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معرض الفنون في نيو ساوث ويلز
يفتح يومياً بين 10 صباحاً و5 مساًء

(يقفل يومّي الجمعة العظيمة وعيد الميالد)

 (Art After Hours) ’برنامج ‘فنون بعد ساعات العمل
أمسيات األربعاء حتى التاسعة مساًء

باص مجاني خاص يعمل من الـ7,15 مساًء 

هاتف: 1744 9225 (02)
خط استعالمات عن المعارض: 1790 9225 (02)

الكاتبة المبرقة للصم: 1808 9225 (02) (خالل ساعات 
عمل المعرض)

فاكس: 6226 9221 (02)
artmail@ag.nsw.gov.au :بريد إلكتروني

مدخل كراسي العجالت عبر منحدر كراسي العجالت عند 
المدخل أو من خلف المعرض عبر طريق الخدمات المتفّرع 

من آرت غاليري رود. 

 

خدمات المعرض

مقهى
الطابق السفلي 1

يفتح خالل ساعات عمل المعرض
مقهى مرّخص للمشروبات يقّدم وجبات خفيفة 

ومرطبات.

مطعم
الطابق األرضي

الغداء 12 ظهراً – 3 بعد الظهر
وجبة خفيفة بعد الظهر من الساعة 2 إلى 4 

وجبة صباحية السبت واألحد 10 إلى 11,30 قبل 
الظهرخدمة غير رسمية حسب قائمة طعام ومناظر 

خالبة للخليج والمناطق المحيطة.  

متجر المعرض
الطابق األرضي

يتضمن مجموعة من أشمل مجموعات الكتب 
الفنية في أستراليا باإلضافة إلى الملصقات 

والبطاقات والهدايا والنسخ طبق األصل عن 
المعارض.

مكتبة بحوث وأرشيف بحوث
الطابق السفلي 1

10 صباحاً – 4 بعد الظهر الثالثاء إلى الجمعة
(تقفل في العطالت الرسمية)

األربعاء حتى 7,30 مساًء

غرفة دراسة
الطابق السفلي 2

10 صباحاً – 4 بعد الظهر اإلثنين إلى الجمعة
(تقفل في العطالت الرسمية)

مدخل لمجموعات المعرض من الرسوم 
والمطبوعات والصور الفوتوغرافية واللوحات بألوان 

مائية والصفائح المزخرفة ودفاتر الرسوم.
الحجز ضروري.

لالستعالمات 1758 9225 (02)

التصوير الفوتوغرافي في المعرض
ال يُسمح بتصوير المعارض المعاصرة والفنون 

األبوريجينية وفنون التصوير الفوتوغرافي. يُسمح 
بتصوير المجموعة الدائمة بدون فالشات وأنصبة 

(ِسيَب) الكاميرات لغرض الدراسة الشخصية فقط. 
تتوافر مواد مصورة فوتوغرافياً للنشر او لغرض 

تجاري آخر بطلب خطي إلى مسؤول ترخيص الصور 
 .(the image licensing officer)

الهواتف الخلوية في المعرض
نشّجع الزائرين على التفاعل مع المعرض والفنون 

باستخدام األجهزة المتنقلة، لكن يرجى وضع 
الهاتف على ‘صامت’ وعدم الكالم على الهاتف 
في المعارض مدفوعة الزيارة أو خالل الحفالت 

والمناسبات.

A
R

A
/03/2012

تجدوننا عىل الخدمات

يتوفر واي فاي في جميع أنحاء المعرض

طريق للمشاة

خط الباص 441

( بçتشغروف - معرض الفنون)



 

الطابق العلوي
العروض املؤقتة
املكتب اإلداري

الطابق األريض (املدخل الرئييس)
االستعالمات

شبّاك تذاكر العروض
القسم الخاص باألعضاء

فنون أوروبية من القرن الخامس عرش إىل القرن العرشين
فنون أسرتالية من القرن التاسع عرش

فنون أبوريجينية من القرنï العرشين والواحد والعرشين
معارض أسرتالية من القرنï العرشين والواحد والعرشين

