في المتحف
لالستفسارات العامة والسؤال عن مواعيد الزيارة ،تفضلوا باالتصال بنا هاتف ًيا عىل رقم
 .212‑769‑5100تتوافر التذاكر في أي نقطة بيع للتذاكر .لشراء تذاكر بشكل مقدّم ،تفضلوا باالتصال
بنا هاتف ًيا عىل رقم ( 212‑769‑5200من االثنين إىل الجمعة من الساعة  9صباحا ً حتى  5مساءً؛

وفي السبت :من الساعة  9صباحا ً حتى  4عصرًا) أو زيارة الموقع اإللكتروني  .amhh.orgوقد تنطبق

رسوم خدمة.

 | ARABICالعربية

خريطة الزيارة

المعارض الخاصة

للحصول عىل معلومات عن المعارض الخاصة ،تفضوا بزيارة مكتب التذاكر أو مكتب المعلومات ،أو
االتصال عىل رقم الهاتف  ،212‑769‑5100أو زيارة الموقع اإللكتروني .amnh.org

مرشد
جوالت في المتحف مع
ِ

يقوم مرشدون مد ّربون بجوالت يومية للزوار إىل أهم المعارض أو جوالت عن موضوعات معينة.
استفسر من مكتب المعلومات عن جدول اليوم واللغات المتوافرة.

العرض الفضائي لقبة هايدن السماوية

تتوافر ترجمات لعرض ( Dark Universeالكون المظلم) الفضائي لقبة هايدن السماوية باللغات
الصينية والفرنسية واأللمانية واإليطالية واليابانية واإلسبانية.

أفالم ثنائية/ثالثية األبعاد عىل شاشات عمالقة

معلومات عن األفالم وأوقات العرض ،تفضلوا باالتصال هاتف ًيا عىل رقم
للتعرف عىل
ٍ

 212‑769‑5100أو زيارة الموقع اإللكتروني .amnh.org

البرامج والعروض

للحصول عىل معلومات عن البرامج العامة ،تفضلوا بزيارة مكتب المعلومات أو زيارة الموقع
اإللكتروني .amnh.org

انضموا إىل جمهور المتحف عبر اإلنترنت!

ال تف ّوتوا فرصة مشاهدة صور من وراء الكواليس ومقاطع فيديو ممتعة وتقارير حصرية من حمالت
المتحف ،وغيرها المزيد!

FACEBOOK facebook.com/naturalhistory
TWITTER @amnh
YOUTUBE youtube.com/amnhorg
INSTAGRAM @amnh

دليل معارض ومرافق المتحف

AMNH.ORG

الطابق السفلي
قاعات األرض والفضاء

Columbus Avenue

الطابق السفلي

ال

قاعات األحافير
قاعات الحيوانات
قاعات البيئة
قاعات اإلنسان والثقافة

West 77th Street

West 81st Street

جراج لركن السيارات
(إمكانية الوصول من الطابق األول)

مسرح
الثقب األسود

متجر
القبة السماوية

قاعة كولمان
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صالة الطعام
في المتحف
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المدرسية

مركز روز لألرض
والفضاء
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في الطابق السفلي (يمكن
الوصول إليه بالكراسي
المتحركة لذوي اإلعاقة)

West 81st Street

المعارض المؤقتة

مدخل/مخرج من جهة محطة قطار
األنفاق 81st Street
Central Park West
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قاعات البيئة

مغلقتان للتجديد
قاعتا أليسون وروبرتو
ميغنوني الجديدة للجواهر
والمعادن ستفتحان أبوابهما عام .2020
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الطابق الثالث
قاعات األرض والفضاء
قاعات األحافير
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Columbus Avenue

قاعات الحيوانات
قاعات البيئة
قاعات اإلنسان والثقافة

قاعة مارغريت ميد
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قاعة أكيلي
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صالة عرض 3
معرض خاص
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في المتحف

متجر المتحف

متجر القبة السماوية

رسوم خدمة.

الطابق السفلي ،مركز روز لألرض والفضاء

قاعة شعوب أمريكا
المعارض الخاصةالجنوبية

للحصول عىل معلومات عن المعارض الخاصة ،تفضوا بزيارة مكتب التذاكر أو مكتب المعلومات ،أو

المتجر الكوني

الطابق الثاني ،مركز روز لألرض والفضاء

االتصال عىل رقم الهاتف  ،212‑769‑5100أو زيارة الموقع اإللكتروني .amnh.org

dino store

يقوم مرشدون مد ّربون بجوالت يومية للزوار إىل أهم المعارض أو جوالت عن موضوعات معينة.

