعة بقدر المستطاع، بما  البراكین وبشكل مجسم یجعل الزائر یشعر بأنھ

فیھا الدخان والغازات وانصھار الحمم والمعلومات المتعلقة بھذا الجانب، ویقدم معلومات شاملة 

  عن كل المراحل المرتبطة بھذه الظاھرة الكونیة.

 

 



 

 جناح ، المتوسطةحقب الحیاه جناح حقب الحیاه القدیمھ،  جناح( القدیمةالحیاه  ةصال
 الحیاه الحدیثة)

من منطلق نشر المعرفة وللتوعیة بأھمیة ھذه اآلثار للعلماء والتاریخ الطبیعي لألرض، فقد تم 

تخصیص جناح خاص بالدیناصورات في المتحف الجیولوجي بالھیئة وتزویده بمجسم متحرك 

تطورة إلحدى الدیناصورات التي كانت تعیش في الیمن وعرضھ في المتحف بتقنیة رقمیة م

تعرض كل التفاصیل عن حیاة الدیناصورات وطبیعة سلوكھا وغذائھا، وكل المعلومات المرتبطة 

بھا لیكون المتحف أول مركز یعرض ھذه النوع من الكائنات التي كانت تعیش في الجزیرة 

العربیة، وفي نفس الوقت یقدم كل المعلومات التي یحتاجھا الباحثون والدارسون عن ھذه األنواع 

من الكائنات التي كانت تصول وتجول في الیمن في فترة العصر الجوراسي من حقب الحیاة 

  المتوسطة.

 

 

 

  

  



  

  العالم رباعي األبعادجناح 
 

عبارة عن جھاز كمبیوتر مرتبط 

بجھاز عرض  كروي رباعي األبعاد 

)Globe4D وھو تمثیل لتفكك ،(

القارات عبر الزمن والكواكب 

سطح األرض  ومستویات المیاه على

والتغیرات المناخیة على  االرض  

بشكل كرة متحركة محاطة بقرص دوار یمثل البعد الرابع، ھذا العرض یعد سبقا علمیا للمتحف 

الجیولوجي الیمني في الحصول علیھ لیس في العالم العربي  فقط انما على، مستوى العالم فالمتحف 

  ھو ثالث متحف في العالم.

تعاقب الحیاة الطبیعیة، وما صاحبھا من أحداث ھامة خالل حقب الحیاة  ھناك معروضات لعرض 

القدیمة وتعرض لعصور زمنیة متتابعة (ماقبل الكمبري، الكمبري، االوردفیشي، السیلوري، 

البرمي، الكربوني، والدیفوني) مزودة بشرح مختصر عن أبرز مالمح الحیاة في كل عصر وتتكون 

راحل وكیفیة تتابع الحیاة من بدایة الحیاة بشكل بسیط (وحیدة من عدة أقسام، خصصت  لعرض م

الخلیة) إلى إن تطورت الحیاة إلى شكلھا الحالي، مرورا بعصر الدیناصورات وتنقسم الصالة إلى 

قسمین یضمان مجسمات حقبة الحیاة القدیمة (الكمبري ) وحقبة الحیاة المتوسطة التي وجدت فیھا 

  ة الحیاة الحدیث، بما فیھا عصر ظھور الثدیات على وجھ األرض. الدیناصورات، وثالثا حقیب

 
  
  
  
 
  
  
 
 
 
 



 
  النفط و الغازصالھ 

وھو من أكبر األجنحة في 

المتحف الجیولوجي، حیث 

یحتوي ھذا الجناح المعلومات 

األساسیة والالزمة لفھم تواجد 

النفط والغاز وأھمیتھ في حیاتنا 

الیومیة، وطرق االستكشاف 

واالستخراج والمنتجات النھائیة 

من المشتقات النفطیة بمصاحبة 

المجسمات ثالثیة األبعاد. ویشمل جناح (النفط والغاز) معروضات تشرح للزائر والطالب 

والباحث كیفیة تكون النفط منذ البدایة وقصة تكون ھذا السائل الھام وعرضا لطرق االستكشاف 

مغناطیسیة والطریقة الزلزالیة والطرق األخرى، وأیضا المستخدمة كطریقة الجذب والطریقة ال

طریقة اإلنتاج في الحقل باستخدام مودیل للحفار ومودیل لوحدة المعالجة المركزیة التي یتم 

إنشاؤھا في الحقل باستخدام وسائل الوسائط المتعددة (استخدام األفالم والبرامج مع شاشات 

الجرافكس، باإلضافة إلى العینات والخامات الطبیعیة،  الكمبیوتر التي تعمل باللمس ) و ملصقات

  والتي تضم عینات النفط الخام وعینة لباب الحفر والمتسرب وعینة للصخور الحاویة للنفط.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  و التعدین القدیم المنجمصالھ  

ویحتوي ھذا الجناح على عرض لتاریخ 

التعدین القدیم للیمن وصناعة التعدین الحدیثة 

الوسائل والمعلومات لھذه الصناعة. كل وأھم 

ھذا یتم عرضھ بداخل نفق یحاكي نفق 

المنجم، مزود بالوسائل الالزمة لشرح تقنیات 

  التعدین واألدوات المستخدمة والمعلومات الغنیة التي یتطلع لمعرفتھا كل الزوار.

م الذي یحوي إلى جانب ذلك یتم عرض وشرح وسائل التعدین القدیم في منجم التعدین القدی

األدوات والوسائل التي كانوا یستخدمھا الیمنیون، والتكنولوجیا القدیمة التي كانت تستخدم في 

التعدین كاستخراج الذھب والفضة، وبعض الخامات الطبیعیة، والیمن كانت مشھورة بھذه 

تعریف األشیاء وفي المتحف نعرضھا ونوثقھا ونقوم بأرشفتھا للعرض للزائر، باإلضافة إلى ال

بأدوات التعدین التي نوضحھا للزائر بشكل دقیق، وقد تم تصمیم ھذا الجناح على شكل نفق 

(منجم) كما ھو في الطبیعة وفي الداخل یرى الزائر فیھ أیضا مختلف المراحل في استخراج 

المعادن والمعدات الحدیثة والخوذة والمطرقة واألدوات والكمامات والمالبس مع شرح واف 

جمیع ھذه المراحل ومبسط ل

  والطرق.

 

 

 

  

 

 



  الجیولوجیا والصناعةصالھ 

ویعرض ھذا الجناح بعض الخامات الداخلة 

في الصناعات األساسیة مثل صناعة 

االسمنت والسیرامیك والزجاج مع عرض 

عینات یدویة لھذه الخامات ومجسمات 

للخطوات التي تتم لمعالجة ھذه الخامات 

 النھائي.وحتى الحصول على المنتج 

 

 

 الواعدة الفرص االستثماریةصالھ 

  

  

  

  

  

  



  

 (العمود الجیولوجي للیمن، الكرة الجرانیتیة) بوابة المتحف الخارجیة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


