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مرحبَا

The Met Fifth Avenue
فن على مدار أكثر من خمسة آالف عام من كل ركن من أركان العالم

www.metmuseum.org

الموقع
Fifth Avenue 1000

New York, NY 10028

ساعات الزيارة
مفتوح 7 أيام في األسبوع. 

من األحد إلى الخميس، من الساعة 10:00 صباًحا وحتى 5:30 مساًء
الجمعة والسبت، من الساعة 10:00 صباًحا وحتى 9:00 مساًء

مغلق يوم عيد الشكر، 25 كانون األول/ديسمبر،
1 كانون الثاني/يناير ، و يوم االثنين األول من أيار/مايو.

ُيطلب من الزوار مغادرة صاالت العرض في الساعة 5:15 مساًء من األحد 
الى الخميس، وفي الساعة 8:45 مساًء يومي الجمعة والسبت. 

قد يتم إغالق بعض صاالت العرض بغرض البناء أو أعمال الصيانة.

زيارة المتحف
Wi-Fi

تتوفر خدمة اإلنترنت الالسلكي في جميع أنحاء المتحف.
 

الموقع اإللكتروني:
تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني على metmuseum.ord لمعرفة مزيد من المعلومات 

عن مجموعة The Met، والمعارض الحالية والقادمة، والفعاليات المجدولة، 
والبرامج والمرافق المتاحة. كما يتوفر أيًضا الدليل الصوتي للتنزيل مجًانا.

الجوالت المجانية 
توجه إلى مكتب استعالمات، واطلع على “جدول اليوم” أو  تفضل بزيارة الموقع 

metmuseum.org/mettours لمعرفة مواعيد الجوالت وموضوعاتها.

الدليل الصوتي
يتوفر الدليل الصوتي على جهاز ُمتاح لإليجار في القاعة الكبرى “Great Hall” وقاعة 
“Burke Hall”، وعند مداخل مجموعة مختارة من المعارض. استمع إلى حكايات 

آالف األعمال الفنية في مجموعة متحف The Met، والمعارض المختارة. يشتمل 
 Bloomberg “ الدليل على جوالت لألطفال. بدعم من مؤسسة بلومبيرغ الخيرية

.Philanthropies

حجرة إيداع المعاطف
ينبغي فحص جميع الحقائب وحقائب الظهر والطرود. ال ُيسمح ألي شخص بحمل 

حقائب على الظهر من أجل سالمة العمل الفني.

مرآب موقف السيارات
َّه إلى مكاتب استعالمات  خصم بنسبة %10 لألعضاء والرعاة. لتطبيق الخصم، توج

 .”Burke Hall“ أو قاعة ”Great Hall“ العضوية في القاعة الكبرى

مكتب المفقودات
استعلم عن المفقودات في أي مكتب استعالمات.

اإلسعافات األولية وحاالت الطوارئ الطبية 
راجع أحد ضباط األمن.

للزائرين من ذوي االحتياجات الخاصة  
تتوافر مداخل لذوي االحتياجات الخاصة في مرآب موقف السيارات 

بالشارعين 80 و81.  يمكن استعارة الكراسي المتحركة من حجرة إيداع 
المعاطف في مدخل الشارع 81. تتوفر أجهزة االستماع المساِعدة 

 Great“ للقيام بجوالت من مكتب الدليل الصوتي في القاعة الكبرى
Hall”. أما بالنسبة لقاعة الفعاليات وفصول مركز “Uris Center”، اطلب 

من المرشد أو مدير البرنامج. تتوفر أجهزة صوتية خاصة ألصحاب 
اإلعاقات السمعية في مجموعة محددة من مكاتب االستعالمات 

والدخول. لمزيد من المعلومات حول البرامج، والخدمات وإمكانية 
وصول الزوار ذوي االحتياجات الخاصة، اتصل بالرقم 212-650-2010، 

أو البريد اإللكتروني access@metmuseum.org أو تفضل بزيارة مكتب 
االستعالمات.

      

وصول ذوي االحتياجات الخاصة

وسائل الترفيه
االعتناء باألعمال الفنية

الرجاء عدم لمس األعمال الفنية.

الرسم والتصوير الفوتوغرافي
ال ُيسمح لزائري المتحف استخدام أقالم أو كاميرات فيديو أو عصا التصوير الذاتي في 
صاالت العرض. إال أنه ُيسمح بالتصوير الفوتوغرافي بدون فالش وبكاميرا ذات ثالث 

قوائم لألغراض غير التجارية فقط. ُيسمح بالكاميرات ذات القوائم الثالث من االثنين وحتى 
الجمعة وفًقا لتقدير إدارة األمن. يرجى زيارة مكتب االستعالمات لمعرفة سياسة المتحف 

المتعلقة برسم صالة العرض والتقاط الصور الفوتوغرافية.

