
                              See Dunia - Londonشوف الدنیا لندن       

متاحف تعد من اھم واشھر المتاحف في العالم ، حیث یمكنك الذھاب الیھا سیرا   3تحتوي ھذه المنطقة على 
على االقدام ، كما انھا مجانیة  ھذه االماكن ننصح بزیارتھا بقوة خاصة للشباب لما لھا من مكانھ ثقافیة عالیة 

 جدا .
 

ملیون  قطعة  4,5كما انھ یحتوي على  1852لقد تم افتتاح ھذا المتحف في عام 
التي تجبرك على مشاھدتھا ، اغلبھا زخارف وتصامیم تاسر القلوب 

یوجد .........مقابل مكتب االستقبال في كل ساعة یبدا باصطحابك في جولة في 
 دقیقة . 45اقسام ھذا المتحف مع شرح مفصل لمدة 

 
غالیري فھو  145كما یوجد 

یعتبر االكبر في العالم للفنون 
والزخارف فھو شامل فنون 

وزخارف من بلدان عدة الصین 
  -بریطانیا   -كوریا -الیابان   -

 وكذلك الفنون االسالمیة .
 

كما یحتوي على المالبس 
والتصامیم والجواھر واالواني 
والساعات والسرمیك والنسیج 

والعدید العدید من المنتجات 
التي استخدمھا كبار 
الشخصیات العالمیة 

 والتاریخیة .
 

 Victoria &Albert Museum  
 متحف فیكتوریا وآلبرت 

 

 

  



الف صورة  1500، وھي الغرفة الخاصة بالصور الفوتغرافیة حوالي  38كما توجد في أحدى الغرف وھي رقم 
إلى االن حتما عشاق الفوتغرافك سوف تكون بالنسبة لھم ھذه  1852واول صورة تم التقاطھا من عام 

 الحظات لحظات ال تنسى فھي تھز مشاعرھم وتداعبھا بزمان قد ماضي وصور لذكرى .
اما المرأة ذلك المخلوق الرائع فان غرفة التصمیم والمالبس ھي غرفتھا المفضلھ ، حیث تحتوي على مالبس 

الیزابیث وحتي آخر مالبس تصمیم جورج ارماني ، 
تصامیم ساحرة ومذھلة تحملك إلى عالم حالم من 

 الرومانسیة والواقعیة معا . 
 

من القطع  400والتي تشمل  42في غالیري غرفة رقم 
الراجع تاریخھا إلى الشرق االوسط االسالمي ، وھو 
یشمل السیرمیك والنسیج والكوؤس والسجاد وقطع 

للخالفاء والسالطین ،  8فنیة من الخشب من القرن 
وكثیر من الفن من اسبانیا وافغانستان كما یوجد سجاد 

 االردبیل وھو من اقدم واجمل انواع السجاد . 
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اما عشاق العمارة فان غالیري الفن المعماري والتخطیط یتحدث عن ذلك في الطابق الرابع كما یوجد غالیرى 
 للمجوھرات واللوازم المنزلیة الملكیة لعائلة رویال ، كما توجد مواقع باللغة العربیة اذا اردت المزید 

 باللغة العربیة .   www.vam.ac.ukقم بزیارة 
 اشیاء نذكركم بھا 
 الدخول مجاني 
 یومیا  -مساء   5:45صباحا إلى  10یفتح من الساعة 

  Underground‘وسیلة المواصالت : 
 )دقائق سیرا على االقدام  Knightbridge       )10من محطة  
 )دقائق سیرا على االقدام  Kensington  South   )5 ومحطة  

 انظر خریطة لندن 
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 القسم االسالمي استثنائي جدا 

 


