
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتحف الجيولوجى
نظرا ألهمية  لمةا ايويويوويةى اةت اف  ةى  
ايثةةرواا اييعيةيةة  وااةة ه امى ث اةةت فثيةةر 

شن ةةح م لةة   مةةا اينةةوالت اي يعي يةة  ا ةة  ا
عىيةةةةةة ور  3891قاةةةةةةا ايويويوويةةةةةةى لةةةةةةىا 

اياةةةى م عمعنةةةت اي اةةةا وايةةة   ية عةةةر  و  
ويضةةا ايم لةة   عىيفميةة م لةة   ةةا ؤن ةةى   

اية يةةةةة  مةةةةةا ايةينةةةةةىا ايي ويةةةةة  يممةةةةةةى ا 
وايهىمةةىا اتق دةةى ي  واألنةةوان ايم نولةة  
ما ايدهور اينىري  وايراوعي  وايم لوية  

األلةةىاير عىإلضةةىا  ؤيةةت نمةةى ف مه م ةة  مةةا 
اينعى يةةةةةة  وايليوانيةةةةةة  ايممثمةةةةةة  يمةدةةةةةةور 
ايويويووي  واي  ىعةىا ايدهري  ايمدري  

ونظرا يألهمي  ايفعيرة يمم ل   ،وايةىيمي  
واإلقعةةةةةى  ايم مايةةةةةة  مةةةةةا يةةةةةة   اي اةةةةةةا 

 ا  وايروا  ما هىرف ايفمي   وايعىلثيا

 

لية   ةا ؤضةىا  اية ية    ا  يةوير ايم لة 
يهىمةةةىا مةةا اينمةةةى ف ايعموريةة  يممةةةةى ا وا

اتق دى ي  ايهىم  مةا مدةر وايةةىيا وفة ا 
مومولةةةىا فعيةةةرة مةةةا األلوةةةىر ايفريمةةة  
وايمةى ا اين ياة  ؤضةىا  ؤيةت  لة ا  فعيةرة 
مةةةا ايهةةةرايي ايويويوويةةة  واييعو راايةةة  
ايممثم  يمنىيق ايهىمىا ايمة نية  ومنةىيق 
اتف  ىاىا ايع رويي  ات مدر واي ت  مةما 

يةةة   مرلمةةة  إلثةةةرال ايةمميةةة  اي ةميميةةة  ي
ايعفةةةةىيوريوم ويةةةة   اي رااةةةةىا ايةميةةةةى 
عىي اا ويروا  ايم ل  ما ي   ايم ارم 
ايثىنويةةةةة  واإلل ا يةةةةة  عملىاظةةةةة  اي رعيةةةةة  

 .وايملىاظىا ايموىورة
 

 

 

        

 وىمة  ينيى       
 ومـــــالعلة ــــكلي     
 شئون خدمة المجتمع     
 ةـة البيئـوتنمي      

 

 
 
 

 النشرة البيئية لكلية العلوم

 ـاحــــــــفـــمتــ

 ومــة العلــكلي
 

 رافــــشإ
  

 ا ى  اي ف ور األ
 لطفى عبد الدايم  عبد العزيز

 لمي  ايفمي 
 

 األا ى  اي ف ور 
 السيد ابراهيم السيد سالم 

 ايفمي  ي يوا ه م  ايمو معوفي  
 و نمي  ايعيي 

 
 

 إعداد
 ياسر النحاس علوان. ا

 م ير لىا  يوا ه م  ايمو مع و نمي  ايعيي 

 



 

 

 

 

 ايمواضيع

 

 متحف علم الحيوان
علمم بالدور الرابع بقسمم  3991المتحف عام  ءنشاإ تم

موقعمم  الحممالى  ممى  إلممىتممم تجديممدق ونقلمم   الحيمموانث  ممم

ويتمممردد عليممم  . المممدور السمممادس بقسمممم علمممم الحيممموان

للدراسممممة طمممم ا كليمممماال الجامعممممة وطمممم ا المممممدارس 

ويضممم المتحممف مجموعممة . بالمحا ظممة وزوار الجامعممة

تم ل  والتيكبيرة من الحيواناال المحنطة أو المحفوظة 

المصمرية مم لمة  مى مياه ما  ممن الفونمةنمماج  متعمددة 

تتميمز بمالتنو   وصمحاري اثالبحرية والعجبة وأراضمي ا 

لبيئمممة المصمممرية ممممن لوتم ممل تبممماين ا نممموا  الم تلفممة 

اسمممممفنجياال و سمممممعاال وزواحمممممف وطيمممممور و مممممديياال 

باإلضممما ة إلمممى نمممماج  لل ياكمممل العظميمممة ث وحشمممراال 

لممبعا الحيوانمماال ونممماج  التطممور الجنينممى للفقاريمماال 

والمتحمممممف يعتبمممممر وبشممممم ادة كمممممل . الك يمممممر وغيرهممممما

الم تصممين مممن أرقممى وأغنممى المتمماحف علممى مسممتو  

وقممد تممم توسممعة وتطمموير وتجديممد  .الجامعمماال المصممرية

متحممف علممم الحيمموان بالقسممم ليشمممل الممدورين ال ممامس 

 والسادس بمبنى البيولوجى

 
 

 

ال الحيوانـــبي  

 ا ؤن ىل عيا يمليةواا عىية ور اياةىعع ع اةا لمةا 

وع فم    ايمراقوق   ا  ل ي  و يوير . ليواااي

 ية  ونيةث وعموادة ىا وا وا  وىوما ايمىي  

ويضةةةا ايمفةةةىا مةمةةة  يم  نيةةة  . لمميةةة  لىيميةةة 

وآهةةر ي رعيةة  األليةىل ايمىييةة  ومةمةة   ايموهرية 

وية عةر .  واي واقع ايمىيي  ايراا اي وىر ي رعي  

ه ا ايمفىا نواة ي فرة راي ة لمت ماة و   قاةىا 

 . ا ايليواا عىيوىمةىا ايمدري لم

 

 

 

 معشبة قسم النباال
.  9191 عمم   الن مم   قسمم  معشمم   تأسمم   تمم 

 فلممة   وحفمم  جممم  علمم  المعشمم   همم   وتعممم 
 الن مم  دلتمم  منطقمم  وفلممة  ، عمم   بةجمم  مصمم 
 المحفةظممم  الع نممم   عممم د ي لممم . خممم   بةجممم 

 علم  ي بمةا مم (  4192 عم  ) ح ل م  ب لمعشم  
 الةع ئ مم  الن  تمم   معظمم  تمثمم  ع نمم  41111

 عم د يصم  والتم  مصم  فم  والمز وع  ال  ي 
 مم  أهم  ومم .  تق ي   نةع 4911 ال  أنةاعه 

 : م يلي المعش   ه   يم ز

 لن  تم   الك ملم  المجمةعم  علم  احتةائهم  - 9
 745تمثممم  ع نممم  9111 حمممةال  ) الن ممم  دلتممم 
 (. فص ل  55و جن  482و نةع 

 يقم   لمم  بم و    ع ن عل  أيض  تحتةى  - 4
 .الن   دلت  منطق  انةاع م  211 م 

 جزيمم   شمم   مجمةعمم  علمم  أيضمم  تحتممة  –2
 . ع ن  4111 ع  تزي  التي س ن ء

 ع نممم  511 حمممةالي أيضممم  المعشممم   تضممم  -2
، السمعةدي  الع ب   المملك  ن  ت   بعض  تمث 

 .اإلم  ا  ودول 

 
 

 

 


