
 
 

 متحف قسم علم احليوان

قليل من عينات  دم( بعد1970هــ ) 1390تأسس المتحف في شـــهر شــوال من عـام   
الطيور وبعض صغار الثدييات . وقد تزايدت أعداد العينات في المتحف من خالل تحنيط العديد 
من العينات الحيوانية التي كانت ترد إلى المتحف من خالل الرحالت الميدانية التي كان يقوم بها 

لك العينات التي ترد من منسوبو القسم لجمع العينات الحيوانية من بيئات المملكة المختلفة , وكذ
ثرائه بالعينات  بعض منسوبي الجامعة واألهالي من محبي الحياة الفطرية لدعم المتحف وا 

 الحيوانية .
 

ولكن الجزء األكبر من عينات المتحف من الحشرات والالفقاريات واألسماك والبرمائيات 
بجمع هذه العينات من والطيور والثدييات جمعت من خالل تنظيم القسم لرحالت حقلية خاصة 
 الدراسات الحقلية التي يقوم بها طالب القسم في مختلف بيئات المملكة .

 

يحتوي المتحف على أعداد كبيرة من المجموعات الحيوانية للمملكة مرتبه بصورة علمية 
تسهل على الباحثين والطالب دراسة أنواع الحيوانات الموجودة في بيئات المملكة . كما يحتوي 

 حف على وحدة متكاملة لتحنيط الحيوانات وحفظها لالستفادة منها في تدريس مقررات القسم .المت
 

تجــدر اإلشارة إلى أن المتحف يستقبل سنويًا مئات الطالب من مراحل التعليم العام من 
داخل مدينة الرياض وخارجها باإلضافة إلى العديد من الزوار والباحثين من داخل المملكة 

 وخارجها .
 

 الرؤيـــــة
 نشر ثقافة المتاحف العلمية والتاريخ الطبيعي كأحد روافد المعرفة والتعلم . 
 

 الرســـالة
لوب يشجع التعلم ــــالل العينات المعروضة للزوار بأســـة من خــية والمعرفـة العلمــر المعلومـــنش

 الذاتي .
 
 
 
 
 
 



 
 

 األهــــداف
( ألنواع الحيوانات الفطرية Prototypeالمرجعية )توفير المكان المناسب للعينات  .1

الموجودة بالمملكة وحفظ العينات المستخدمة في مشاريع الرسائل العلمية في القسم 
 للرجوع إليها عند الحاجة .

تقــديم الخدمــات العلمية لطالب قسم علم الحيوان وطالب الدراسات العليا والباحثين من  ـ 2
 .داخل المملكة وخارجها 

خدمة طالب التعليم العام على مختلف مراحلهم الدراسية وذلك بإتاحة الفرصة لهم لزيارة  .3
المتحف للتعرف على مختلف أنواع الحيوانات الموجودة في البيئة المحلية . والتعرف 

 على بيئاتها .
ت تقديم الخدمة العلمية والمعرفية ألفراد المجتمع وزوار الجامعة لمشاهدة المجموعا .4

ر ـــق الثقافة لتوفيــــــفاد مر ــة كأحـــد في البيئات المحلية للمملكـــالحيوانية المختلفة التي توج
 صورة واضحة عن الحيوانات الفطرية الخاصة بالبيئة المحلية .

المشـــاركة في المعارض العلمية والثقافية لعرض حيوانـــات وبيئات المملكة على مســـتوى  .5
وخارجــها وتزويد المدارس ببعض العينات التي ترغب عرضها عند إقامــة  الجامـــعة

عادتها بعد انتهاء فترة العرض .  المعارض العلمية والفنية وا 
إقامة دورات تدريبية عن التحنيط لمدرسي مـادة العلوم واألحــياء في مدارس التعليم العام   .6

تحنيط بعض العينات واستخدامها  وكذلك هواة التحنيط وحفظ العينات , للتمكن من
  كوسائل تعليمية .

 
 

  



 
 

 مها ظيضم المتحف بعضًا من شعب عالم الحيوان من رتب وفصائل مختلفة جمعت مع
من مناطق وبيئات المملكة المختلفة باإلضافة إلى القليل من العينات الحيوانية التى وردت إلى 

وحديقة حيوان مدينة الرياض ومحبي تربية الطيور  الخارجية المتحف من بعض المتاحف
يلي بعض املعلومات عن رتب وفصائل خمتارة وأمثله  وفيما والحيوانات األليفة ,

 -لبعض تلك الرتب والفصائل :
 
 . الطيور1

هناك ثمانية آاللف وستمائة نوع من الطيور تتفاوت حجمًا من الطائر الطنان الصغير الى 
البيئات وأصناف الغذاء ,لكنها تؤلف و الطيور متباينة األلوان واألصوات النعامة أضخمها ,و 

طائفة متميزة من الحيوانات لها خصائص كثيرة متماثلة .فمثاًل كل الطيور مكسوة بالريش وهذه 
والطيور دافئة األجسام كاللبونات  .إذا ماكان الكائن المجهول طائرًا أم ال قريرلتالخاصة كافية 
ش يساعدها على األحتفاظ بحرارة أجسامها .وجميع الطيور تطير ماعدا النعامة وللكساء الري
 والبطريق .

