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خريطة الزيارة

المتاجر
مع العلم بأن مدى توفر المتاجر قابل للتغيير.

متجر المتحف
متجر القبة السماوية الطابق السفلي ،مركز روز لألرض والفضاء
المتجر الكوني الطابق الثاني ،مركز روز لألرض والفضاء
متجر  dino storeالطابق الرابع
المتجر اإللكتروني عبر اإلنترنت يرجى زيارة الرابط  shop.amnh.orgللحصول
الطابقان األول والثاني

على هدايا مميزة.

تناول الطعام
يرجى العلم أن مدى توفر المطاعم قابل للتغيير.

صالة الطعام
café on one
 4 café onالطابق الرابع
الطابق السفلي

الطابق األول

تنزيل تطبيق Explorer
قُم بتنزيل تطبيق  ،Explorerتطبيق الجوال المجاني الخاص بالمتحف .احصل على الخريطة ،واالتجاهات خطوة
بخطوة ،واقتراحات لما يمكنك رؤيته ،والمزيد!
بدعم من .Bloomberg Philanthropies

انضم
استخدم قيمة تذاكرك تجاه الحصول على عضوية المتحف! تفضل بزيارة أي مكتب عضوية أو اتصل بالرقم 212-

عضوا ،وتتمتع بالدخول العام المجاني غير المحدود وتذاكر المعارض الخاصة وإمكانية
 769-5606لتصبح
ً
الوصول الخاص ،والمزيد.

قُم بتنزيل تطبيق  ،Explorerتطبيق الجوال المجاني الخاص
بالمتحف .احصل على الخريطة ،واالتجاهات خطوة بخطوة،
واقتراحات لما يمكنك رؤيته ،والمزيد!
يرجى زيارة الرابط amnh.org/getMap
من خالل هاتفك
أرسل رسالة نصية بها كلمة ”“getMap
إلى الرقم 33222
قُم بتشغيل تطبيق الكاميرا على الهاتف الخاص
بك ووجهه هنا للحصول على رابط:
دليل معارض ومرافق المتحف

AMNH.ORG

تابعنا عبر
facebook.com/naturalhistory

youtube.com/amnhorg

@AMNH

@amnh
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الطابق السفلي
Columbus Avenue

مصعد الجراج

West 77th Street

West 81st Street

جراج السيارات
)يمكن الوصول إليه من (81st Street West

مسرح
الثقب األسود

متجر
القبة السماوية

صالة الطعام

قاعة كولمان
للكون

قاعات طعام
المجموعات المدرسية

مركز روز لألرض والفضاء

ركن للرضاعة موجود
في الطابق السفلي
) يمكن لذوي اإلعاقة الوصول
إليه بالكراسي المتحركة(.

مخرج محطة مترو األنفاق 81st Street

Central Park West
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الطابق األول
Columbus Avenue

معرض خاص
ضل بزيارة الرابط amnh.org/exhibitions
تف َّ
لالطالع على المعارض الخاصة الحالية.

قاعة روس
للنيازك

قاعة ميغنوني
للجواهر والمعادن
صالة عرض
ميستر
مسرح
كاوفمان

قاعة سبتزر
ألصول اإلنسان
مصعد الجراج

مسرح
ليندر

Café on
One

قاعة بلوم
الدراسية

مدخل مسرح
ليفراك

مدخل/مخرج
شارع 81st Street

قاعة الساحل الشمال الغربي

قاعة الثدييات الصغيرة

قاعة عائلة برنارد
لثدييات أمريكا
الشمالية

بهو تيش
الكبير

متجر
المتحف

قاعة
ماينشتاين لحياة
المحيطات

قاعة
فاربورغ
لبيئة
والية
نيويورك

مدخل لذوي
اإلعاقة

قاعة غوتسمان
لكوكب األرض
مركز روز لألرض
والفضاء

الصالة
الكبرى

قاعة ثيودور روزفلت
التذكارية

قاعة غابات
أمريكا
الشمالية

التنوع البيولوجي
قاعة ّ

مكتب األمن
مدخل/مخرج األعضاء )الطابق األرضي( من
جهة شارع Central Park West

Central Park West

دورات المياه
موجودة في
الطابق السفلي

مخرج لشارع
77th Street

West 77th Street

West 81st Street

جراج السيارات

تسجيل
الوصول
للمجموعات
المدرسية

مسرح
ليفراك

دورة مياه
للعائالت/
للجنسين
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الطابق الثاني
Columbus Avenue

معرض خاص
تفضل بزيارة الرابط amnh.org/exhibitions
َّ
لالطالع على المعارض الخاصة الحالية.

