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 اوال سوف نتحدث عن 
National Maritime Museum 

یقع ھذا المكان في جنوب شرقي مركز لندن 
حیث یزداد في ھذا الجانب نھر التایمز اتساعا 

الیونیسكو اضافت  1997وعمق ، ففي عام 
ھذا المكان إلى  التراث العالمي ، وھو مثیر 

 جدا لالھتمام لرؤیة المتحف 
اذھب تحت ثم    Greenwichمن محطة 

 قناة  370المسیر تحت نھر التایمز وتوجد 
او الذھاب عن طریق المصعد حیث تم بناءه في 

 .1902عام 
 

 

Maritime   Greenwich 

 ھذا المكان یحتوي على 
National Maritime Museum 

Royal Observatory 
Queen’s House  
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اما طولھا  1732ویعتبر ھذا المكان االكبر في العالم وتوجد بھ في االسفل سفینة ذھبیة یعود تاریخھا لعام  
 متر ، اما في الطابق االول فتوجد سفینة للتجدیف . 19فھو 

 
اذا حالفك الحظ بالذھاب الى 
ھناك فال تنسى الذھاب إلى 

) Arty Globe(محل الھدایا 
فھو جمیل جدا وممیز وھو 

 بالقرب 
  Cutty Sarkمن محطة 

www.rmg.co.uk 
 اشیاء نذكركم بھا 

 الدخول مجاني 
.  5صباحا إلى  10یفتح من الساعة  ً  مساء

 

 

 

 



Royal Observatory 
ھذا المتحف ھو متحف بحري فھو یطرح ویبین مقدرة الجنود والقوات البحریة على ممارسة الفنون 

البحریة ، كما یوجد مكانا خاص 
للمراقبة واالرصاد الملكیة وقد 

تم عمل تغیرات في المكان حیث 
اصبح اكثر عصریة ، وبتكلفة 

 ملیون باوند . 15
 

تم بناء المرصد  1675في عام 
الثاني في نفس  المكان الذي بني 

علیھ المرصد االول على مرتفع 
 تلھ .

من ھذا المكان ومن ھذه النقطة 
یتعین الشرق والغرب للعالم 

 باسره .
 

 
 

Royal Observatory 
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 اشیاء نذكركم بھا 
جمیع ساعات العالم بالنسبة للتوقیت تم تنظیمھا مع 

 ساعة جرینتش 
ً كرة الساعة  في كل یوم عند الساعة الواحدة مساء

  1833تنزل إلى االسفل وذلك منذ عام 

 

Meridian Line  
 خط المیریدیان 

اذا كان خط االستواء قد نصف   العالم إلى  
شمال وجنوب فان خط المیریدیان قد نصفة  إلى 

اكمل ھذا الخط  2009شرق وغرب ، ففي عام 
 عاما .  125

 

 

 شرق العالم 

 غرب العالم 
Meridian خط 

 خط االستواء 

Meridian خط 
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Peter Harrison Planetarium  
 قبة النجوم 

اذا اردت مشاھدة المراصد الفلكیة للنجوم ، فان ھناك مبني استثنائي وعصري ھذا المبني سوف یحملك إلى 
نقطة مثیرة جدا ، حیث یمكنك عند الدخول الیھ مشاھدة الفضاء بالیزر وبطریقة مثیرة جدا تستقطب االنظار 

 كما یمكنك مشاھدة تاریخ النجوم ، عالما ملىء باالثارة الفلكیة . 

 اشیاء نذكركم بھا 
 باوند  7قیمة التذكرة 

 یتمیز بوجود استعراض  كل ساعة . 
 

 

 

 ھذا المكان نوصي بھ لالطفال والشباب 

 



 

 

 

Queen’s  House 

Royal Observatory 

National  Maritim 

Museum 

 محطة

Cutty Sark 

 محل

Arty Globe 

Greenwich     خریطة 