عربات األطفال
عربات األطفال مسموح بها في معظم المناطق. يرجى مراجعة مكتب االستعالمات 

لالستفسار عن المناطق المحظورة بصالة العرض. يمنع استخدام العربات كبيرة الحجم 
داخل المتحف.

الطعام والشراب
يجوز حمل زجاجات المياه البالستيكية داخل المتحف. وال يجوز اصطحاب أطعمة أو 

مشروبات أخرى وقد ال يتم استالمها عند حجرة إيداع المعاطف.

اإلرشادات

الكافيتريا
تضم خيارات متنوعة من المأكوالت للطلب والمنتقاة لجميع الزوار 

والمالئمة لألسرة. 
الطابق األرضي

)The American Wing Café( مقهى الفن األمريكي
 .”Central Park“ مشروبات أمريكية سريعة مفضلة مع منظر يطل على

الطابق رقم 1

)Petrie Court Café( مقهى بيتري كورت
خدمة كاملة لتناول الطعام مع منظر “Central Park” في الخلفية. 

الطابق رقم 1

)Great Hall Balcony Bar( صالة مشروبات شرفة القاعة الكبرى
مشروبات الكوكتيل والمقبالت مع خدمة زبائن وموسيقى حية. مفتوح 

مساء الجمعة والسبت.
الطابق رقم 2

)Roof Garden Bar( صالة مشروبات حديقة السطح
مشروبات الكوكتيل والمأكوالت الخفيفة. الجلوس في الهواء الطلق 
واالستمتاع بمناظر سنترال بارك وأفق سماء مانهاتن. موسمية )من 

أيار/مايو إلى تشرين األول/أكتوبر(
الطابق رقم 5

فضاء الطعام $$$
خصم بنسبة %10 لألعضاء والرعاة. مطاعم راقية تشمل قوائم طعام 
موسمية وإطاللة بانورامية على سنترال بارك. يتم تقديم قوائم طعام 
مستوحاة من المعارض المقامة مساء يومي الجمعة والسبت. نوصي 

بالحجز عبر االتصال على الرقم 212-570-3975. 
الطابق رقم 4 

$$ )Balcony Lounge( ردهة الشرفة
 متوفرة لألعضاء الذين يتمتعون بمزايا ساعات المساء، واألعضاء الذين

 يتمتعون بمزايا ليالي االفتتاح، والرعاة. تعد هذه المنطقة العصرية مثالية
 لتناول وجبة خفيفة، أو كأس من النبيذ أو االسترخاء بعد زيارة المعارض.

 الطابق رقم 2

حجرة الطعام

 )Thomas J. Watson Library( مكتبة توماس جاي. واطسن
مكتبة األبحاث الرئيسية بالمتحف التي تحتوي على أكبر مجموعات 

من الكتب والنشرات الدورية المتعلقة بتاريخ الفن. تستقبل 
القّراء ممن هم في سن الدراسة الجامعية أو أعلى. للمزيد من 

المعلومات، يرجى االتصال على الرقم2225-650-212 أو زيارة الموقع 
.www.libmma.org اإللكتروني

)Nolen Library( مكتبة نولين
مكتبة للبحوث والتصفح تحتوي على مصادر للطالب والمدرسين 

وزائري المتحف إضافة إلى كتب األطفال واليافعين. تستقبل كافة 
زائري المتحف. للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على الرقم 

.www.libmma.org 3788-570-212 أو زيارة الموقع اإللكتروني

المكتبات

/ metmuseum

العضوية
لألعضاء مكانتهم الخاصة

ساعدنا في إحياء الفنون ودمجها مع حياتنا.
بدون دعم األعضاء، لن يحظى متحف The Met بالمكانة التي يتميز 

بها اآلن. ولذلك ينال األعضاء معاملة خاصة. يحصل األعضاء على 
قبول مجاني وسريع وتصاريح دخول مجانية للتمتع بالمتحف مع 
اآلخرين. كما يتمتعون بفرص حصرية لزيارة المعارض الكبرى في 
المتحف واالستفادة من الساعات الخاصة باألعضاء فقط ومزايا 

 The Met أخرى. ما الذي تنتظره؟ تفضل بزيارة أي مكتب أو متجر
Store لالنضمام أو تجديد العضوية.

ARABIC

ُّق التسو
The Met متجر

مجموعة مختارة من من الهدايا والكتب المستوحاة من المعارض 
الحالية ومجموعة فون المتحف التيي لم يسبق لها مثيل، والتي 

تمتد ألكثر من 5000 عام من الثقافة العالمية. تدعم جميع 
 The Met المشتريات الحفاظ على مجموعة الفنون في متحف

َّل بزيارة  ودراستها وصيانتها وعرضها. للتسوق عبر اإلنترنت؛ تفض
.store.metmuseum.org



Red Route طريق
طريق Red Route هو أسرع 
 The Met طريق لإلبحار في
والوصول إلى الكم الهائل 
لمجموعة المتحف وأماكنه.