قاعة شعوب أمريكا الجنوبية

منطقة فلوك
لتعلم العائلة

تراس روس

قاعة دافيس
الدراسية
الغربية
قاعة دافيس
الدراسية
الشرقية

قاعة الشعوب األفريقية

قاعة
طيور
العالم

صالة أكيلي
مركز روز
لألرض والفضاء
رواق هيلبرون
الكوني

إ يست
جاليريا
مقاييس الكون

منحدر للكراسي
المتحركة لذوي
اإلعاقة
مدخل/مخرج
التراس

مسرح هايدن
لالنفجار
الكبير

منحدر للكراسي
المتحركة لذوي
اإلعاقة

المتجر الكوني

قاعة أكيلي
للثدييات
اإلفريقية

قاعة ثيودور
روزفلت المستديرة

صالة
األعضاء
مدخل/مخرج Central Park West

Central Park West

متجر
المتحف

قاعة
ستاوت
للشعوب
اآلسيوية

قاعة الثدييات اآلسيوية

West 77th Street

West 81st Street

قاعة المكسيك
و أمريكا
الوسطى
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الطابق الثالث
Columbus Avenue

معرض خاص
تفضل بزيارة الرابط amnh.org/exhibitions
َّ
لالطالع على المعارض الخاصة الحالية.

قاعة مارغريت ميد
لشعوب المحيط الهادئ

قاعة هنود
السهول

قاعة ثدييات
والية نيويورك

قاعة سانفورد
لطيور أمريكا الشمالية

قاعة
الرئيسيات

قاعة طيور مدينة نيويورك

قبة هايدن السماوية

قاعة أكيلي
للثدييات
اإلفريقية

الدخول إلى
عرض الفضاء

صالة عرض 3

قاعة الزواحف
والبرمائيات

مركز روز لألرض
والفضاء

Central Park West

West 77th Street

West 81st Street

قاعة هنود
الغابات
الشرقية
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الطابق الرابع
Columbus Avenue

معرض خاص
تفضل بزيارة الرابط amnh.org/exhibitions
َّ
لالطالع على المعارض الخاصة الحالية.

مكتبة
األبحاث

قاعة أصول الفقاريات

West 77th Street

West 81st Street

التيتانوصوريات

مركز
واالش
للتوجيه

Café on 4

قاعة الديناصورات
سحليات الورك

معرض
عائلة
لوفراك

قاعة
ميليستين
للثدييات
المتقدمة
جناح واالس للثدييات
وسالالتها المنقرضة

جناح كوك للديناصورات

Dino
Store

Central Park West

قاعة الديناصورات
طيريات الورك

قاعة الثدييات
البدائية
برج
أستور

مواعيد زيارة المتحف
مساء .مغلق في يوم عيد الشكر ويوم عيد الميالد .مع العلم بأن
مفتوح يوميا ً ،من  10صباحا ً إلى 5:30
ً
مواعيد الزيارة قد تتغير.

معلومات
بيع التذاكر
دورة مياه/طاولة تغيير حفاضات خاصة بالسيدات
دورة مياه/طاولة تغيير حفاضات خاصة بالرجال
دورة مياه/طاولة تغيير حفاضات للعائالت/للجنسين
ركن للرضاعة
مدخل/مخرج
سُلَّم
سُلَّم متحرك
مصعد
صراف آلي
ماكينة ّ
متجر المتحف
مطعم
غرفة حفظ المعاطف
خدمات األعضاء

دخول ذوي اإلعاقة
مدخل مركز روز يمكن الوصول إليه بواسطة الكراسي المتحركة .وجميع األماكن العامة في المتحف مجهزة
الستخدام الكراسي المتحركة .جميع عروض الفيديو مزودة بتعليقات توضيحية .نقترح على الزائرين إحضار
سماعات رأس أو السماعات التي توضع حول الرقبة الستخدامها مع أجهزة المساعدة على السمع .تتوفر خدمة
الشرح المكتوب ألحداث عرض الفضاء ولألفالم التي ت ُعرض على الشاشة العمالقة .نصوص عرض الفضاء
وأفالم الشاشة العمالقة متوفرة.
المتحف األمريكي للتاريخ الطبيعي هو مؤسسة تعليمية خاصة غير ربحية تدعمها رسوم الدخول
والعضوية والمساهمات.
تعود ملكية مباني المتحف واألرض المبنية عليها إلى بلدية مدينة نيويورك التي توفّر التمويل الالزم
لتشغيلها وصيانتها.

يسهل وصول ذوي اإلعاقة
تتوفر أجهزة مساعدة سمعية
تتوفر خدمة الشرح النصي ألحداث العروض

ٍ
مزيد من المعلومات أو لشراء التذاكر،
للتعرف على
تفضلوا بزيارة الموقع اإللكتروني  amnh.orgأو االتصال هاتفيًا على رقم .212-769-5200
جميع مواعيد الزيارة والبرامج قابلة للتغيير.
American Museum of Natural History
200 Central Park West | New York, New York 10024-5102
212-769-5100 | amnh.org
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التصوير الفوتوغرافي
يُسمح بالتصوير الفوتوغرافي لالستخدام الشخصي بالكاميرات المحمولة يدويًا )ما لم يُذكر خالف ذلك( وملحقات
اإلضاءة أو الوميض )الفالش( اإللكتروني المتاحة .وال يُسمح باستخدام األضواء والقواعد ثالثية األرجل
السلفي .وال يُسمح بنسخ الصور
للكاميرات .ولضمان سالمة الزوار والمعروضات ،ال يُسمح باستخدام عصا ِ
الفوتوغرافية أو بيعها إال بموجب إذن .وال يُسمح بالتصوير الفوتوغرافي في مسرح الفضاء لقبة هايدن السماوية
أو مسرح صامويل جيه إثيل ليفراك.

