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باركر النغهام هي رشكة استشارية عاملية ومتخصصة يف القطاع الثقايف، 

حيُث تقوم الرشكة بتنفيذ مشاريع مميزة ومختلفة حول العامل.

لنا حضور يف الخليج، فمكتبنا اإلقليمي يف ديب يضم فريق عمل متخصص، 

خبري يف الشأن املحيل ومدرك للحساسية الثقافية مبا فيها من عادات 

وتقاليد محلية. 

نرتكز يف عملنا عىل األفكار الخّلقة والبحث املتعّمق ورؤية دقيقة 

ومختلفة للمشاريع.

عملؤنا من قطاعات مختلفة، بدءاً من دوائر حكومية ومؤسسات أكادميية 

وصوالً إىل املتاحف واملواقع التاريخية واملؤسسات التجارية والخريية. 

نعمل كخرباء استشارة وإرشاد لصندوق الرتاث الربيطاين واالتحاد األورويب 

واليونسكو حول العامل.

نعمل عىل مستوى العامل يف أوروبا والرشق األوسط وإفريقيا وآسيا 

واألمريكتني، ولدينا مكاتب يف لندن وبرلني وديب وفانكوفر ونيويورك.

من نحن

من نحن
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التحدي  

نطرح أسئلة صعبة لتحقيق نتائج تحّفز العقل وتثري التفكري اإلبداعي

االبتكار

نحرص عىل العمل ضمن محددات مرشوعك وخصوصيته ونسعى دامئاً 

إليجاد حلول وأفكار إبداعية

توليف املعرفة 
نستعني مبوارد جميع أفراد الفريق لتقديم يشء جديد ومبتكر

فهم مشرتك 

نعمل بجد لفهم احتياجاتك واحتياجات جمهورك عىل حد سواء ونراعي 

خصوصية الثقافات املختلفة

فلسفتنا

فلسفتنا
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BARKER 
LANGHAM

مراكز زّوار 

متاحف ومعارض 
فنية وثقافية

مواقع ومدن 
ومناطق

مجموعات 
ومقتنيات وأرشيف

حدائق ومناطق 
طبيعية

تراث ثقايف
غري مادي

مناطق وأحياء 
ثقافية

 بنايات تاريخية 
ومعامل تراثية 

وأثرية

نعمل مع العملء من جميع أنحاء العامل، ونقوم بتطوير 

مشاريع يف القطاعني الثقايف والرتايث ونقّدم لعملئنا أفكار 

ومناهج مبتكرة تراعي خصوصية مشاريعهم املختلفة.

 

يتمتع فريقنا املتخصص املكّون من خرباء الرتاث 

مبجموعة واسعة من املهارات والخربات وميتاز بحبه 

وشغفه للرتاث والثقافة.

نستند يف أعاملنا عىل بحوث عميقة وشاملة، من خرباء 

ومختصني، كام نحرص عىل دراسة كل مرشوع لفهم 

احتياجاته وفرصه بدقّة. 

تجربتنا

تجربتنا
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رسم االسرتاتيجيات 

نحن مخططون اسرتاتيجيون يف املجال 

الثقايف، بارعون يف إنتاج املخططات 

الرئيسية ودراسات الجدوى وتقييم 

الخيارات التي متتاز بالحرفية واإلبداع.

تخطيط وتحليل األعامل

نحفز التغيري يف املؤسسات عن طريق 

إسرتاتيجيات وأدوات عمل تحقق التوازن 

بني توليد الدخل وتحقيق األثر والهدف، 

 ونقدم أساليب حوكمة جديدة 

تضمن االستدامة. 

تطوير تجربة الجمهور 

نعمل كحلقة وصل بني املشاريع 

وجامهريها، ونحرص عىل تقريب الناس 

من املواقع الثقافية وضامن مشاركتهم 

وتفاعلهم من خلل ابتكار األساليب 

اإلبداعية والتواصل الجيد.

البحث

نستند يف عملنا أثناء تنفيذ املشاريع 

املختلفة عىل أسس ثابتة: بحث متقن 

ودقيق ومحفز للفكر ومثري للتساؤل. 

 

التأويل 

نروي قصص املواقع واملباين واملجموعات 

الفنية واألفكار املختلفة من خلل 

العروض واألنشطة امللهمة التي تحيك 

القّصة ونرسدها بأسلوب يأرس الجمهور 

ويحّفز الخيال والفضول.

استقطاب املوظفني

نساعد املؤسسات يف العثور عىل مرشحني 

مؤهلني مللء شواغر وظائف يف قطاعات 

الثقافة والرتاث املختلفة.