 Red يرجى مالحظة أن طريق
Route ليس خالًيا تماًما من 
األدراج في الطابق رقم 2. 

يتم اإلشارة الساللم واألدراج 
باستخدام الرمز التالي: 
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اللوحات األوروبية 1250–1800

الفن الحديث و المعاصر

الفن األمريكي

اآلالت 
الموسيقية

الفن
األسيوي

الرسومات و المطبوعات

صور فوتوغرافية

رسومات، وأعمال مطبوعة،
 وصور فوتوغرافية 

اللوحات و المنحوتات األوروبية في 
القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرين

صور فوتوغرافية

الفن اليوناني 
و الروماني

فنون األراضي العربية، 
و تركيا، و إيران، 

و آسيا الوسطى، 
و جنوب آسيا الحًقا

فنون الشرق األدنى القديمة

قاعة عرض
899

النحت األوروبي 
و الفنون الزخرفية

Met متجر

قاعة عرض 999

الفن األمريكي
الطابق رقم 3

الفن 
األسيوي
الطابق 

رقم 3

ردهة 
شرفة 

األعضاء

بار شرفة القاعة الكبرى

للوصول دون استخدام أدراج إلى قسم 
الفن اآلسيوي، استخدم هذه المصاعد، 

والدخول عبر قاعة الفن المصري أو 
األسلحة والمدرعات في الطابق رقم 1.. 
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فن العصور
الوسطى

مجموعة 
Robert Lehman

الفن الحديث 
و المعاصر

النحت األوروبي 
فنون أفريقيا و الفنون الزخرفية

و أوقيانوسيا 
و األمريكيتين

الفن اليوناني 
و الروماني القاعة الكبرى الفن المصري

الفن األمريكي

النحت األوروبي 
و الفنون الزخرفية

Met متجر

Met متجر

Met متجر

قاعة
Grace

Rainey
Rogers

 Dendur معبد
Sackler في جناح

مكتبة 
Thomas J. Watsonقاعة عرض

199

مقهى 
Petrie Court

مقهى 
الفن األمريكي

الفن الحديث و المعاصر
الطابق األوسط

الفن األمريكي
الطابق األوسط

حديقة السطح
الطابق 5 قاعات عرض

964 و 965 
الطابق 
األرضي

مجموعة
Robert

Lehman

الكافتيريا

 Harold و Ruth مركز
D. Uris للتعليم

محطة الشارع رقم 77

معهد األزياء

مركز نسيج 
Antonio Ratti

80th
Street

81st
Street

82nd
Street

83rd
Street

84th
Street

Upper Manhattan
محطة الشارع رقم 86

Midtown
The Met Breuer Fifth Avenue

مدخل – مخرج
الشارع رقم 82

مدخل – مخرج
مرآب موقف السيارات

مدخل – مخرج
الشارع رقم 81

األسلحة والدروع

صالة مشروبات حديقة السطح
(مايو-أكتوبر)

الطابق 4

مدخل – مخرج
الشارع رقم 82

Central Park

فضاء الطعا
م وردهة الرعاة 

الفن اليوناني و الروماني
الطابق األوسط

لوصول ذوي االحتياجات 
الخاصة إلى طابق الميزانين، 

يرجى االستفسار من مسؤول 
األمن للحصول على مساعدة. 

توفر هذه المصاعد الوصول 
بحرية بدون استخدام الدرج 

إلى قاعة الفن اآلسيوي في 
الطابق رقم 2. 

يقع Antonio Ratti Textile Center في الطابق األرضي أسفل 
قاعة العصور الوسطى. لوصول ذوي االحتياجات الخاصة إلى 

المركز؛ اطلب المساعدة من مكتب االستعالمات. 

قاعة كارول
الدراسية

North
Classroom

Seminar
Room

Nolen مكتبة

قاعة عائلة
كارسون

قاعة
محاضرات
بوني جيه
ساكردوت

قاعة دراسة
الفن

ستوديو

مدخل – مخرج
الشارع رقم 81

مدخل – مخرج
الشارع رقم 82

مفتاح الخريطة

الطابق رقم 2 و الطابق رقم 3

الطابق رقم 1 و الطوابق الوسطى

The Met Fifth Avenue

الطابق األرضي

  دورات مياه

 دورات مياه للجنسين

  وصول المعاقين
   ركن تغيير مالبس 

األطفال
  غرفة األمهات

 المنحدر

  نافورة مياه

  محطة حافالت

  موقف سيارات

  موقف دراجات هوائية

 المعارض مغلقة

  معلومات

  تذاكر

   حجرة إيداع المعاطف

  دليل صوتي
   نظام االستماع 

المساعد
   حلقة الحث 

  مقهى

  مطعم

  صالة مشروبات

  صالة العرض

   ماكينة صراف آلي 
)ATM(

  مصعد

  مصعد للمعاقين

  ُسلم كهربائي

 درج  

  هاتف

  هاتف منخفض 


