
 
یضم ثمانیة مناطق جمیعھا تقع في انحاء البحیرة الكبیرة ، وتتمیز كل منطقة منھا بانھا تحتوي على العدید من 

االلعاب المثیرة والمسلیة ، باالضافة للعروض والمعالم وشخصیات سینمائیة ، اضاف إلى ذلك المطاعم والمتاجر 
.وغیرھا الكثیر الكثیر مما ینتظرك ھناك   

 
 

-:الثمان مناطق ھي   
 
 

)المركز ي لالنتاج   )Production Central-1      
 
نیویورك        -2   
 

      سان فرانسیسكو    - 3
 

)المعرض العالمي (   World Expo  - 4 
 

Spring Field – 5 
 

Woody Woodpecker’s Kidzone – 6 
 
ھولیوود - 7   
 

Harry Potter (Diagon Alley) -8 
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 ینفرسال ستودیوز 
 

Universal Studios 



 
:اكثرھا شعبیة في یونیفرسال ستودیوز   

 
 
 

Harry Potter ( Diagon Alley )-
1 

 
ھو ھاري بوتر الذي احبھ الجمیع خاصة 

 الصغار 
فھو من اكثر االلعاب اثارة وشعبیة     

 وھو استكمال اعادة خلق العالم ،
3D  ھو عبارة عن فیلم ثالثي االبعاد 

 
 
 
 

-:من االكثر شعبیة كذلك   
 
  

Hollywood Rip Ride Rockit - 2 
 

:فی   
 

)المركز ي لالنتاج   )  
Production Central 

 
 

ھو عبارة عن سفینة السوبر البریة وھذه 
.اللعبة لیست لذوي  القلب الضعیف   
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-:كذلك من اكثرھا شعبیة   

  
:ومن اشھر االلعاب في المعرض العالمي   

 
Man in Black Alien Attack –3 

 الرجال ذوي المالبس السوداء 
 

ھو من االلعاب المثیرة التي تجعلك تنضم 
إلى ھؤالء الرجال ذوي المالبس السوداء ، النقاذ مدینة نیویورك من غزو اجنبي ، وذلك من خالل فیلم ثالثي 

◌ِ .االبعاد    

-:من االكثر شعبیة في قسم نیویورك ھو   

Revenge Of Mummy - 4 

 االنتقام من المومیاء 

من االسم ھناك الكثیر من االثارة في ھذه اللعبة ، فال اعلم ان كنت تود مشاھدتھا ام ال ، ولكن علیك التجربة مرة 
واحدة في مشاھدة المومیاء المفزعة ،   یاخذك قطار الموت السریع ،حیث تظھر لك المومیاء المخیفة والعدید 

من الكرات التي تتصاعد باللھب ، ربما قد خفت قبل التجربة ، جرب ربما اصبحت لعبتك المفضلة في یونیفرسال 
.ستودیوز   
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وماذا بعد المومیاء االكثر شعبیة ، 
االن نذكر االكثر شعبیة من اللعب 

-:في قسم او منطقة   

Spring Field 

-:وھي لعبة   

The Simpsons Ride - 5 

 

ھي عبارة عن رحلة ظریفة مع 
عائلة سیمبسون ، حتما سوف 

 تحبون ذلك ، بارت و لیزا وماغي 

.في انتظاركم یا اطفال   

ماذا عن شریك احبائي االطفال ، حتما الكل یحبھ دون شك اذا كان كذلك ، فیمكنكم قضاء اوقات رائعة في مغامرة 
-:معھ من خالل ، القسم   

 Sherk  - 4D   - 6 

)المركز ي لالنتاج : فی   ) 

حیث یقوم شریك مع حمارة الظریف ، بانقاذ االمیرة من ید مصاصي الدماء ، ویحدث تفاعل من قبل المشاھدین 
4D من خالل الفیلم رباعي االبعاد  . 
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