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 ةمتحفي اتمسار بمتحف التاريخ و الحضارات المقترح يقدم المعرض , 2021من يناير  30إلى غاية 

قطعة أثرية تشهد على تاريخ المغرب  450من أزيدمن خلال تقديم  تفردة و ذالكو م ةغني

   .المتجذر

مرورا  19للمتحف  من الحضارة الاشولية  إلى القرن  ثلاث مسارات تؤسس البنية المعرضية

  ..طيالعصر الوس إلىالقديمة  الحضاراتو مختلف حضارات ما قبل التاريخب

 ثقافات تم تجسيد  فترات العصر الحجري القديم و الحديث و أيضا عصر المعادن من خلال لقى

 .حضاراتال هاته  تشهد على التواجد البشري لمختلف

 إنسان أولتم تسليط الضوء بشكل خاص في هده النسخة الجديدة من المعرض  على جمجمة 

 .حاضرعام قبل ال 031500ب   2017سنة  ريخهأت  أعيدغود و يي تم اكتشافه في جبل اذعاقل وال

من خلال مجموعة من القطع البرونزية  و  واضح المعالم  التواجد الفينيقي و الموري و الروماني

 الخزفية و الرخامية و الذهبية.

للفترة الانتقالية, والمحددة بين نهاية الفترة الرومانية و ظهور الإسلام, تواجد مهم في مسار 

تمارس خلال هذه الفترة في  مسيحية كانت يهودية ودينية  على طقوس, فهي تشهد المعرض

  .المغرب

 السلالات الإسلامية  حياةسيمات حكم و لأثرية للفترة الإسلامية الاطلاع على تتيح القطع ا

العملات الذهبية و , و هذا من خلال ةو العلوي يةو المرين يةو الموحد يةو المرابط ريسيةالاد

  .الخزف و الأدوات العلمية و العناصر المعمارية

تم عرض مجموعات حجرية مكونة من فنون صخرية و نقوش ليبية و  داخل المتحففي فناء 

 .إسلاميةلاتينية و لوحات نذرية قديمة ولوحات مقبرية 

القطع على الرخام و البرونز. فروائع النحث الروماني ب  منفردتين ينبهر الزوار داخل قاعتين

  .صدى عالمي كبيريت  بظح والغلمانالبرونزية الشهيرة لجوبا الثاني و الجنرال كاتو 

و الذي تم   الأثريمتحف التاريخ و الحضارات و المعروف سابقا بالمتحف  أن إلى الإشارةتوجب 

استحضار تاريخ المغرب من عصور ما قبل  إلىيهدف  في عشرينيات القرن الماضي  إنشائه



 

و  سلاو  )فاس من مختلف مناطق المغرب يعرض قطع مميزة. فهو التاريخ إلى العصر الإسلامي

  . للأشياء فيمنح بذالك الاكتشاف المنطقي و العلميالريف...(  و  المتوسط الأطلس

 يتموقع هذا المتحف على مقربة من متحف محمد السادس للفن الحديث و المعاصر.

 , شارع البريهي, الرباط, المغرب.23العنوان  

 0537200398الهاتف 

 