كتابة النصوص اإلبداعية والرتجمة 

نقوم بكتابة نصوص احرتافية وسليمة يف 

اللغة العربية وذات جودة ودقة عاليتني٬ 

كام ننتج ونطّوع نصوص املعارض 

واملنشورات مبا يتناسب مع جمهور 

اللغتني العربية واإلنجليزية. 

خدماتنا األساسية

خدماتنا األساسية
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املشاريع العاملية

أكرث من ٢٠٠ 
مرشوع يف مختلف 

أنحاء العامل

مشاريعنا

 لندن 

 ديب

برلني 

 فانكوفر 

 نيويورك

ألبانيا

بلجيكا

الربازيل

كندا

الكامريون

الصني

فرنسا

أملانيا

ايرالندا 

إيطاليا

اليابان

املغرب

ُعامن

روسيا

اململكة العربية السعودية

سنغافورة

جنوب إفريقيا

السويد

سويرسا

اإلمارات العربية املتحدة

اململكة املتحدة

الواليات املتحدة األمريكية

مكاتبنا الرئيسية

املشاريع العاملية
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املؤسسان

Darren Barker
دارین باركر

مؤسس

دارین هو مؤسس ومدير باركر النغهام ويقود أعامل الرشكة عىل عدة مستويات من 

التخطیط الثقايف واإلسرتاتيجي إىل تطویر التحليلت وتخطيط األعامل. وهو مخطط 

يف مجال الثقافة واألعامل ذو خربة عاملية، وقد طور مجموعة متنوعة من املشاریع 

عىل مستويات مختلفة يف أنحاء العامل. تشمل مشاريعه الدولیة تطوير مخططات 

واسرتاتيجية األعامل  الرئیسة ملرشوع قرص الحصن يف دولة اإلمارات العربیة املتحدة 

ومتحف ُعامن عرب الزمان ومتحف غوريك يف موسكو. قاد دارین مؤخراً النمذجة املالية 

واالقتصادية النتقال متحف لندن إىل سوق ویست سمیثفیلد، فضلً عن تخطیط العمل 

ممتلكات تشاتسوورث وقرص ویستمنسرت. وقد ألقى محارضات يف جامعتي نوتنغهام 

ترنت وأكسفورد.

Eric Langham
إریك النغهام

مؤسس

إریك هو مؤسس ومدیر باركر النغهام ویقود خدمات الرشكة اإلبداعية واإلدارية. 

وهو متخصص يف تطوير وإثراء تجربة الزائرین، ولديه سجل حافل يف مجال التأويل 

وصناعة املحتوى وتنظيم املعارض يف جمیع أنحاء العامل، وقاد بعض املشاریع الثقافیة 

األكرث شهرة يف العامل.

تشمل مشاريع إریك األخیرة مؤسسة اململكة املتحدة للهولوكوست التذكارية، 

وبیت التاریخ األورويب، ومعرض "خالدون: الناس الذین أحبوا وغادروا وفُقدوا يف 

مشهدنا"، ومتحف ُعامن عرب الزمان. شغل إریك منصب رئیس تحریر مجلة مؤسسة 

Heritage Interpretation، وهو زمیل مشارك يف معهد الدراسات العربية 

واإلسلمية يف جامعة إكسرت. وهو أیضاً زميل يف جمعية املتاحف ومستشار لصندوق 

الرتاث الربيطاين ومدير مرشوع متحف وأرشيف لكشافة ساحل ُعامن. 



دراساتنا البحثية8

رصح زايد املؤسس

املوقع 

أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة

التاريخ

  2018 – 2017

الخدمات

البحث	 

التأويل 	 

كتابة نصوص املعرض 	 

تطوير وصناعة املحتوى	 

العميل 

مؤسسة سلمة بنت حمدان آل نهيان

طور فريق باركر النغهام تجربة الزوار لرصح زايد املؤسس مبا فيها 

من تجارب وفنون تفاعلية مختلفة، كام ركّز هذا املعرض عىل تخليد 

ذكرى مؤسس دولة اإلمارات العربية املتحدة ورسد قصته الشخصية.
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جناح التنقل

املوقع 

ديب، اإلمارات العربية املتحدة

التاريخ

2018 – 2017

الخدمات 

التأويل وصناعة املحتوى	 

البحث 	 

العميل 

اكسبو ديب 2020

عمل فريق باركر النغهام جنباً إىل جنب مع فريق املصممني الخاص 

بجناح التنقل وذلك عن طريق تقديم تأويل للمعرض وتطوير 

محتوى إبداعي له وإثراء تجربة زائريه. 
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املوقع 

ديب، اإلمارات العربية املتحدة

التاريخ

2018 – 2017

الخدمات 

التأويل وصناعة املحتوى	 

العميل 

موانئ ديب العاملية وفنادق مؤسسة موانئ وجامرك املنطقة الحرة 

بديب

ساهم فريق باركر النغهام يف تنظيم وتطوير معرض عن حياة امللكة 

اليزابيث الثانية ويسلط الضوء عىل إرثها، كام استهدف هذا املعرض 

الجمهور املحيل والعاملي وراعى خصوصية الثقافات املختلفة.

