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فرنسا العروس التي تتمیل حسنا وجماال ، ان ذكرھا یشمل كل االشیاء الجمیلة المعروفة واالستثنائیة في 

 العالم .
 

 فال یمكنك ذكرھا دون ذكر برج ایفل ومتحف اللوفر ، ربما یراوك السؤال لما ؟؟؟؟
 الن االستثناء ال یتجزء ابدا والجمال ال یھب حتما !!!

 
ان متحف اللوفر الذي سوف نتحدث عنھ ھو عالم اخر قائم  بذاتھ ، یمتزج فیھ السحر والجمال باالضافة لرائحة 

 التاریخ العریق  الراسخ .
 

 یعتبر متحف اللوفر من اكبر المتاحف في العالم ویقع في قلب باریس بالقرب من نھر السین .
 الف تحفة تقریبا .  35متحفا كھذا بشھرتھ وتالقة ، یبلغ عدد التحف المعروضة بھ  

 
 ملیون زائر سنویا . 5كما یشھد تدفق  ھائل من الزوار علیھ ، یستقبل 

 

 

 

 متحف اللوفر 
 

Louvre 
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ربما تحلم عند دخولك إلى المتحف بان  
تشاھدة كامال في یومك ھذا ، ولكن دع 

االحالم فان من سابع المستحیالت 
 مشاھدتھ في یوم واحد .

 
 

فاذا اردت مشاھدتھ بدقة متناھیة وھذا 
المكان ال یستحق اال الدقة ، فیتوجب 

اشھر على االقل  9علیك المكوث 
 لمشاھدتة فقط .

 
 

فاالفضل اخذ القرار وتحدید نقطة البدایة 
لمشاھدتة ، ولذلك استعن بالخریطة التي من الممكن الحصول علیھا قبل الشروع في المشاھدة ، وتحدید القسم 

 او الجناح الذي تود مشاھدتة .
 

 -اقسام  : 4ینقسم متحف اللوفر إلى 
 
1 – Denon 
2 – Sully 
3 --Richelieu  
4 – Hall Napoleon 
 

ال تستطیع التمیز بین االقسام االربعة لشدة االبداع 
 واالستثنائیة التي تحتویھا ، كل ھذا یجعل االختیار صعب .

 
فھو یحتوي على ابداعات من مصر القدیمة باالضافة 

 للحضارة الیونانیة والرومانیة .
یحتوي على اكثر من ملیون قطعة تتنوع ما بین لوحات 

 زیتیة وتماثیل .
 
 

باالضافة للتطور االول لشرق االوسط ، وكذلك الفن 
 االسالمي .

 
 لعل الجمیع یعشق مشاھدة لوحة المونالیزا او الجوكندة ؟؟؟

تلك اللوحة التي اسرت القلوب ببتسامة بسیطة یطویھا 
 الغموض ، والتي استغرق رسمھا اكثر من اربعة اعوام .

 
ان ھذه اللوحة كفیلة بجذب عشاق الفن الجمیل ، حیث 

یتوافد الكثیر لرؤیة ھذا االبداع 
 الخارق .

 

 

Mona Lisa 
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 ان ھذه اللوحة كفیلة بجذب عشاق الفن الجمیل ، حیث یتوافد الكثیر لرؤیة ھذا االبداع الخارق .

 
ان اسم الیوناردو دفینشي اسم ال یطویة النسیان لعبقریتة الفزة ، فكونك تثبت قدراتك بلوحة واحدة فھذا ابداع 

 خرافي یستحق المشاھدة .
 

 -یمكنك زیارة ھذا االبداع في متحف اللوفر :
 

Room6 – 1St F 
Salle  de La Jacoude 

Denon 

جمیع االثار الموجودة في متحف 
اللوفر ھي عبارة عن اثار الفنون 

البشریة في التاریخ ومجموعة االثار 
االسالمیة التي تعد االفضل في العالم 

 باسره . 
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 القسم االخر الذي یكثر التوافد علیھ :

 
 

آلھة الجمال عند  Venus de Miloھو قسم فینوس  
الیونان القدیم ، ویمكنك مشاھدة ھذا الجمال في متحف 

 -اللوفر :
 

 الطابق االرضي 
Room 7 

 
 
 

 القسم االخر الذي یشھد اقبال ھو لوحات االنقالب الفرنسي 
Room77– 1st 

Denon 
 
 

، لقد تم تغییرة عدة  12یعتبر اللوفراول بناء في القرن 
مرات تواكب مع االحداث التاریخیة ، حیث اصبح متحفا في 

 

Venus de Milo  
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، في البدایــة كــــانت 1930عام 
المعـــروضات قلیلـــة وتدرجــات إلى ان 

اصبحت بھـــذا الكم الھــائل مــن االبــداع 
،وجود االثار المصریة ذات االبداع المتمیز 

یعود للحمــلة الفرنسیة على مصر حیث 
نقلت العدید مــــن االثار النادرة إلى ھذا 

 المتحف  .
 
 

 یعد اللوفر اكبر صالة عرض للفن عالمیا .
 تمتع باوقات ماسیة مع متحف اللوفر .

 
 
 
 

 
 
 
 
 

اذا كانت لدیك بطاقة متاحف باریس اوبطاقة باریس ، 
 في ھذه الحالة الدخول إلى متحف اللوفر مجاني . 
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Carrousel du Louvre  
 

ھرم زجاجي ضخم یدخل منھ الزائر للمتحف ، ومن ثم یمكنك الذھاب في المساحة المقابلة لمتحف اللوفر یوجد 
إلى اسفل حیث توجد مراكز التسوق والمطاعم والمقاھي ، وھو افضل مكان لشراء تذكرة المتحف من الجھاز 

اآللي ، اما اذا كنت ترید الشراء من المكان المتعارف علیھ فسوف تنتظر صفا طویال حتى یمكنك شراء تذكرتك 
 خاصة في المواسم السیاحیة . 

 
 
 
 

 -اشیاء نذكركم بھا :
 
یوم األحد  من كل شھر جمیع -1

المتاحف مجانیة باالضافة لمتحف 
 اللوفر .

 
 یفتح یومیا عدا یوم الثالثاء مغلق 

 6صباحا إلى  9یفتح من الساعة 
 مساء 

ویومي االربعاء والجمعة من الساعة 
 مساء     9:45صباحا إلى  9
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ال تقلق في حالة انك 
شعرت بالضیاع في 

المتحف وانت تتجول بین  
اقسامة فیوجد العدید من 

المرشدین السیاحیین 
ویتحدثون اللغة 

 االنجلیزیة .
 
 

 10قیمة التذكرة للبالغین 
 یورو 

ودون ذلك  18من سن 
 مجاني 

 
 
 
 

یوجد في داخل المتحف العدید من المقاھي والمطاعم ومكتبة خاصة بالمكان وتاریخة باالضافة لمحل للھدایا 
 خاص بتمیز ھذا المكان . 

 -لمزید من االطالعات :
           www.louvre.fr/en. اللغة العربیة متوفرة  في الموقع المذكور 
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مقابل متحف اللوفر 

وبالقرب من نھر السین 
توجد حدیقة جمیلة جدا 

ھذه   Tuileriesھي 
الحدیقة قدیمة ولكنھا 

 مثیرة للمشاة
 
 
اما في داخل ھذه  

الحدیقة فسوف تشاھد 
قوس النصر كاروسل 
فاقتنص الفرصة باخذ 

صور في منتھى 
 الروعة بالقرب  منھ .

ان قوس النصر العظیم 
 یقع في الشانزلیزیة . 

 

 

 

 
  Palais Royal – Musée du Louvre  

 


