
قاعات متاحف مشيرب



يســـرد هـــذا البيـــت، الـــذي كان مقـــرًا رٔييســـيًا ألول شـركة نفـــط عملـت فـي 
ــوا بكــٍد ونشــاٍط فـــي حقـــول  ــن الذيـــن عملـ ــرواد القطرييـ ــر، قصـــص الـ قطـ
النفـــط قديمـــًا, ووهبــوا حياتهــــم مــن ٔاجــل بنــاء وطنهــــم وتٔاميــن لقمــة 
العيــــش ألبنائهــــم ؤاســرهم، وكانــوا ٔاول مــن ســاهم فــي ٕاحــداث تحــّول 

حاســــم فــــي مســــيرة نمـــو قطـر خـــالل فتـرة اكتشـــاف النفـط.

الحوش 
• ٤5٠ م٢

• يتسع لـ ٢5٠ ضيف.
والفعاليــات  الثقافيــة  الملتقيــات  إقامــة  تالئــم  الحــوش  •  مســاحة 
للضيــوف0 تقــدم  ومشــروبات  طعــام  قائمــة  متضمنــة  المختلفــة 

المركز  التعليمي
• ٨٠ م٢

• يتسع لـ ٤٠ ضيفًا.
•  تحتــوي مرافــق المركــز التعليمــي علــى: القاعــة التعليميــة الســتضافة 
مختلــف الفعاليــات، ويمكــن تنظيــــمها بشــكل إمــا دائــري أو علــى شــكل 

.U حــرف

   الدعم الفني والتقني، وجميع المرافق األساسية متوفرة.

1. بيت الشركة



٢. بيت محمد بن جاسم  
فــي هــذا البيــت نســافر عبــر الزمــن لنتٔامــل ماضــي الدوحــة وعراقــة اإلرث 
المعمــــاري األصيــــل. لقــــد تــم تشــييد هــذا البيــت مــــن قبــل الشــيخ محمــد 
بــــن جاســــم ٓال ثانــــي رحمـــه اهلل، وهـــو ابـــن مٔوســـس دولـــة قطـــر الحديثـــة. 
ويسـرد البيـت قصصـًا مـن الماضــي والحاضــر، كمــا يتنــاول مبــادئ االســتدامة 
التــــي يتمحــــور مشــروع "مشــيرب قلــب الدوحــــة" حــول تحقيقهــا. ويضـم 
البيـــت جـــزءًا مـــن المقتنيـــات الخاصـة بمشـروع "صـــدى الذكريـات" والتـي تـم 

الكشـــف عنهـــا ٔاثنـاء القيـام بٔاعمـــال التنقيـب فـي الموقـع. 

المركز  التعليمي  
• ٨٠ م٢

• يتسع لـ ٤٠ ضيفًا.
•  تحتــوي مرافــق المركــز التعليمــي علــى القاعــة التعليميــة الســتضافة 
ــى  ــري أو عل ــا دائ ــكل إم ــة بش ــم القاع ــن تنظي ــات، ويمك ــف الفعالي مختل

.U ــرف ــكل ح ش

الحوش 
• ٤٠٠ م٢

• يتسع لـ ٢٠٠ ضيف.
طعــام  قائمــة  متضمنــًة  الفعاليــات  بإقامــة  تســمح  الحــوش  •  مســاحة 

للضيــوف. تقــدم  ومشــروبات 
•  مساحة الحوش تالئم إقامة الملتقيات الثقافية والفعاليات المختلفة.

   الدعم الفني والتقني، وجميع المرافق األساسية متوفرة.

بيت محمد بن جاسم
المركز  التعليمي

بيت محمد بن جاسم
الحوش



3. بيت بن جلمود
يهـــدف بيـــت بـــن جلمـــود ٕالـــى ٔان يـــٔودي دورًا محوريًا فـي التوعيـــة ومحاربـة 
جميع مظاهــر االســترقاق علــى مســتوى العالــم، حيــث يســتعرض مظاهــر 

الصبــــر والمثابــــرة فــــي مواجهــة العديــد مــن المحــــن والصعــاب اإلنســانية.  

الحوش
• ٤٠٠ م٢

• يتسع لـ 15٠ ضيفًا.
طعــام  قائمــة  متضمنــًة  الفعاليــات  بإقامــة  تســمح  الحــوش  •  مســاحة 

للضيــوف. تقــدم  ومشــروبات 
•  مساحة الحوش تالئم إقامة الملتقيات الثقافية والفعاليات المختلفة.

قاعة العرض السفلى
• ٤٨5 م٢

• تتسع لـ 3٠٠ ضيف.
طعــام  قائمــة  متضمنــًة  الفعاليــات  بإقامــة  تســمح  الحــوش  •  مســاحة 

للضيــوف. تقــدم  ومشــروبات 

الحوش الداخلي
• ٢٢٠ م٢

• يتسع لـ 1٠٠ ضيف.
•  مساحة الحوش تالئم إقامة الملتقيات الثقافية والفعاليات المختلفة.

المركز  التعليمي
• ٩٠ م٢

• يتسع لـ 5٠ ضيفا.ً
•  تحتــوي مرافــق المركــز التعليمــي علــى القاعــة التعليميــة الســتضافة 
ــري أو علــى شــكل  ــمها إمــا بشــكل دائ ــات، ويمكــن تنظيــ مختلــف الفعالي

.U حــرف

   الدعم الفني والتقني، وجميع المرافق األساسية متوفرة.

بيت بن جلمود
قاعة العرض السفلى

بيت بن جلمود
المركز  التعليمي

بيت بن جلمود
الحوش

بيت بن جلمود
الحوش الداخلي



 +974 4006 5555
museums@msheireb.com

msheirebmuseums.com

للحجز أو االستفسار

P.O.Box: 34040 Doha, Qatar

FOR RESERVATIONS
OR ENQUIRIES
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 بيت بن جلمود
Bin Jelmood House

 بيت الشركة
Company House

 بيت الرضواني
 Radwani House

بيت محمد بن جاسم
Mohammed Bin Jassim House

متاحف مشيرب
Msheireb Museums

Msheirebmuseums



بيت الشركة
الحوش

بيت الشركة
المركز  التعليمي




