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ــدة  ــة الفري ــة والدولي ــي الحكومي ــر أبوظب ــة اللوف جــاءت اتفاقي
بيــن أبوظبــي وفرنســا، والتــي تــم توقيعهــا فــي عــام 2007، 
لتجســد رؤيــة مشــتركة لتطويــر أول متحــف عالمــي فــي 

ــي.  ــم العرب العال

تــم افتتــاح اللوفــر أبوظبــي فــي 11 نوفمبــر 2017 ، عقــب 
حفــل افتتــاح رســمي حضــره صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن زايــد، ولــي عهــد أبوظبــي ونائــب قائــد القــوات المســلحة 
اإلماراتيــة، والرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون. جــاءت 
هــذه االتفاقيــة الحكوميــة والدوليــة الفريــدة بيــن أبوظبــي 
وفرنســا، والتــي تــم توقيعهــا فــي عــام 2007، لتجســد رؤيــة 
ــي. ــم العرب ــي العال ــر أول متحــف عالمــي ف مشــتركة لتطوي

ــداع العالمــي للبشــرية، ويدعــو  يحتفــل اللوفــر أبوظبــي باإلب
الــزوار لرؤيــة اإلنســانية مــن منظــور جديــد، حيــث يركــز 
المتحــف مــن خــال نهجــه المبتكــر وســرده العالمــي علــى 
بنــاء جســور التفاهــم عبــر الثقافــات عبــر قصــص اإلبــداع 
البشــري التــي تتجــاوز الحضــارات وتتخطــى الزمــان والمــكان 
والتــي يتــم ســردها مــن خــال المجموعــة الفنيــة المقســمة 

ــل المتحــف. ــي 12 فصــل داخ ف
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أهــاً بــك فــي متحــف اللوفــر أبوظبــي، حيــث نعتــز بأننــا متحــف 
لراحــة النفــس والعقــل.

ــات وتســلط  ــاء الثقاف ــا لق ــروي حكاي ــا مســاحة ت يشــكِّل متحفن
ــم  ــى تقدي ــا. ونحــن نحــرص عل ــى أوجــه الشــبه بينن الضــوء عل
ــع  ــا جمي ــد اتخذن ــذا، فق ــا. ل ــع زوارن ــة لجمي ــة وممتع ــة آمن تجرب
التدابيــر الضروريــة لنتمكــن مــن االســتمتاع بزيــارة آمنــة ومريحــة 

قــدر اإلمــكان.

متحف لراحة النفسِ والعقل

©دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي / تصوير رحيد علف
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شامل. محلي. ريادي. تجريبي.

المعارض العالمية

ُيطلــق اللوفــر أبوظبــي كل عــام موســماً ثقافيــاً جديــداً 
ــة  ــاره أربع ــي إط ــدم ف ــو، يق ــى يولي ــن ســبتمبر إل ــد م يمت
البرامــج  مــن  مجموعــة  مــع  تترافــق  عالميــة  معــارض 

والترفيهيــة.  الثقافيــة 

بطاقات  أبوظبـــي  اللوفـــر  يقـــدم 
عضوية خاصـــة للطاب والمعلمين 
تســـمح لهم بزيارة المتحف على 
مجموعته  الكتشـــاف  العام،  مدار 
العالميـــة،  ومعارضـــه  الفنيـــة 
الثقافية  البرامج  في  والمشـــاركة 
الفنية  العـــروض  تشـــمل  التـــي 
كمـــا  المجانيـــة.  العمـــل  وورش 
تتيح لهـــم العضويـــة الدخول إلى 
مقهـــى المتحـــف وشـــرفة الفن 

 . لمتجر ا و

زيــارة  والمعلــم  للطالــب  البطاقــة  تتيــح 
المتحــف علــى مــدار عــام واحــد، وذلــك مقابــل 
ــة  ــمل ضريب ــعر يش ــاً )الس ــاً إماراتي 120 درهم

المضافــة(. القيمــة 

بطاقة الطالب والمعلم

التعلم بالمشاركة التفاعلية 
والمجتمعية

تعتمــد برامــج التعليــم فــي متحــف اللوفــر أبوظبــي على إشــراك 
ــات المتحــف  المتعلــم فــي عمليــة التعلّــم والتعــرف إلــى مقتني

وهندســته المعماريــة ومعارضــه العالميــة. 

