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للمساعدة في تحقيق أقصى استفادة من زيارتك ، يشتمل 
هذا الدليل على خرائط للتنقل في المتحف ومعلومات 

حول بعض صاالت العرض التي يجب مشاهدتها. 
باإلضافة إلى ذلك ، يحتوي على الكثير من النصائح 

حول كل شيء بدًءا من الجوالت اليومية المجانية إلى 
أماكن تناول الطعام والتسوق. لذا ، ألِق نظرة - وابدأ 

في استكشاف ...

ROM مرحبا بكم في



@ROMToronto @RoyalOntarioMuseum

 وصول VIP إلى 4 مليارات سنة من الجمال والروعة
اسألنا عن كيفية تحويل تذاكر الدخول إلى عضوية      تشمل مزايا األعضاء:

تشمل مزايا األعضاء:
• إمكانية »مجانية غير محدودة« لحضور المعارض الدائمة والمعارض الخاصة

• معاينات األعضاء للمعارض الجديدة والمعارض الرئيسية
• امتيازات الحجز المسبق

• خصومات على البرامج والفعاليات والمحاضرات
JoinROM.ca

لنتواصل معا

كن لطيفا! متحفنا هو بيئة يعامل فيها األفراد باحترام وكرامة، وال نسمح بأي شكل من أشكال اإلساءة أو المضايقة أو التمييز. 
الزوار الذين ال يتقيدون بسياسات المتحف يمكن أن يتحملوا المسؤولية عن أي أضرار تلحق بممتلكات المتحف و/ أو قطعه

إن ROM ملتزم بتيسير إمكانية الوصول لجميع الزوار للحصول على المعلومات 
بشأن تيسير الوصول، الرجاء التحدث إلى مكتب الدخول، أو تفضل بزيارة موقعنا 

االلكتروني: . rom.ca. الكراسي المتحركة متوفرة في غرفة المعاطف على أساس 
من يصل أوالً

ه ابتسم! الصور الفوتوغرافية - وصور السلفي! - مسموح بها في مناطق مختارة ما 
لم يشار إلى غير ذلك. حوامل الكاميرات وملحقات اإلضاءة محظورة

 شبكة واي فاي مجانا متوفرة في معظم أرجاء المتحف وتجدر اإلشارة إلى أنها 
محدودة في أجزاء معينة من المبنى

مجانا عند تسجيل الدخول. يقودها محاضر المتحف. اللقاء بجوار الفتة الجوالت 
)Tour( في باحة جلوريا تشين

امسح رمز االستجابة السريعة ضوئًيا للوصول إلى جميع الجوالت.

إن ROM ملتزم بتيسير إمكانية الوصول لجميع الزوار للحصول على المعلومات 
بشأن تيسير الوصول، الرجاء التحدث إلى مكتب الدخول، أو تفضل بزيارة موقعنا 

االلكتروني: . rom.ca. الكراسي المتحركة متوفرة في غرفة المعاطف على أساس 
من يصل أوالً

عضوية

تيسير الوصول

الصور

إتيكيت

الجوالت للهاتف المحمول

الجوالت اليومية 

واي فاي المتحف

ROM
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المكتبة

كوریا

معرض معرض خاص

المعرض المتناوب

الصین معرض الفیلسوف
(مساحة الحدث)

شرفة األداء
Helga & Schmidt

Reed مدخل

Reed فامیلي بالزا

Bloor مدخل شارع

معرض
Currelly

(First Peoples) السكان األوائل

Weston جناح األسرة Hilary & Galen Weston جناحWeston مدخل
Queen's Park

كافیھ

المصاعد الرئیسیة
الساللم الرئیسیة

متجر
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التنوع البیولوجي العملي

 كھف الخفافیش

الطیور لعبة الجنود

الثدییات

كنوز األرض

الدیناصورات

معرض فجر الحیاة

التنوع البیولوجي:
الحیاة في أزمة

Weston جناح األسرة Hilary & Galen Weston جناح

المصاعد الرئیسیة
الساللم الرئیسیة
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الیونان
القدیمة

قبرص
القدیمة

العصر
البرونزي لمنطقة بحر

إیجة

أفریقیا واألمریكتین
وآسیا

والمحیط الھادئ

Centre Block
(المعرض
المتناوب)

روما النوبة

بیزنطة

جنوب آسیا

الشرق األوسط

أوروبا: تطوراألسلوب المعارض
األوروبیة

الخاصة

أوروبا:
الموضوعات
 باحة إیتونوالمجموعات

مصر

Weston جناح األسرة Hilary & Galen Weston جناح

المصاعد الرئیسیة
الساللم الرئیسیة



Roloff Benyمعرض
(المعرض المتناوب)

Patricia Harrisمعرض
المصاعد الرئیسیة(المعرض المتناوب)

الساللم الرئیسیة
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Weston جناح األسرة

 قاعةالطعام

مدخل مدرسة
President's Choice

المصاعد الرئیسیة

مسرح إیتون
B1شرق

B1 غرب
Druxy's كافیھ

Hilary & Galen Weston جناح



Garfield Weston قاعة معارض

المصاعد الرئیسیة
الساللم الرئیسیة

وصول VIP إلى 4 مليارات سنة من الجمال والروعة
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100 Queen’s Park  
Toronto, ON

416.586.8000 
info@rom.on.ca هو وكالة من وكاالت حكومة أونتاريو ROM
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