
Instructions of school visits to the National Museum 

 

Planning for a visit  

 

Pre-organised visits with the Learning Centre: 

 

•Tours and educational activities provided by the 

Learning Centre must be reserved at least a week before 

visiting date. Please contact us on 

learningcentre@nm.gov.om, phone number: 22081550 

•In the reservation e-mail, please include the following 

details: name of school, number of students and their 

names, number of accompanied teachers and their 

names, details of the activity or workshop, galleries 

related to school subject and preferable visiting date. 

• Teachers are advised to contact the learning specialists 

to assure that the content of the activities is related to the 

Museum`s museography. 

•The maximum number of students in each activity is 25. 

 

Open visits (visits organised by teachers) 

•Please inform the Learning Centre at least two days 

before visiting date. Please contact us on 

learningcentre@nm.gov.om, phone number: 22081550 

 

Access to The National Museum  

 

Pre-organised visits with the Learning Centre 

•Please use the Learning Centre entrance. 

•Bus parking is available front of the entrance. 

 المبادئ التوجيهية لزيارات المدارس للمتحف الوطني

 

 التخطيط للزيارة

 

 :ا مع فريق مركز التعلمالمنظمة مسبق  الزيارات 

 

المقدمة من قبل مركز يجب حجز الجوالت اإلرشادية وجميع األنشطة التعليمية •

 معنا عبرسبوع واحد على األقل من موعد الزيارة. يرجى التواصل التعلم قبل ا

: أو على رقم الهاتف learningcentre@nm.gov.om: البريد اإللكتروني

(22081550.) 

يرجى تضمين المعلومات التالية في الرسالة المرسلة: اسم المدرسة، عدد الطالب •

وأسمائهم، نوع النشاط أو الفعالية المراد  المرافقينوأسمائهم، عدد المعلمين 

حضورها، قاعات العرض ذات الصلة بموضوع الزيارة أو المادة الدراسية، التاريخ 

 .المفضل للزيارة

ا مع أخصائي التعلم بالمركز، للتأكد من مدى مالءمة ننصح المعلمين بالتحدث مسبق   •

 .يقومون بتدريسهاموضوع قاعات العرض بالمتحف بالمادة الدراسية التي 

العدد األقصى من الطالب الذين يمكن استيعابهم خالل النشاط الدراسي الواحد هو •

 .طالب ا 25

 

 :الزيارات المفتوحة )الزيارات التي يتم تنظيمها من قبل المعلمين(

 

يفضل إبالغ مركز التعلم برغبتكم في زيارة المتحف قبل يومين على األقل من  •

موعد الزيارة. يرجى التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني: 

learningcentre@nm.gov.om ( :22081550أو على رقم الهاتف.) 

 

 لى المتحف الوطنيالوصول إ

 

 :ا مع مركز التعلمالزيارات المنظمة مسبق  

 .الدخول إلى المتحف من خالل مدخل مركز التعلميرجى  •

 .تتوفر أماكن مخصصة لحافالت المدارس مقابل مدخل مركز التعلم•
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Open visits (visits organised by teachers) 

•Please use the main entrance and fill in a school visits’ 

form in the reception. 

•Please divide groups of more than 25 students into 

smaller groups with a teacher for each group.  

 

 :الزيارات المفتوحة )الزيارات التي يتم تنظيمها من قبل المعلمين(

ات ستمارة المخصصة لزياروابة الرئيسية للمتحف، وتعبئة االيرجى الدخول من الب•

 .االستقباللدى موظفي  والمتوفرةالمدارس 

ا إلى طالب   25يرجى تقسيم مجموعات الطالب الكبيرة والتي يزيد عددها عن •

مجموعات صغيرة أثناء تواجدهم في القاعات، مع ضرورة توفر مشرف مع كل 

 مجموعة.

 


