
حجر صوان

جبل براكة يف منطقة الظفرة

العرص الحجري القديم

 )200,000-150,000( سنة مضت

رأس رمح من حجر الصوان، هييل )8(

العرص الحجري الحديث

)5,500-3,200( قبل امليالد

أهم املواقع

جبل حفيت، أم الزمول، غدير الحومانة

أهم املواقع

مدافن جبل حفيت، أم النار، هييل، جرن بدع بنت سّعود

جرة فخارية

 مدافن حفيت العرص الربونزي املبكر

)3,200 - 2,700( قبل امليالد 

جرة فخارية

 مدفن هييل   

العرص الربونزي املتوسط

 )2,700 - 2,000( قبل امليالد 

العرص الحجري 
)2,000,000 – 20,000( قبل امليالد

العرص الربونــزي
)3,200 - 2,700( قبل امليالد

صليب من الجص 

موقع كنيسة جزيرة صري بين ياس 

)نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن(

مبخرة فخارية

جرن بدع بنت سّعود

إناء من حجر الكلورايت، 

مستوطنة الرميلة

أهم املواقع

)بدع بنت سّعود، مستوطنة هييل )2(،

 هييل )17(، مستوطنة الرميلة(

العرص اإلسالمي املبكر
)القرن السابع-الثامن امليالدي(

العرص الحديــدي
)1,300 - 300( قبل امليالد

مسجد وفلج

 مدينة العني

الخط الزمين للمواقع األثرية يف إمارة أبوظيب



منظر عام للواجهة األمامية من مدافن حفيت مع رسم توضيحي لطريقة الدفن 
خالل العصر البرونزي المبكر

مدافن جبل حفيت



جرة فخارية يحيطها إفريز زخرفي باللون 
األسود على أرضية حمراء غامقة

مدافن حفيت
العصر البرونزي )3000( قبل الميالد

متحف العين

رسم توضيحي للنقوش والزخارف التي 
نقشت على الجرة المجاورة، وهي من النوع 

المعروف في حضارة بالد الرافدين.

مدافن جبل حفيت



خريطة تبين طرق التجارة القديمة بين منطقة العين و مراكز الحضارات المجاورة 

بحــر العــرب

خليج عمان

خليج العرب

ند
س

 ال
ي

واد

مصــر

شبه جزيرة العرب

ل
ني

 ال
ي

اد
و

النوبة

ماجان

البحــــر
األبيــض
املتوسط

البحــــر األحمــــر

بالد الرافدين
 )سومر(

ديلمون

فارس

مدافن جبل حفيت



مدفن هيلي الكبير
العصر البرونزي )2500-2000( قبل الميالد

حديقة آثار هيلي- العين

هيــــــــلي



جره فخارية
A مدفن هيلي

العصر البرونزي )2300-2000( قبل الميالد
االرتفاع: 11.6 سم وقطر الفوهة: 4.4 سم وقطر القاعدة: 5.5 سم

متحف العين
هيــــــــلي



جزء من جرة فخارية مزخرفة بأشكال ثعابين
مستوطنة رميلة

العصر الحديدي )1000( قبل الميالد
متحف العين

هيــــــــلي



مبخرة فخارية 
دائرية الشكل مفتوحة من األسفل، يحتوى الجزء العلوي منها على ثقوب تتسرب عبرها األبخرة، وفي األسفل منها فتحات عمودية واسعة ربما 

كان غرضها دخول الهواء. يتميز بدن المبخرة بوجود نتوءات بارزة في األعلى وبعض الزخارف المحززة.
العصر الحديدي )1300 – 300( قبل الميالد

االرتفـاع: 7 سم – قطر الفـوهة: 24 سم – قطر القــاعدة: 9 سم.
موقع بدع بنت سّعودمتحف العين



نقش يمثل أفعى على واجهة صخور مرتفع بدع بنت سّعود

موقع بدع بنت سّعود



منظر عام لجزء من واحة هيلي ومبانيها التراثية في عام 1968 م

الواحات واألفالج

ايفن لورانسن، حقوق الطبع محفوظة لمتحف موسجارد



رسم توضيحي يبين طريقة عمل األفالج في واحات العين

الواحات واألفالج



أحد المزارعين يقوم بتوزيع المياه من العوامد في واحة العين

الواحات واألفالج

سورن جوتفرد، حقوق الطبع محفوظة لمتحف موسجارد


