
االسرتاتيجية

نعمل مكخططني ثقافيني واسرتاتيجيني 
ونمتتع باملهارة يف وضع اخلطط الرئيسة 

ودراسات اجلدوى وتقيمي اخليارات اليت مجتع بني 
اخلربة واإلبداع.

ختطيط األمعال

نساعد يف تطوير 
املؤسسات من خالل تنظمي 

اسرتاتيجيات األمعال 
وحتقيق زيادة ملحوظة يف 
توليد الدخل وتقدمي طرق 

إدارة جديدة لتحقيق المنو.

التعريف والتفسري 

نأرس خيال األخشاص عن 
طريق رواية قصص حول 

األماكن واملباين واملقتنيات 
واألفاكر، وذلك من خالل 
إقامة معارض وأنشطة 

تكشف املعىن وتبين 
الروابط.

 

تلبية احتياجات 
امجلهور

حنن الرابط بني املرشوعات 
ومجهورها، حيث نساعد 

عىل تعريف وربط 
األخشاص باملواقع الثقافية 

بطرق مبتكرة.
 

التوظيف

نساعد املؤسسات يف 
العثور عىل أفضل 

األخشاص لشغل املناصب 
يف قطاع الثقافة والرتاث.

 
 

باركر النغهام يف الرشق األوسط

بدأنا العمل يف الرشق األوسط عام 2005، ومنذ ذلك 
احلني كسبنا فهاًم معيقًا للثقافة والتارخي احملليني، وقد 

ساعدنا يف ذلك أيضًا تعاوننا مع اجلامعات عىل الصعيدين 
اإلقليمي والدويل.

حنن نمتتع خبربة ال مثيل هلا يف املنطقة من حيث ختطيط 
وإدارة احملتوى اهلادف لملتاحف واملعارض، من خالل 

البحث األرشييف األصيل ومقابالت التارخي الشفوي 
والتحقق من القصص والصور واملقتنيات.

جمال معلنا

باركر النغهام رشكة عاملية رائدة يف جمال االستشارات الثقافية، 
تتوىل تصممي املشاريع الثقافية املستدامة الشّيقة يف الرشق األوسط 

وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأمرياك المشالية واجلنوبية.

البحث
من تلبية احتياجات امجلهور إىل التخطيط التفسريي، 
ومن وضع االسرتاتيجيات املالية إىل إدارة احملتوى، 

هناك قاعدة مشرتكة تنطلق مهنا مشاريعنا 
املتنوعة تمتّثل يف البحث اإلبدايع 

الدقيق احملّفز للفكر.



مهرجان قرص احلصن، دولة اإلمارات العربية املتحدة – 
    2016 2013 و

مقنا بتخطيط املعرض االفتتايح ملهرجان قرص احلصن، الذي
يعرض الرتاث اإلمارايت يف املقر التارخيي ألرسة آل هنيان
احلامكة. واستمكااًل هلذا النجاح مقنا بتخطيط مهرجان عام

2016؛ حيث نقوم بتطوير احملتوى والرسد لملعارض الثالثة الرئيسة 
الرئيسة وتطوير عرض مسيع برصي احتفااًل بالذاكرة امجلاعية 

ورسد القصص.

مركز عبد اللطيف مجيل،
 اململكة العربية السعودية واليابان – افتتح عام 2014

مقنا بإنشاء الهنج التفسريي وأنتجنا ملخصات األفالم والعرض،
مكا مقنا بكتابة اكفة نصوص هذا املعرض يف طوكيو للرتوجي

الفرص املتاحة يف منطقة مشال أفريقيا والرشق األوسط.

متاحف مشريب، قطر –  افتتحت عام  2015

مقنا بتطوير وإدارة حمتوى املتاحف األربعة الواقعة داخل
البيوت التارخيية يف قلب الدوحة، مكا مقنا بإنشاء إدارة املقتنيات 

ووضعنا اخلطط التشغيلية وخطط األمعال. ونقوم حاليًا بتطوير
معارض مؤقتة لملتاحف تتناول موضوعات تارخيية ومعارصة.

 قرص احلصن، دولة اإلمارات العربية املتحدة –  
يمت حتديد االفتتاح الحًقًا

نطور يف الوقت احلايل خطة العمل وخطة إدارة الزوار وخطة
االفتتاح ومنوذج اإلدارة لقرص احلصن ومبىن املجّمع الثقايف

واحلدائق الواصلة بيهنام. وقد وضعنا كذلك موجز املسابقة
لملرشوع.

قرص املوجييع، دولة اإلمارات العربية املتحدة – افتتح عام 
 2015

مقنا بتخطيط معرض جديد هلذه القلعة التارخيية احتفاًء بصاحب
المسو الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان، رئيس دولة اإلمارات
العربية املتحدة. وقد وضعنا اخلطة التعريفية، وحددنا اخلط

األسايس للقصة وامللخصات املعامرية، ومقنا باختيار احملتوى 
واملقتنيات. مكا كتبنا النصوص املرافقة لملعرض واملوقع

اإللكرتوين والكتالوج املصاحب.

مرافئ أبوظيب، دولة اإلمارات العربية املتحدة – افتتحت عام   
 2012

وضعنا مفهوم املعرض مبا يف ذلك، احملتوى واملواد وسيناريو
فيمل ملركز الزوار اجلديد يف ميناء خليفة، استنادًا إىل أحباث

دقيقة حول موضوع التجارة العاملية واإلقلميية.

اخلربة


