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 اسم االحفورة
 التواجد في االمارات الزمن الجيولوجي التصنيف

فقارية / 
 الفقارية

  العصر الحقبة العائمة او الطائفة

) طحالب  السيانوبكتيريا 
 خضراء مزرقة (

 الفقارية
بدائية بكتيريا وحيدة الخمية 

 النوى
  دىر الحياة السحبقة

  دىر الحياه السحيقة   الفقارية االستروماتوليت 
  الحياة االبتدائية جوفمعويات الفقارية االدياكار

 الكامبري الحقبة مفصميات االرجل  الفقارية الترايموبيت
جبل القمر الجنوبي راس 

 الخيمة
 وادي النقب / راس الخيمة االردوفيشي  القديمة المرجان الفقارية المرجان الرباعي

 سيموري -اردوفيشي  القديمة طائفة الجرابتوليت  الفقارية الجرابتوليت
جبل القمر الجنوبي راس 

 الخيمة
  نياية السيموري انتشرت  االسماك  االسماك عديمة الفكوك

نباتات عشبية أرضية ليا جذور 
 وسيقان وأوراق 

  بداية الديفوني القديمة نباتات نباتية

  الكربوني القديمة نبات بذري نباتية السراخس البذرية
  البرمي القديمة نبات بذري نباتية الصنوبريات

 الكربوني القديمة الفورامنيفيرا الفقارية المغزلية الفيوزولينا
وادي البيح ، وادي الغيل،  

وداي حجيل / راس 
 الخيمة

 الديفوني القديمة المسرجيات الفقارية سبيريفر
ووادي غميمة / وادي البيح 

 راس الخيمة
 خطم الشكمة في عمان العصر الكربوني القديمة الجمدشوكيات الفقارية زنابق البحر

  ديفوني في المياه العذبة القديمة المحاريات الفقارية البكتن
  الكربوني القديمة المفصميات  الفقارية الحشرات الكبيرة

  الديفوني القديمة اسماك فقارية سماك المدرعةاال
  البرمي -الكربوني  القديمة  فقارية البرمائيات
  البرمي القديمة الزواحف فقارية الديمترودون



 

 

البذور "   معراهنباتات 
 " الصنوبريات او المخروطيات

   المتوسطة مجموعات عارية البذور نباتية

  حتى االن –الطباشيري  المتوسطة مجموعة مغطات البذور نباتية  البذور ةنباتات مغطا
  طباشيري –جوراسي  المتوسطة   االسفنجيات

  الترياسي المتوسطة  المرجان   المرجان السداسي

 الفقارية الرودست
الرخويات ذات 

 الشارقة-جبال الفاية طباشيري –جوراسي  المتوسطة المصراعين

 المتوسطة الراسقدميات الفقارية )صدفة ممتفة(االمونيت   
الحقب المتوسط وانقرضت 

 بنيايتو 
 جبال الفاية بالشارقة

 راس الخيمة الطباشيري –الجوراسي  المتوسطة الراسقدميات الفقارية ) صدفة مستقيمة ( البممينيت  
   المتوسطة  االسماك العضمية  فقارية  شعاعية الزعنفة

  الترياسي  المتوسطة البرمائيات فقارية  اسالف الضفادع 
  الطباشيري  –الترياسي  المتوسطة الزواحف العمالقة  فقارية  الديناصورات 
  الجوراسي  المتوسطة الطيور  االركيوبتركس 

 المتوسطة  الكيسية والمشيمية  فقارية  الثدييات 
نياية بظيرت الول مرة 
 الترياسي 

 

   الحديثة  نباتات نباتية  ظيور العشب ) الحشائش(
   الحديثة  االوليات  الفقارية  الدياتومات

   الحديثة  االوليات  الفقارية  الطحالب الذىبية 
   الحديثة  االوليات  الفقارية  الراديوالريا 

 الفورامنيفيرا  الفقارية  النيوميوليت
 الحديثة 

 العصر الثالث 
جبل حفيت ، مالقط 
مندسة ، الفاية ، راس 

 الخيمة 

 العصر الثالث الحديثة  الرخويات  الفقارية  االوستوريا 
جبل حفيت ، مالقط 
مندسة ، الفاية ، راس 

 الخيمة
  عيد الميوسين   شوكيات الجمد  الفقارية  الكميبيستر 

    اسماك  االسماك العضمية القشرية 
    االسماك الغضروفية مثل القرش 

تطور الثدييات التي انتشرت مكان الزواحف التي انقرضت في نياية 
 الطباشيري

   


