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 .... "سبحان الخالق"

ردّدتهااا واهاا ااا تاادّا  عاانّا بعّهق ااا ّدّااااة تعاارّة داترااة تاا  ّد ااق ببااا  

جمااام تااا تهّالااي ال بّرااة  تاال وناا ام بولااهان ب  م اال    ع اا  ّعااد ّ ون 

   حلها ّّن ي الخّّلالّل.

س جااهااد يبّرّّااة ب تلّاا  لهااا بب  لاا  إنّ ال بّرااة تهب ااا تاال جهاهااا الم اانّ

 ق تل تخّّهل ا الخصبة.و ّلم الّ ظة وب كهكب ا  ّلم الساّ  المعلّاي 

 .عّلج له هب...رب اقّّة له اهس....باهساة لهر  

" تاال جااهااد  الخالااة الدااصااة وتاتاا  ل ااي "سااهّإ إدّ  ااا ا تااا باب ااا إ ااا 

تااادق اهباا  بتعاا ّ ّااناته  كههّااب قااهر بنااراعي المرااي  الاااّ  ّ اا ارا 

ااي نادا ّ   للحّاي اهبا  بتهاب قاساا  تها  الدب اقّّاة الم برلاة تال السااما  

 ّاهساااة و عااا، و ب ل ااي تل ااهاد اااي ع هاا  بتماانّ  ااايبال ااهر الساااي  

 ناااّّة ّداها.تلألّ ة تلدقّحة ت  ور   لمراقها ب

وسااادارخ وتالهاااا ال بّراااة ا مّ ّ هاهاااا اخه لهاااا بلااا هلها را،راااةو ع ا،بّّاااةو 

 تبههرا تاهق انرا ا قسان.

 . دًا إدّ ان                                                                          

 ااّل إّادااّإ ت صاهر                                                                  
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 ." لهمرادنتّإ: ت د د عل تلحف "المهضهع

و بالاا   "تااّإ"و ا الملحااف الخاااس لذساالا  سااهّإ إدّ ام ااا ّ  ااار 18/02/2014ّلااار   

 ر   ّالمرادن بالهاا  اي  دم جاترة ال ن س  هسف اي ت   ة الملحف. ُ

  لألف الملحف تل ياّ ّل: 

 ال اّق ا رضي -

 الل اكد -1

 المل د -2

 ال جاجّّة -3

 إسلدا ة -4

 

 ال اّق الساهيّ -

 رداة اإلسل بام -1

 ااعة البهّهرا -2

 المسمهع –المد،يّ  -3

 ّا ة اللهال  -4

 اإلدارا -5

 الهدا،  -6

 ا ل اف اللسرة -7

 المرنقّّا  ّحسب الص ف -8

 رّةالمرنقّّا  المع -9

 الادا،ن -11

 ال    -11

 المرنقّا  ّحسب البهن -12

13- WC  

 

اللمّ ااة تاال الاا اب بالارّااةو ّاإلضااااة إلاا  : تسلرااّف ااا   ال اعااة المرااادن ال  اا 

و   ااار ال د مااة بال اّسااة كاللهّاااّ بال تدّد....باللااي تااإّ إلاا اا اا عهاا  وساااس 

 ناااّلها بلهقها بون الها اله نسّّة الصد حة.



 متحف "ميم" للمعادن

 

" الاا  ّ ّاانو ّ ماا  ل ّااا  الخالااة لهب اااقيّ "سااهّإ إدّ "  لراامل الم تااّإإنّ تلحااف "

ا رااة ا ّّااة باللااي  1411اااهق ب اللااي تحااه ّ  1997الرااام  المراانقّّا  ال بّرّّااة ت اا 

ّهاانو باااي ان مااة ب  ن لااة تاال  61قااهع تخلهااف تاال وكلااد تاال  311تُ اانّم وكلااد تاال 

 ت لعاا  ت  مّّة ر،ّسّّة.

تُرلبااد الّااهم با اانا تاال واااإ الم مهعااا  الخالااة ّالرااالإو تاال  ّاا   إنّ ت مهعااة إدّ 

 ا ال ادرا.ت هّع المرنقّا  الليّ ت نّتها بجهدته

 

تااّلم ّ ارت ااا تااإّ اللد ّااب ّ ااا تاال اباا  المااهراّل  ّاا  وق ااا قرااداهإ تسااب   تاال 

الملحااف الااهي يّ بّااا تل تاال السااّّنا "سااهّ    ّمّااان"  ّاا  جااد  تحاد ااة نااّّ ة 

بعاال تاانش داعاال ا ّهاا ا الملحااف بعاال ال هاان الاا   ّ لااي إدّا بناا اي بتااقّااي لهرهااإ 

" بعمهاي الاان بي  ّا  وقااي تااّإل عباد ّ ارتااي "سّصا     نااخبالمردااة الا    لماا  

 ق   ّ اسي ك  ا رة ب مهها ّلأنٍ كأقها يا  ل ّد.

 ...ّ  الرهإ بالمرداة إنّ المادا لّست اي انف إدّ 

عاتااا وتاات ا اادا إقعااا  الملحااف  21بّراان جمرااي كاا  ااا   المراانقّّا  عهاا  تاانش  ..

بالاا  ّ  USJعاادا الا اادا عهاا  ا ي المساالبم اااي الااا  2114باااي عااام اااي ّّاادب  

ر ّااب ّااالا داو ااّلاانو الرماا  الاا  ّ اساال دق بالاا  بتخخ ّ اا  يااه ّل  بولااب  ّال ها ااة 

 .ا  الحن لةتلحا  تلأل   ت بّدًا ّأ نث الل  ّّ

 

 ّسّط جنًا:   ب  هإ إدّ

 و اانت  اااي ت ااام الرهااهم" إ ا دتاا  تهمّاا  با اان إلاا  الملحااف باسااله   ت ااي كااي 

    هن وت    ّي ب  ّق اناي ب همي الملااقي".

 

 

 قصد باّل ت صهر اقاد إعناد:

 ت لب ابسل بام بابسلرّلتا و الحمدا

  2114ل عدا نباط 
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