2سفينة كوين اليزابيث
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متاحف الشندغة 

املوقع 

ديب، اإلمارات العربية املتحدة

التاريخ

2018 – 2017

الخدمات 

التأويل	 

تطوير وصناعة املحتوى	 

كتابة نصوص املعرض 	 

العميل 

بلدية ديب

ساهم فريق باركر النغهام يف صناعة وتطوير املحتوى ملعارض بيوت 

تقليدية يف منطقة ديب القدمية وبناء الرسد القصيص لها وقام الفريق 

باختيار املقتنيات املناسبة التي من شأنها أن تخدم رسالة املعرض 

الرئيسة والتي تروي قصص مواضيع مختلفة كبيت الحرف التقليدية٬ 

وبيت الفنون الشعبية وبيت اإلميان واملجتمع وبيت امللحة وبيت 

التجارة والرتحال وأخرى غريها.



دراساتنا البحثية12

الشارقة: بوابة اإلمارات 
املتصالحة

املوقع 

الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة 

التاريخ

2018

الخدمات 

التأويل	 

البحث 	 

العميل 

مكتب الشارقة: بوابة اإلمارات املتصالحة

قام فريق باركر النغهام بإدارة وصناعة محتوى مركز متعدد الحواس، 

وقد تم تصميمه بحيث يراعي فئات الجمهور املختلفة.
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قرص الحصن 

املوقع 

أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة 

التاريخ

2018 – 2008

الخدمات 

تخطيط األعامل 	 

إقامة املعارض وتنظيمها 	 

التأويل 	 

إقامة معارض املهرجان وتنظيمها 	 

كتابة نصوص املعرض 	 

العميل 

دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي 

عمل فريق باركر النغهام يف جميع مراحل املرشوع منذ بداية 

التخطيط للمحتوى حتى اختيار املحتوى النهايئ والكتابة للمعرض 

وتحرير النرشات واملوقع االلكرتوين.



دراساتنا البحثية14

متحف اللوفر أبوظبي

املوقع 

أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة

التاريخ

2017 – الوقت الحايل

الخدمات 

موارد برشية 	 

استقطاب املوظفني 	 

العميل 

دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي 

قام فريق باركر النغهام بتعزيز أداء فريق متحف اللوفر أبوظبي عىل 

كافة املستويات سواًء املواقع اإلدارية العليا أو الدوائر األصغر، من 

خلل تحديد الكفاءات الفنية لجميع موظفي املتحف.
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متحف ُعامن عرب الزمان

املوقع 

نزوة، ُعامن

التاريخ

2018

الخدمات 

التأويل 	 

إقامة املعارض وتنظيمها	 

تخطيط األعامل	 

استقطاب موظفني 	 

تطوير تجربة الجمهور	 

رسم إسرتاتيجيات	 

العميل 

شؤون البلط السلطاين، سلطنة عامن

قام فريق باركر النغهام بتنظيم معارض املتحف الوطني، مبا يف ذلك 

معرض كبري يسلّط الضوء عىل أثر اإلسلم يف شبه الجزيرة العربية.
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لندن، اململكة املتحدة

alice@barkerlangham.com

نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية

jody@barkerlangham.com
فانكوفر، كندا

fiona@barkerlangham.com
الصني

autumn@barkerlangham.com

برلني، أملانيا

emily@barkerlangham.com

Yanqiu Autumn Dai
يانتشيو اوتوم داي 

املمثلة الرسمية للرشكة يف الصني

إذا كنت ترغب يف معرفة املزيد عن مشاريعنا وتود مناقشتها، 

بامكانك التواصل مع أحد ممثلينا.

Alice Magagnin
أليتشه مغانيني

مديرة التسويق وتطويراألعامل

 Emily Hall
إميل هال

مديرة

Jody Neal
 جودي نيل

مستشارة أوىل

Fiona Cole-Hamilton
فيونا كول هاملتون 

مستشارة رئيسية

تواصل معنا

ديب، اإلمارات العربية املتحدة

rachel@barkerlangham.com

Rachel Spencer
ريتشل سبنرس

مديرة تنفيذية 

تواصل معنا



BARKER LANGHAM

info@barkerlangham.com
www.barkerlangham.com




