
تبرز اليوم أهمية 
الثقافة كنافذة نطل 

من خاللها على 
العالم أثناء البقاء في 

المنزل

كما كانت دائمًا جسرًا للتواصل 
بين الحضارات والربط بين 

الشعوب، 

نقدم لكم في هذا الدليل مجموعة من األفكار واألنشطة الثقافية 
التي يمكن ممارستها من البيت إلثراء أوقاتنا بالفن واألدب واالطالع . 

فلنغذي أرواحنا باالستثمار اإليجابي في فترة التباعد الجسدي من 
خالل التقارب الثقافي. 

7 قطاعات ثقافية إلثراء الحياة عن ُبعد،،



المتاحف
أكثر من ٥٠٠ متحف وصالة عرض من أنحاء العالم مع موقع «غوغل أرتس أند 

كلتشر» الصطحاب رواد اإلنترنت في جوالت افتراضية ومعارض على أشهر المتاحف 
في العالم التي يمكن مشاهدتها مثل( المتحف البريطاني - متحف غوغنهاي -  
المعرض الوطني للفنون - متحف دورساي -  المتحف الوطني للفن الحديث -  

متحف بيرغامون - متحف ريكز - متحف فان غوغ – متحف جيه بول جيتي - معرض 
أوفيزي - متحف ساو باولو للفن -  المتحف الوطني لألنثروبولوجيا) 

كما يمكن القيام بجوالت افتراضية في أشهر المتاحف حول العالم: 

https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galler-
ies/museums-with-virtual-tours?fbclid=IwAR1Q2ZLWBrR3p0-7fZMeU-QXImv8c-cvNU6_u
9B6tMoG9rQBwEBEiP5lb00 



vod.rotana.net/vod-movies/ https://shahid.mbc.net/

https://www.netflix.com/ https://www.watchit.com/

لهواة األفالم العربية واألجنبية وفنون السينما من دراما وكوميديا وتراجيديا، يمكن 
األن قضاء وقت ممتع مع العائلة دون الحاجة إلى الذهاب بعيدًا عن غرفة في 

المنزل : 

األفالم 



www.coursera.org 

www.tomooh.org 

www.artic.edu 

www.edx.org  

تتنوع الدورات بين رسم القصص المصورة، والتصوير الرقمي، وتاريخ 
الفن، وفيما يأتي بعض أهم دورات الفنون البصرية المتاحة على 

اإلنترنت حاليا:

دورة الفن والحياة العامة "جامعة ديوك" مدة الدورة: ٧ أسابيع، من ٤ إلى ٦ ساعات أسبوعيا، 

أهرامات الجيزة: الفن واآلثار المصرية القديمة "جامعة هارفارد" مدة الدورة: ٨ أسابيع، من ساعتين إلى ٤ ساعات أسبوعيا، 

الفن من الرومانسية إلى التجريد "معهد شيكاغو للفنون" مدة الدورة: ٤ أسابيع، بمعدل ١٣ ساعة لكل أسبوع، 

تاريخ مصور لليابان "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، جامعة هارفارد، جامعة طوكيو"  - مدة الدورة: ٤ أسابيع، من ٣ إلى ٦ ساعات أسبوعيا

الفنون البصرية 



https://www.vulture.com/2020/03/coronavirus-the-metropoli-
tan-opera-to-stream-free-operas.html?utm_campaign=nym&utm
_source=fb&utm_medium=s1&fbclid=IwAR0VocSpR14UrxDR90HG
nwhf-MRXZHyIr_vK6Fv-iWM-kTejL3GxDuMU9nU

https://www.vulture.com/2020/03/coronavirus-the-metropoli-
tan-opera-to-stream-free-operas.html?utm_campaign=nym&utm
_source=fb&utm_medium=s1&fbclid=IwAR0VocSpR14UrxDR90HG
nwhf-MRXZHyIr_vK6Fv-iWM-kTejL3GxDuMU9nU

احضر حفالت األوبرا من داخل منزلك: 

الموسيقي



https://library.dctabudhabi.ae https://spl.gov.ae www.mbrf.ae 

المكتبات



https://www.lingo-play.com/

يمكنك تعلم اللغات األجنبية عبر االنترنت بسرعة وبسهولة أو حفظ الكلمات 
والجمل إلى جانب الماليين من الالعبين اآلخرين عبر العالم. يحتوي تطبيق 

تعلم اللغات LinGo Play اعلى دروس ودورات مصممة للمتعلمين من 
مختلف المستويات من المبتدئين إل المتمكنين. سوف تتعرف على اآلالف 

من الكلمات والجمل األجنبية الجديدة وستكو قادرا على حفظها بسرعة 
وفعالية، كما ستكون قادرا على الحفاظ على المفردات سواء كنت قد بدأت 

تعلم أحد اللغات األجنبية للتو أو كنت متحدثا أصليا. 

اللغة 



www.euroarabartoday.com/online-exhibition/

"يوروارب أرتوداي"مشروع ثقافي لخدمة الفنانين والمبدعين العرب، ويهدف 
الموقع إلى تعزيز التفاعل الثقافي بين الشعوب العربية واألوروبية عن طريق 

عقد اللقاءات والعروض وورش العمل والمعارض والدورات التدريبية باإلضافة 
إلى التعريف بالمساحات المشتركة بين مثقفي هذه الشعوب، يقدم الموقع 

معارض فنية أونالين كمبادرة لنشر األمل والتفاؤل 

الفنون  والرسم 



مع تحيات