فــي الموســم الجديــد وطــوال العــام األكاديمــي الجديــد -2021
2022، يواصــل المتحــف تقديــم برامــج تفاعليــة عــن بعــد وفــي 
المتحــف. ســيتم تفعيــل األنشــطة فــي المتحــف بمجــرد تجديــد 
المبــادئ التوجيهيــة الوطنيــة. كمــا يوفــر المتحــف الفرصــة 
الكتشــاف عــدد مــن الطــرق للتعلــم والمشــاركة وتفســير الفــن.

©دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي



11
 –

 1
0

ت
ــا

عـــ
ــــ

مـ
ــا

جـــ
ــــ

الـ
ج 

ـــ
ـــ

مــ
ـرا

ـــ
ـــ

 بـ

©دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي / تصوير رحيد علف

ــم فــي المتحــف أو عــن بعــد لهــذا  تنقســم األنشــطة التــي تت
ــة مدتهــا ســاعة، أو 45 دقيقــة  ــى جلســات تفاعلي الموســم إل
برفقــد مرشــد المتحــف، مــمَّ يســمح بالمرونــة فــي فهــم 

وتفســير مجموعتنــا الفنيــة.

الجلسات التفاعلية عن بعد
280 درهماً | 25 طالباً في الجلسة كحد أقصى

المدة: 45 دقيقة | 12:30 صباحاً و2:30 بعد الظهر

الجولة اإلرشادية التفاعلية داخل المتحف
375 درهماً | 25 طالباً في الجلسة كحد أقصى

المدة: 60 دقيقة | 11:30 صباحاً و3:30 بعد الظهر

برامج الجامعات 
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الهندسة المعمارية
كيف أثرت ثقافة اإلمارات في الهندسة المعمارية لمتحف اللوفر أبوظبي؟
تعرف على قصة قبة المتحف وبنيته والعناصر الطبيعية الساحرة التي ألهمت تصميم 

المهندس المعماري.
الموضوعات: اكتشف متحف اللوفر أبوظبي

المواد: العمارة، الهندسة المدنية والدراسات المتعلقة بدولة اإلمارات

خذني إلى آسيا
كيف ترشد قصص الفن المجتمعات في آسيا؟

يكتشف الطلبة المجموعة الفنية اآلسيوية لمتحف اللوفر أبوظبي ويفهمونها 
ويحللونها من خال مختلف اإلبداعات الفنية وقصص القطع الفنية. وتعتمد التحليات 

على ما حصل من تبادالت فكرية وتقنية وتعبيرية فنية.
الموضوعات: تبين التأثيرات الثقافية المختلفة التي شكلت اإلبداع الفني وأثَرته 

في مختلف أنحاء آسيا
المواد: األدب، تاريخ الفن، التاريخ، الجغرافيا، علم االجتماع، اإلنسانيات، التنوع، 

الفنون والتصميم

أعمال مستلهمة من اإلمارات- العام الخمسين
العربية  لإلمارات  الوطنية  الهوية  تعزز  أن  المتحف  لمجموعة  ُيمكن  كيف 

المتحدة؟
بمناسبة احتفال اإلمارات بدخولها العام الخمسين، يتعرف الطلبة على التراث 

الثقافي اإلماراتي من خال اكتشاف قطع أثرية موجودة في مختلف أنحاء الدولة.
الموضوعات: تعزيز الهوية الوطنية لإلمارات من خال مجموعة المتحف

المواد: األدب، الفنون البصرية، الهندسة المعمارية والمدنية، التصميم الداخلي

معرض التنين وطائر العنقاء 
6 أكتوبر -2021 12 فبراير 2022

كيف ُترِشد قصص الفن المجتمعات المحلية في آسيا؟ 
يكتشف الطلبة األسرار المتعلقة بكيفية تطور قصص التنين وطيور العنقاء إلى رموز 

قوة في جميع أنحاء القارة اآلسيوية.
الموضوعات: الفن اإلسامي والمبادالت الثقافية والعلمية

المواد: الدراسات االجتماعية، تاريخ الفن والجغرافيا، األدب، الكتابة اإلبداعية، قراءة 
المفردات البصرية

اختر موضوع جلستك 

الفن اإلسامي
كيف أثرت المبادالت الفنية والعلمية في الفن اإلسالمي؟ 

التعرف على المبادالت الثقافية والمادية والتقنية والعلمية التي شكلت اإلنتاج الفني 
في العالم اإلسامي وتبيّن تنوعها وثراءها. 