املعرض اآلسيوي
متجر املعرض

املطعم

الطابق السفيل 1
العروض الرئيسية 

املعرض اآلسيوي
مكتبة بحوث وأرشيف بحثي

فنون أوروبية من القرن الخامس عرش إىل القرن التاسع عرش
مقهى

قاعة محارضات سنتيòي
غرفة أهل لألطفال الصغار

الطابق السفيل 2
املعارض املعارصة
املعرض الحديث

معرض التصوير الفوتوغرايف
غرفة دراسة (مطبوعات، رسومات، صور فوتوغرافية)

الطابق السفيل 3
 معرض ِيريبانا (فنون أبوريجينية وفنون 

   شعب جزر مضيق توّريس)
جمعية معرض الفنون (صالون األعضاء) 

مرسح دوماين

  أهالً بكم في معرض
نيو ساوث ويلز للفنون

الطابق العلوي

الطابق األرضي 
(المدخل الرئيسي)

 الطابق السفلي

3

متجر

مطعم

مقهى

غç مسموح للعموم

مرصف آيل

غرفة أهل لألطفال الصغار

مراحيض

مدخل لكرايس العجالت

مودع األلبسة واألمتعة

مصاعد

سالþ عادية/سالþ كهربائية

مكتب استعالمات
استئجار سّ~عات إرشادية عن العروض

هاتف للتاكيس

DOBELL DRAWING PRIZE
(2 Dec 2011 – 5 Feb 2012)

DOBELL DRAWING PRIZE
(2 Dec 2011 – 5 Feb 2012)

يتوفر واي فاي في جميع أنحاء المعرض

DOBELL DRAWING PRIZE
(2 Dec 2011 – 5 Feb 2012)

الطابق العلوي

الطابق السلفي 2

الطابق السفيل 1

الطابق السفيل 3

الطابق األريض (املدخل الرئييس)

سطيحة املقهى

مدخل لكرايس العجالت

 غرفة 
دراسة

املطعم

متجر املعرض

آرت غالçي رود

 منحدر 
لكرايس 
العجالت

فسحة 
الحفالت 
واملناسبات

جمعية 
معرض الفنون 

(األعضاء)

مرسح دوماين

مراحيض متاحة لكرايس العجالت

معرض ِيريبانا
(الفنون األبوريجينية وفنون جزر 

توريس سرتايت)

منطقة الفنون

 قاعة محارضات 
سنتيòي

 فسحة 
املشاريع

 مكتبة بحوث 
وأرشيف بحثي

مقهى

مكتب االستقبال

نزوالً إىل الطابق 
السفيل 2 و3

 صعوداً إىل 
الطابق األريض

 نزوالً إىل الطابق 
األريض

إىل الطوابق السفىل 
1 و2 و3 نزوالً إىل الطابق 

السفيل 1

 نزوالً إىل 
املكتبة

املدخل

 إىل الطابق 
العلوي والطابق 

السفيل 1

 صعوداً إىل 
الطابق األريض

نزوالً إىل الطابق 
السفيل 3

 صعوداً إىل الطابق 
السفيل 1

 صعوداً إىل الطابق 
السفيل 1

 صعوداً إىل الطابق 
السفيل 2

 صعوداً إىل 
الطابق األريض

صعوداً إىل الطابق األريض

املعرض اآلسيوي

العروض 

املؤقتة

املعرض 

اآلسيوي

فناء واسع

 Çفنون أوروبية من القرن
التاسع عرش والعرشين

فنون أسرتالية من القرن 
التاسع عرش

فنون أسرتالية من القرن 
التاسع عرش

 فنون أوروبية من القرن الخامس 
عرش إىل القرن التاسع عرش

معارض أسرتالية من 
القرنÇ العرشين والواحد 

والعرشين

باحة املدخل

بهو املدخل

ن القرن 
فنون أوروبية م

رش
التاسع ع

قاعات العرض 

الرئييس

املعارض املعارصة

املعارض املعارصة

 معرض الصور 
الفوتوغرافية

 املعرض 
الحديث

شباك التذاكر 

شباك األعضاء

 الطابق السفلي

2

 الطابق السفلي

1

 فنون أوروبية من القرن الخامس 
عرش إىل القرن التاسع عرش


