قاعات متاحف مشيرب

 .1بيت الشركة
يســـرد هـــذا البيـــت ،الـــذي كان مقـــر ًا ٔرييســـي ًا ألول شـركة نفـــط عملـت فـي
ـاط فـــي حقـــول
قطـــر ،قصـــص الـــرواد القطرييـــن الذيـــن عملـــوا بكــدٍ ونشـ ٍ
النفـــط قديمــ ًا ,ووهبــوا حياتهــــم مــن ٔاجــل بنــاء وطنهــــم وت ٔاميــن لقمــة
تحــول
العيــــش ألبنائهــــم و ٔاســرهم ،وكانــوا ٔاول مــن ســاهم فــي إحــداث
ّ
حاســــم فــــي مســــيرة نمـــو قطـر خـــال فتـرة اكتشـــاف النفـط.

الحوش
•  450م
• يتسع لـ  2٥0ضيف.
•مســاحة الحــوش تالئــم إقامــة الملتقيــات الثقافيــة والفعاليــات
المختلفــة متضمنــة قائمــة طعــام ومشــروبات تقــدم للضيــوف0
٢

المركز التعليمي
•  ٨٠م
• يتسع لـ  40ضيف ًا.
•تحتــوي مرافــق المركــز التعليمــي علــى :القاعــة التعليميــة الســتضافة
مختلــف الفعاليــات ،ويمكــن تنظيــــمها بشــكل إمــا دائــري أو علــى شــكل
حــرف .U
٢

بيت الشركة
الحوش

بيت الشركة

المركز التعليمي

الدعم الفني والتقني ،وجميع المرافق األساسية متوفرة.

 .2بيت محمد بن جاسم 
فــي هــذا البيــت نســافر عبــر الزمــن لنت ٔامــل ماضــي الدوحــة وعراقــة اإلرث
المعمــــاري األصيــــل .لقــــد تــم تشــييد هــذا البيــت مــــن قبــل الشــيخ محمــد
موســـس دولـــة قطـــر الحديثـــة.
بــــن جاســــم آل ثانــــي رحمـــه اهلل ،وهـــو ابـــن ٔ
ويسـرد البيـت قصصـ ًا مـن الماضــي والحاضــر ،كمــا يتنــاول مبــادئ االســتدامة
التــــي يتمحــــور مشــروع "مشــيرب قلــب الدوحــــة" حــول تحقيقهــا .ويضـم
البيـــت جـــزء ًا مـــن المقتنيـــات الخاصـة بمشـروع "صـــدى الذكريـات" والتـي تـم
الكشـــف عنهـــا ٔاثنـاء القيـام ب ٔاعمـــال التنقيـب فـي الموقـع.

بيت محمد بن جاسم
المركز التعليمي

المركز التعليمي
•  ٨٠م
• يتسع لـ  40ضيف ًا.
•تحتــوي مرافــق المركــز التعليمــي علــى القاعــة التعليميــة الســتضافة
مختلــف الفعاليــات ،ويمكــن تنظيــم القاعــة بشــكل إمــا دائــري أو علــى
شــكل حــرف .U
٢

الحوش
٢
•  400م
• يتسع لـ  200ضيف.
•مســاحة الحــوش تســمح بإقامــة الفعاليــات متضمنــةً قائمــة طعــام
ومشــروبات تقــدم للضيــوف.
•مساحة الحوش تالئم إقامة الملتقيات الثقافية والفعاليات المختلفة.

الدعم الفني والتقني ،وجميع المرافق األساسية متوفرة.

بيت محمد بن جاسم
الحوش

 .3بيت بن جلمود
ـودي دور ًا محوري ًا فـي التوعيـــة ومحاربـة
يهـــدف بيـــت بـــن جلمـــود إلـــى ٔان يــ ٔ
جميع مظاهــر االســترقاق علــى مســتوى العالــم ،حيــث يســتعرض مظاهــر
الصبــــر والمثابــــرة فــــي مواجهــة العديــد مــن المحــــن والصعــاب اإلنســانية.

الحوش

•  ٤٠٠م
• يتسع لـ  150ضيف ًا.
•مســاحة الحــوش تســمح بإقامــة الفعاليــات متضمنــةً قائمــة طعــام
ومشــروبات تقــدم للضيــوف.
•مساحة الحوش تالئم إقامة الملتقيات الثقافية والفعاليات المختلفة.
٢

بيت بن جلمود
الحوش

قاعة العرض السفلى

٢
•  ٤٨٥م
• تتسع لـ  300ضيف.
•مســاحة الحــوش تســمح بإقامــة الفعاليــات متضمنــةً قائمــة طعــام
ومشــروبات تقــدم للضيــوف.

الحوش الداخلي
•  ٢٢٠م
• يتسع لـ  100ضيف.
•مساحة الحوش تالئم إقامة الملتقيات الثقافية والفعاليات المختلفة.
٢

بيت بن جلمود

قاعة العرض السفلى

المركز التعليمي
•  ٩٠م
• يتسع لـ  50ضيفاً.
•تحتــوي مرافــق المركــز التعليمــي علــى القاعــة التعليميــة الســتضافة
مختلــف الفعاليــات ،ويمكــن تنظيــــمها إمــا بشــكل دائــري أو علــى شــكل
حــرف .U
٢

الدعم الفني والتقني ،وجميع المرافق األساسية متوفرة.

بيت بن جلمود

المركز التعليمي

بيت بن جلمود

الحوش الداخلي

للحجز أو االستفسار
 974 4006 5555
+
ت:
ف+974 4006 5556 :
ص0ب 34040 :الدوحة ،قطر

البريد اإللكتروني

museums@msheireb.com
www.msheireb.com/museums
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