الموضوعات: الفن اإلسامي والمبادالت الثقافية والعلمية
المواد: الفنون والتصميم، الهندسة، التخطيط العمراني، تاريخ الفن، علم اآلثار، 

التاريخ، الفلسفة، الهندسة المعمارية، الرياضيات والعلوم

االبتكارات في مجال السفر
ما هي االبتكارات التي أدت إلى اكتشاف أراض غير معروفة؟ 

اكتشف كيف ساعد تطور العلوم والتكنولوجيات الجديدة المستكشفين على اكتشاف 
أراض غير معروفة. يتقصّى الطلبة فكرة العولمة وجذور النظام التجاري العالمي.

الموضوعات: السفن، الخرائط، الكواكب، االسطرالبات، خزانة العجائب، التجارة
المواد: الرياضيات، العلوم، الجغرافيا، التكنولوجيا وعلوم االقتصاد

الذهب المكنوز
لماذا ثّمن البشر الذهب باستمرار؟

بمناسبة احتفال اإلمارات باليوبيل الذهبي الخمسين، يكتشف الطلبة كيف استخدم 
البشر الذهب على مر التاريخ في كل أشكال الفن بداية كرمز للخلود واإلخاص 

والقوة، ثم كرمز احتفالي أو لاعتراف بالمنزلة االجتماعية.
الموضوعات: الذهب كلون ورمز، الذهب كمادة وعملة

المواد: الدراسات االجتماعية، التاريخ، الهوية، الكيمياء وعلوم االقتصاد

المرأة في الفن
ما هو تأثير المرأة في المجتمع؟ 

تعرف على أهمية المرأة في مختلف الثقافات والمجتمعات. اكتشف تمثيل المرأة 
في الفن كرمز للخصوبة واألمومة والقيادة والحكمة.

الموضوعات: األنوثة والقيادة
المواد: اللغة اإلنكليزية، الفنون، الصحة والرفاهية



ية
ذات

 ال
رة

زيا
 ال

التركيز على صالة الجناح األول 
والذي يستعرض أبرز الحضارات المبكرة حول العالم من 10000 سنة قبل 
المياد وحتى 5م، مثل مصر القديمة، وثقافات وإمبراطوريات باد ما بين 

النهرين واإلمبراطورية الرومانية.

التركيز على الجناح الثاني
والذي يستعرض أبرز األديان العالمية والتبادالت الثقافية في العصور الوسطى 

)5م - 1500 م(، مثل النصوص المقدسة والتمثيات الدينية واالبتكار الفني 
المنتشر عبر طريق الحرير.

التركيز على الجناح الثالث
والذي يستعرض أبرز لقاء الحضارات المختلفة التي أثرت على اإلنتاج الفني 

من القرن الخامس عشر وحتى القرن الثامن عشر الميادي، مع التركيز على 
الدبلوماسية وصورة الدولة، واالهتمام بالسفر وجمع األشياء الغريبة القادمة 

من الشرق. 

التركيز على الجناح الرابع
والذي يستعرض أبرز األحداث في اإلنتاج الفني خال فترة التطور االقتصادي 
والسياسي والتقني من القرن التاسع عشر وحتى القرن الواحد والعشرين، 

بما في ذلك اختراع التصوير الفوتوغرافي واألفام، واالبتعاد عن الرموز 
األكاديمية من قبل االنطباعيين وحركات القرن العشرين الطليعية.
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الزيارة الذاتية 
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صّمِم زيارتك مع 4
مرشد المتحف

ــة التــي ســتقودها بنفســك فــي  ــك الذاتي ــط لزيارت قــم بالتخطي
ــد قائمــة  صــاالت العــرض بالمتحــف والمعــارض مــن خــال تحدي
األعمــال الفنيــة الخاصــة بــك، وابتــكار أنشــطة المعــارض أو 

ــا. ــاص بن ــطة الخ ــب األنش ــتخدام كتي باس

جوالت يصممها األستاذ الجامعي

استخدم موارد التعليمية المتاحة على المعرض للمساعدة في التخطيط لزيارتك.

©دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي / تصوير إسماعيل نور
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تفضلوا بمراسلتنا
education@louvreabudhabi.ae

برنامج حديث الشباب للجامعات
افتراضياً وفي المتحف

أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر 2021،
فبراير، أبريل ومايو 2022

حديث الشباب: دور الفن والمتاحف في حياتنا

ــاة  ــي حي ــن والمتحــف ف ــراز دور الف ــم خصيصــاً إلب ــج مصم برنام
الطــاب، مــن خــال اإلشــارة إلــى قضايــا معاصــرة تهمهــم خاصة 
فــي األوقــات الصعبــة. إنهــا فرصــة للمؤسســات األكاديميــة 
الحواريــة  الجلســات  البعــض واعتمــاد  للتفاعــل مــع بعضهــا 

التعليميــة افتراضيــاً للجامعــات.

برنامج المتحف للجامعات 
في المتحف

سيتم التأكيد على التواريخ الحقاً

ــم  ــارات لتقدي ــي اإلم ــات ف ــاب الجامع ــم ط ــم التعلي ــو قس يدع
ــال  ــن خ ــك م ــة وذل ــة الفني ــة بالمجموع ــة مرتبط ــات فني إبداع
برامــج تفاعليــة لهــا عاقــة برســالة وقيــم المتحــف، وذلــك مــن 

ــون إنســاناً؟ ــي أن تك ــاذا يعن ــى ســؤال: م ــة عل خــال اإلجاب

المشاريع المشتركة
بين المتحف والجامعات
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التخطيط للزيارة8
عبر اإلنترنت أو في المتحف

الحجز
ــة أو فــي المتحــف  تقــدم الجــوالت اإلشــادية وورش العمــل ســواء االفتراضي

ــة والفرنســية. ــة واإلنجليزي بالعربي
لحجز األنشطة، يرجى االتصال على 66 55 56 600 971+. 1
يرجى اختيار النشاط سواء االفتراضي أو في المتحف والوقت واللغة . 2

المفضلة.
يجب حجز جميع األنشطة قبل 72 ساعة على األقل من موعد الزيارة.. 3
يتم تزويدك برقم للحجز مباشرة عند الدفع.. 4

األنشطة االفتراضية
بعــد حجــز النشــاط الرقمــي، تتــم مشــاركة رابــط زووم أو مايكروســفت 
تيمــز مــع الدكتــور الجامعــي. وُيســمع فقــط لـــثاثين طالبــاً بالمشــاركة فــي 

ــي.  ــاط الرقم النش

الوصول إلى المتحف
ــز  ــد الحج ــار تأكي ــاط وإحض ــدء النش ــن ب ــة م ــل 15 دقيق ــول قب ــى الوص يرج
ــي  ــات الطــاب ف ــي المتحــف باســتقبال مجموع ــد موظف ــوم أح ــه. يق ورقم
نقطــة التجمــع الواقعــة أمــام مكتــب االســتعامات فــي المتحــف، بعــد نقطــة 

ــي.  ــش األمن التفتي
يرجــى االتصــال بمســؤول الزيــارات الجامعيــة علــى الرقــم 971+ 2 305 

5516 لإلبــاغ عــن أي تأخــر فــي الوصــول، أو للماحظــات والتوصيــات.

أوقات العمل
ُيغلق المتحف أبوابه أيام األثنين

مــن الســاعة 10 صباحــاً وحتــى 6:30 مســاًء | األحــد والثاثــاء واألربعــاء 
والســبت

10 صباحاً وحتى 6:30 مساًء | الخميس والجمعة
آخر موعد متاح 40 دقيقة قبل موعد اإلغاق
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