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تعد مجموعات UMMA من بين الأقدم في البلاد في حوزة الجامعات 
وتشمل أكثر من 21000 قطعة مأثورة من التقاليد الغربية والآسيوية 

 Maxine والإفريقية بالإضافة إلى الفنون الحديثة والمعاصرة. وبفضل أعمال 
وStuart Frankel الحائزة على جوائز وجناح عائلة Frankel التي تمت إضافتها 
عام 2009، تضاعف حجم المتحف وأصبح يضم صالات تخزين مفتوحة وغرًفا 
للدراسة، ومرافق حفظ وتخزين فنية على أحدث طراز، وأبحاًثا تنظيمية وقاعة 

تتسع لـ 225 مقعًدا لبرمجة الفنون البرمجية.

UMMA معارض
الطابق الأول

Rosann Noelو Richard الفنون الأوروبية منالفنون الأوروبية من 1100 إلىإلى 1650 معرض
 الفنون الأوروبية والأمريكية من الفنون الأوروبية والأمريكية من 1650 وإلى العصر الحاليوإلى العصر الحالي 

Mary M. Davidsonو Marvin H. معرض
Jonathan Tischو Lizzie العروض الخاصةالعروض الخاصة قبو

مشروع التكليفمشروع التكليف المعرض الرأسي
المعارض الخاصةالمعارض الخاصة .ArtGym; Irving Stenn, Jr معرض الأسرة

الطابق الثاني
 ساحة التخزين المفتوحة - عناصر من المجموعات ساحة التخزين المفتوحة - عناصر من المجموعات 

Albertine Monroe-Brown Study-Storage معرض
 الفنون الأوروبية والأمريكية من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الفنون الأوروبية والأمريكية من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 

Polly W. Bredtو Thomas H. معرض
Lillian Montalto Bohlenو Robertو A. Alfred Taubman II الفنون الإفريقيةالفنون الإفريقية معرض

الفنون اليابانيةالفنون اليابانية المعرض الياباني
فنون الجنوب وجنوب شرق آسيافنون الجنوب وجنوب شرق آسيا معرض الجنوب وجنوب شرق ووسط آسيا

 المعارض الخاصة المعارض الخاصة معرض A. Alfred Taubman I؛ ومعرض 
Eleanor Noyes Crumpacker

الطابق الأوسط
الفنون الصينيةالفنون الصينية معرض Shirley Chang للفنون الصينية

الفنون الكوريةالفنون الكورية معرض Woon-Hyung Lee ومعرض مؤسسة كوريا 
للفنون الكورية

الفنون الحديثة والمعاصرةالفنون الحديثة والمعاصرة معرض Joan وBob Tisch للفنون 
الحديثة والمعاصرة

المعارض الخاصةالمعارض الخاصة معرض Jan وDavid Brandon للفنون الأسرية

البحث والتعلم
يمثل UMMA القلب الثقافي لجامعة بحثية عامة على مستوى العالم، ومن 
ثم فإنه يلتزم بإشراك العلماء والطلاب والجمهور في مجموعاته. استكشف 

المجموعات واكتشف الموارد الأكاديمية والتدريسية عبر الإنترنت على الموقع 
.https://exchange.umma.umich.edu/

البرامج والعروض والجولات والأحداث
يقدم متحف UMMA مجموعة حيوية من البرامج المجتمعية والتعليمية تتضمن 
العروض والجولات والقراءات والأحداث الفنية وغيرها المزيد. تعرف على المزيد 

 .umma.umich.edu/events عبر

التصوير الفوتوغرافي
يرحب UMMA بالتصوير الثابت في المعارض المحددة. يرجى تفقد اللافتات 

التي تشير إلى عدم السماح بالتصوير. يجب أن يكون التصوير الفوتوغرافي 
للاستخدام الشخصي؛ فتصوير الفيديو واستخدام الفلاش والحوامل ثلاثية القوائم 

غير مسموح بهما. شارك صورك عبر Facebook وInstagram وTwitter مع 
.#ummamuseum استخدام الوسم

الطعام والشراب
استمتع بالأطعمة والمشروبات المشتراة في مقهى UMMA في الطابق الأول 

بالمتحف. غير مسموح بتناول الطعام والشراب في صالات العرض.

UMMA متجر
تسوق مجموعة كبيرة من العناصر المتعلقة بمجموعات المتحف، والمعارض 

الخاصة، والهندسة المعمارية. يقع المتجر في الطابق الأول من جناح 
.Frankel عائلة

تأجير الأحداث
يتميز UMMA بمجموعة متنوعة من المساحات الخاصة بالأحداث المميزة من 
حفلات الاستقبال وحفلات الزفاف والاجتماعات وفعاليات الشركات وغير ذلك 

.umma.umich.edu/event-rentals المزيد. تعرف على المزيد عبر

إمكانية الوصول
يتوافق المتحف تماًما مع قانون الأمريكيين ذوي الهمم - ويضم صالات 

عرض خالية من العوائق، ومساحات للتجمع، ودورات مياه. توجد طاولات 
تغيير الحفاضات في دورات مياه الطابق السفلي. توجد دورات مياه شاملة 

للجنسين في الطابق الثاني من المتحف.

النقل والمواصلات
 State في شارع UMMA بالسيارةبالسيارة يوجد موقف سيارات محدود للغاية بمتحف

Street. وأقرب المرافق هما W13 Parking Lot )شارع Thompson( و
.Republic Parking )South Forest Avenue(

بالحافلةبالحافلة يمكن الوصول إلى UMMA بواسطة حافلات AATA )الخطان 6 و62( 
وحافلات UM الزرقاء )ركاب الشمال وركاب الجنوب(.

حماية الأعمال المعروضة
يلتزم UMMA بحماية مجموعات المتحف والحفاظ عليها للأجيال القادمة. 

فالقطع الفنية تتضرر بسهولة من الزيوت الموجودة على بشرتنا، والعديد من 
 الأعمال المعروضة هشة للغاية. 

يرجى التحلي بالمسؤولية والتعقل - لا تلمس القطع الفنية أو تتسلق يرجى التحلي بالمسؤولية والتعقل - لا تلمس القطع الفنية أو تتسلق 
المنصات أو الركائزالمنصات أو الركائز.

 خريطة المتحف

+

ودليل الزوار
تفقد مجموعتنا واستكشف المعارض 

عبر الإنترنت.

UMMA.UMICH.EDU
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