المتجر اإللكتروني عىل اإلنترنت

جناح دانا التعليمي

مرشد
جوالت في المتحف مع
ِ

الطابق الرابع

مركز

استفسر من مكتب المعلومات عن جدول اليوم واللغات المتوافرة.
قاعة
ليونهارد للشعوب
العرض الفضائي لقبة هايدن السماوية المكسيك
و لقبة هايدن السماوية باللغات
تتوافر ترجمات لعرض ( Dark Universeالكون المظلم) الفضائي
الصينية والفرنسية
مركز واأللمانية واإليطالية واليابانية واإلسبانية.أمريكا
الوسطى
وايت

تفضلوا بزيارة الموقع اإللكتروني  shop.amnh.orgللحصول عىل هدايا مميزة.

تناول الطعام
صالة الطعام في المتحف

ثنائية/ثالثية األبعاد عىل شاشات عمالقة
أفالم
لعلوم

الطابق السفلي .تتوافر تشكيلة واسعة من خيارات األطعمة المناسبة لكافة األعمار واألذواق.
حا وحتى الساعة  4:45مساءً.
تستقبل زوار المتحف يوميا ً من الساعة  11صبا ً

معلومات عن األفالم وأوقات العرض ،تفضلوا باالتصال هاتف ًيا عىل رقم
للتعرف عىل الطبيعة ٍ

 212‑769‑5100أو زيارة الموقع مختبر
اإللكتروني .amnh.org

البرامج والعروض

café on one

ردلاك

حا
الطابق األول تشكيالت طعام للذواقة من الكبار .تستقبل زوار المتحف يوميا ً من الساعة  11صبا ً
وحتى الساعة  4:45مساءً.

للحصول عىل معلومات عن البرامج العامة ،تفضلوا بزيارة مكتب المعلومات أو زيارة الموقع

انضموا إىل جمهور المتحف عبر اإلنترنت!

قاعة
ممتعة وتقارير حصرية من حمالت
ال تف ّوتوا فرصة مشاهدة صور من وراء الكواليس ومقاطع فيديو
المتحف ،وغيرها المزيد!

قاعة الشعوب األفريقية

طيور
العالم

FACEBOOK facebook.com/naturalhistory

West 77th Street

اإللكتروني .amnh.org

café on four

حا
الطابق الرابع .وجبات خفيفة وأكالت سريعة مشكلة .تستقبل زوار المتحف يوميا ً من الساعة  11صبا ً
وحتى الساعة  4:45مساءً.

Explore
Explorer

قم بتنزيل التطبيق المجاني  Explorerلتكتشف طريقة جديدة لالستمتاع بالمتحف!
التطبيق متاح للتنزيل عىل األجهزة التي تعمل بنظامي التشغيل  iOSو.Android
.Supported by Bloomberg Philanthropies

TWITTER @amnh
YOUTUBE youtube.com/amnhorg

يودور
مستدير

تس ّوق من

الطابقان األول والثاني

وفي السبت :من الساعة  9صباحا ً حتى  4عصرًا) أو زيارة الموقع اإللكتروني  .amhh.orgوقد تنطبق

ة
ي
ات
قية

حينما تكون هنا...

خريطة الزيارة

لالستفسارات العامة والسؤال عن مواعيد الزيارة ،تفضلوا باالتصال بنا هاتف ًيا عىل رقم

 .212‑769‑5100تتوافر التذاكر في أي نقطة بيع للتذاكر .لشراء تذاكر بشكل مقدّم ،تفضلوا باالتصال
بنا هاتف ًيا عىل رقم ( 212‑769‑5200من االثنين إىل الجمعة من الساعة  9صباحا ً حتى  5مساءً؛

ي قاعة أكيلي

 || ARABICالعربية
ARABIC
العربية

INSTAGRAM @amnh

المتحف األمريكي للتاريخ الطبيعي هو مؤسسة تعليمية غير ربحية تدعمها رسوم الدخول

والعضوية والمساهمات .تعود ملكية مباني المتحف واألرض المبنية عليها إىل مدينة نيويورك
التي ّ
توفر التمويل الالزم لتشغيلها وصيانتها.

متجر
المتحف

قاعة
ستاوت
للشعوب
اآلسيوية

للتعرف عىل مزي ٍد من المعلومات أو لشراء التذاكر ،تفضلوا بزيارة الموقع اإللكتروني

 amnh.orgأو االتصال هاتف ًيا عىل رقم .212‑769‑5200
ٌ
خاضعة للتغيير.
جميع مواعيد الزيارة والبرامج

American Museum of Natural History
Central Park West at 79th Street New York, New York 10024
212‑769‑5100 | amnh.org

قاعة الثدييات اآلسيوية
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