
 متحف اإلمارات للتربة 

 2020-2019یعلن عن برامج تعلیمیة جدیدة للموسم 

 

طالب المدارس وغیرھم الذي أبداه االھتمام الكبیر  لمستوىاستجابة  – 2019یولیو/تموز  16دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 
عن سلسلة من البرامج التعلیمیة الجدیدة للموسم  متحف اإلمارات للتربةاإلمارات العربیة المتحدة، أعلن  دولة من الزوار في

2019-2020 . 

من نوعھ كمركز للمعرفة ) في دبي، الوحید إكباالمركز الدولي للزراعة الملحیة ( ضمن مرافقالمتحف، الموجود یعتبر و
 منطقة الخلیج. في التربة أنماط المتعلقة ب

المدارس، أوجد برامج تستمر لعدة أیام وخصص ورشات عمل  لصالحتوسیع نطاق البرامج التعلیمیة قیام المتحف بإلى جانب و
قامة الفنانین في مرافقھ واستضافة معارض وورشات إلبتنفیذ برامج سیبدأ المتحف كما . للجامعات والشركات وكذلك للعامة

 عمل خاصة بالفنون. 

زائر، بمن  3,000بنحو  صندوق أبو ظبي للتنمیةبتمویل من  2016منذ تدشینھ في دیسمبر/كانون األول قد رحب المتحف و
كوزراء ورؤساء منظمات دولیة وعلماء ورواد فضاء، فضالً عن طالب المدارس والجامعات  ،فیھم كبار الشخصیات الرفیعة

 وأفراد من عامة الشعب.

الطالب تسرنا رؤیة االھتمام المتزاید بمتحف اإلمارات للتربة، السیما بین عام إكبا: "تقول الدكتور أسمھان الوافي، مدیر 
ومع ارتفاع الشباب. وإن إكبا یفخر لرؤیة المتحف كمركز للمعرفة المتعلقة بالتربة، ھذا المورد الطبیعي األساسي غیر المتجدد. 

یر المناخ الذي ال مناص منھ، من األھمیة التعرف على التربة وسبل مستوى التھدیدات العالمیة المحدقة باألمن الغذائي وتأثیر تغ
 اإلمارات العربیة المتحدة."  دولة في السائدة كتلك البیئات الھامشیةحفظھا، السیما في 

متحرك للواقع المعزز حیث یأخذھم في جولة  تفاعلي ویساعد المتحف الزوار في التعرف على قصة التربة من خالل تطبیق
والمتحف مجھز أیضاً بمكتبة تضم مصادر تاریخیة وعلمیة، ویوفر المعلومات حول طیف واسع من معروضات المتحف. 

اإلمارات  دولةمكانیة لبیئة -ة وشاشات تعمل باللمس تمكن الزوار من الوصول إلى خرائط جغرافیةمعلومات متعلقة بالترب
 العربیة المتحدة لیوفر بذلك المزید من البیانات البصریة.  

وجوالت حقلیة بإشراف أحد  مصممة خصیصاً لھمببرامج وورشات عمل معرفیة  التمتعأضف إلى ذلك أنھ یمكن للزوار 
یث تعد ھذه الجوالت فرصة ثمینة السیما للطالب الشباب لالنخراط في تجارب علمیة حیة واالنطالق نحو الطبیعة األدالء، ح

 وجمع البیانات المتعلقة بالتربة والمیاه والتنوع الحیوي. 

 في عالم التربة.  ، التي تتیح للزوار الغوصالداخلیة منھا والخارجیةإن المتحف لیفخر بما لدیھ من أحدث المرافق والمعروضات 

ن في عملھ كمركز تعلیمي لشتى أنواع الزوار الباحثین عن المعلومات المتعلقة ملمتحف اإلمارات للتربة فیك يأما الھدف الرئیس
 التربة وفھم أھمیتھا للتنمیة الوطنیة واألمن الغذائي. قیمة تقدیر  رسیخبالتربة، فضالً عن رفع مستوى التوعیة وت

واالنخراط في تنفیذھا، یرجى زیارة الرابط:  كم لھالمزید من المعلومات حول البرامج وكیفیة دعمل
06/ESM.pdf-um.org/sites/default/files/2019http://www.emiratessoilmuse 

  

## 

 السید شوكت نبي راذر، إكبا یرجى التواصل معلتساؤالتكم حول البیان الصحفي، 

http://www.emiratessoilmuseum.org/
http://www.biosaline.org/
https://www.adfd.ae/english/Pages/Home.aspx
https://www.biosaline.org/multimedia/what-are-marginal-environments-why-should-we-worry-about-them
http://www.emiratessoilmuseum.org/sites/default/files/2019-06/ESM.pdf
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 نبذة عن إكبا

إكبا مركز فرید من نوعھ على مستوى العالم یختص في البحوث الزراعیة التطبیقیة ویركز على المناطق الھامشیة التي یعیش 
ملیار شخص. ویقوم المركز بتحدید واختبار وإدخال محاصیل وتكنولوجیات ذكیة مناخیاً وتتسم بكفاءة استخدام  1.7فیھا زھاء 

المناطق المتأثرة بالملوحة وندرة المیاه والجفاف. ومن خالل عملھ یساعد إكبا على تحسین  الموارد تالئم بالدرجة الفضلى شتى
 األمن الغذائي ومصادر المعیشة لبعض من أشد المجتمعات الریفیة فقراً حول العالم.  
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