
تتوفر الجوالت واألنشطة والموارد 
التعليمية للمتحف على اإلنترنت 

باللغات العربية واإلنجليزية 
والفرنسية. الجوالت األسبانية 

والصينية متاحة عند الطلب.

جوالت افتراضية
مباشرة

تتوفر جوالت افتراضية مباشرة للمعارض 
الحالية في المجمع الثقافي. في هذه الجوالت 
الخاصة، سيتفاعل المرشدين الثقافيين مع 

الزوار لإلجابة على األسئلة. 

تقدم دائرة  الثقافة والسياحة جوالت افتراضية وموارد تعليمية عبر المواقع االلكترونية 
لكافة المواقع والمتاحف التابعة للدائرة، مما يتيح للطالب والمعلمين في المدارس 

الوصول إلى المواقع التراثية والثقافية والمتاحف من داخل وخارج إمارة أبوظبي.

اضفط هنا

قصر 
الحصن

يقدم قصر الحصن جوالت 
افتراضية متاحة عبر اإلنترنت 

باللغات العربية واإلنجليزية 
والفرنسية واألوردو والماالياالمية.

اضفط هنا

الجوالت المسجلة

تتوفــر الجــوالت اإلرشــادية المســجلة عند 
الطلــب. كمــا قد يكــون المرشــد الثقافي 

متاحــًا فــي وقــت الجولــة لإلجابة على األســئلة 
والتفاعــل مــع الطالب.

جوالت افتراضية بزاوية 360 درجة

احجــز جولــــة افتراضيــــة بزاويــة 360 درجــــة 
 Microsoft بقيــادة المرشــد الثقافــي على 

Teams. يتــم تشــجيع الطــالب على 
المشــاركة فــي الجولــة وطرح األســئلة من 
خــالل خاصية الدردشــة في هــذه المنصة.  

موارد 
للمعلمين

تتوفــر المــوارد التعليميــة لصاالت العرض 
الدائمــة والمعــارض الخاصة عبــر اإلنترنت 

مــن خالل الموقــع اإللكترونــي للمتحف.  

األنشطة العائلية
عبر اإلنترنت

اصنــع والعب: مقاطــع فيديو قصيرة 
وممتعــة للعائلة لصنــع أعمال فنية 

مســتوحاة من المجموعة.

أحاديــث فنية عائلية: منشــورات على مواقع 
التواصــل االجتماعي تربط العائــالت بمجموعة 

متحــف اللوفــر أبوظبي من خالل أســئلة تحفز 
التفكيــر باألعمــال الفنيــة قيد التركيز.

رحــالت العمل الفنــي: مجموعة من 
األنشــطة المترابطة والتي تستكشــف 

المجموعــة من منظور الشــخصيات 
المرتبطــة باألعمال الفنية.

الفن 
بين يديك

اكتشــف متحــف اللوفــر أبوظبي من خالل 
قصــص عن األعمــال الفنية، مــن مجموعته 

الخاصــة والُمعارة مــن المتاحف الفرنســية 
الشــريكة،  مــن خــالل الفيديو والصوت 

واألنشــطة القابلــة للتحميل. اضفط هنا

اضفط هنا

اللوفر 
أبـــوظـبـي

جوالت إرشادية مباشرة

احجــز جوالت مصممة لكي تتناســب مع 
اهتماماتكــم المختلفــة الكتشــاف المجموعة 

الفنيــة فــي المتحف مباشــرة مع معلمي 
متحــف اللوفر أبوظبي. تفاعل واطرح أســئلة 

الكتشــاف المزيد عــن األعمال الفنية.

جوالت افتراضية بزاوية 360 درجة

احجزجولــة افتراضيــة للمعرض بزاوية 
360 درجــة بقيادة معلمــي المتحف على 

Microsoft Teams. يمكن للطالب نشــر 
أســئلتهم والتفاعــل أثنــاء الجولة االفتراضية.

استكشــف: استكشــف عوالــم الفنــون والتراث، واّطلــع على مفــردات الثقافة التــي تجمعنا.

تعــّرف: تعــّرف عــن قرب علــى القيميــن الفنييــن، والفنانيــن، والحرفيين، ومؤدي عروض األداء، 
وحتــى القطع واللوحــات الفنية.

ابتكــر: ابتكــر عمــاًل فنيًا مــن صنعك ُمســتلهمًا مــن الفنون والتراث والموســيقى.

تواصــل: انضــم إلــى المحادثة علــى مواقع التواصــل االجتماعي.

المجمع 
الـــثــقافــي

الثقافة للجميع
بوابــة إلكترونيــة تحتوي علــى مجموعة 
مختــارة من التجــارب الثقافيــة تتيح لك 
اكتشــاف المشــهد الثقافي فــي أبوظبي.

اضفط هنا

مكتبة أبوظبي
لألطفال

مكتبــة أبوظبــي لألطفــال أصبحت اآلن أقرب 
مــن أي وقــت مضى! اكتشــف كتًبا جديدة 

وممتعــة لقراءتهــا يومًيــا فــي مكتبتنا 
اإللكترونيــة عبــر اإلنترنــت حيــث يمكنك أيًضا 

الوصــول إلــى عالم من الوســائط المتعددة 
ومــوارد تعليمية واســعة النطاق. استكشــف 

مكتبــة الفيديــو الخاصة بنــا للحصول 
علــى جلســات قصيــرة لبرامجنا وأنشــطتنا 

التفاعليــة التــي تــم تصميمهــا لتعزيــز التعلم 
والتفكيــر اإلبداعي.

 

اضفط هنا

https://culturalfoundation.ae/ar
https://qasralhosn.ae/ar/school
https://www.louvreabudhabi.ae/ar/learn/learning-resources
https://www.louvreabudhabi.ae/ar/Whats-Online/Art-from-Home
https://abudhabiculture.ae/culturall/ar/
https://www.louvreabudhabi.ae/ar/Whats-Online/Children-and-Families