 

 (Upupa epops) الهدهد



 
 

 

 (Pavo muticus) الطاووس األخضر

   

 

 (Budo budo) البومة العقابية



 
 

 

 (Falco cherrug) صقر الباز

 

 الثدييات )اللبونات(. 2

)درجة حرارة ثابتة (, لذا كان لزامًا تدثرها بكساء الفرو أو  اللبونات حيوانات من ذوات الدم الحار
الشعر يحفظ عليها دفئها .وتولد صغار اللبونات أحياًء , نشطة في الغالب , باستثناء رتبة وحيدة 

, وتغذي الصغار باللبن وتفرز  البطًي المنقارقنفذ النمل وخلد الماء للبيض ك (الواضعة)مسلك ال
ة عللبونات أعلى طائفة في الفقاريات وتؤلف مجموعة واساالغدد اللبنية )الثديية ( لدى األم .و 

والزرافة والفيل ,ومنها مايألف المناطق الباردة وهو  كاألسداإلنتشار فمنها مايألف المناطق الحارة 
للبونات إما أن تعيش على اليابسة متنقلة من جيد التكيف لها , كالدب القطبي وثور المسك . وا

 الماءمكان الى آخر أوأنها تحفر لها جحورًا في األرض ,أو أنها تعيش في الماء مثل ثعالب 
 والفقمات )عجول البحر( وهناك نوع واحد من اللبونات لديه القدرة على الطيران مثل الخفاش.



 
 

 

 (Mellivora capensis) الُغرير

 

 (Hystrix indica) النيص

 



 
 

 

 (Gazella gazelle) غزالال

 

 (Capraibex nubiana) البدن –الوعل 

 

 



 
 

 

 (Canis aureus)إبن آوى

 

 . الزواحف3

مغطاه بالحراشف  تعيش معظم الزواحف في بيئة أكثر جفافًا من غيرها من الحيوانات ,وأجسامها
أو الصفائح القرنية لمقاومة الجفاف ,وسميت هذه الحيوانات بالزواحف ألنها عديمة األرجل عند 

ن أجسامها تكاد تالمس األرض عند تحركها لقصر أرجلها عند بعضها أبعضها مثل الثعابين أو 
حيوانات بيوضة اآلخر . وهذه الحيوانات متغيرة درجة الحرارة بخالف الطيور والثدييات وهي 

 وتشمل طائفة الزواحف مختلف أنواع السحالي والحيات والحرابي والسالحف والتماسيح .



 
 

 

 (Naja haje arabicus) الكوبرا العربية

 

 (Bitis arietans arietans) النوامة ،األفعى النفاثه



 
 

 

 (Cerastes ceraastes) ، أم جنيباالفعى المقرنة
 

 

 (Walterinnesia aegyptia) الصل                                          



 
 

 
 (Eretmochelys imbricate)سلحفاه صقرية المنقار

       
 

 
  (.Testudo sp) السلحفاه

 

  



 
 

 األسماك . 4

سينتميتر الى من تعيش األسماك في المحيطات والبحار والمياه العذبة ,ويتراوح حجمها من أقل 
وتتنفس األسماك األوكسجن المذاب في الماء عن طريق الخياشيم ,  للبالغين ,عدة أمتار 

األمام , أما زعنفة  إلىتسير السمكة والمحرك الرئيسي لغالبية األسماك هو الزعنفة الذيلية التى 
 الظهر تساعد على حفظ التوازن, وماتبقى من الزعانف فتستعمل لتوجيه السمك. 

ألسماك األولى دائرية الفم و الثانية غضروفية والثالثة عظمية فأما وهناك ثالثة مجموعات من ا
 دائرية الفم فهي تختلف عن المجموعتين اآلخرتين ذلك بعدم وجود الفكوك . 

 
أما مجموعة األسماك الغضروفية فلها هيكل غضروفي بداًل من الهيكل العظمي مثل سمك 

سماك العظمية ( فتتميز بوجود هيكل داخلي سائد القرش واللقيط . وبالنسبة للمجموعة الثالثة )األ
معدلة )داعم( ومتماسك من العظم ويغطي الجلد عادة قشور متداخلة تكون صغيرة للغاية أو 

 بعض األسماك الموجودة في المتحف.لالصفائح أو حلقات صلبة وفيما يلي صورة 
 
 

 
 

 (.Platax sp) سمك الخفاش

 



 
 

 
 

 (Naso   unicornis) سمك أبو قرن

 
 
 

 . الحشرات5
الحشرات هي حيونات تتبع المجموعة الكبيرة من الحيوانات الالفقارية المعروفة بمفصلية األرجل 
,فهذه الكائنات لها جسم مقسم إلى عدة حلقات أو عقل تكاد تكون منفصلة عن بعضها البعض , 

الرأس غالبًا زوجًا من األعين المركبة وزوجًا من وهذه العقل هي الرأس والصدر والبطن ,ويحمل 
قرون األستشعار وثالث أزواج من زوائد الفم , ويتكون الصدر من ثالث حلقات واضحة تحمل 
كاًل منها على سطحها السفلي زوجًا من األرجل المفصلية , كما يحمل الصدر غالبًا زوجين من 

ل أجنحة مطلقًا في الحشرة البالغة , ويتكون البطن األجنحة وأحيانا زوجًا واحد وفي النادر اليحم
 (وهي خالية من الزوائد بخالف الحلقات الخلفية .12-6من عدد من الحلقات )

  

 يلي بعضًا من هذه الحشرات . وفيما
 



 
 

 
 (Danaus chrysippus) أبو دقيق الخضروات

  
 

 
 

 (Papilio demoleus) أبو دقيق الموالح

 



 
 

 
 (Nepa apiculata) عقرب الماء

 

 
 

 (Poekilocerus vittatus bufonius) الجراد المحلي، أبو حليمة
 


