
الموقع المثالي
لمناسباتكم المميزة



األحكام والشروط:

1. نصف يوم )من ساعة إلى 4 ساعات( ويوم كامل )من 5 إلى 12 ساعة(.

2. علــى الكيــان المســتأجر أن يأخــذ فــي عيــن االعتبــار ســاعات عمــل المتحــف 
والتأكــد مــن أن جميــع متعاقــدي الطــرف الثالــث علــى درايــة بذلــك.

3. يجب كتابة أي متطلبات خاصة مقدًما.

4. علــى الكيــان المســتأجر عــدم تغييــر أو إلحــاق الضــرر بــأي مــن محتويــات 
ــب  ــد الطل ــا عن ــدات ممكًن ــات والتمدي ــر التركيب ــون تغيي ــد يك ــي. وق المبان

الرســمي المســبق. 

تكاليــف  كافــة  المســتأجر  الكيــان  يتحمــل  أضــرار،  وقــوع  حــال  فــي   .5
األضــرار. تصليــح 

6. يتم احتساب مبلغ إضافي وقدره 10 دراهم لكل معاملة.

7. يتم إضافة %5 ضريبة إلى المبلغ اإلجمالي. 

المصعد

المقهى

استراحة الزوار

مدخل لمستخدمي الكراسي المتحركة

المكتبة المصلى

طاولة تغيير لألطفالأماكن صف السيارات جهاز الصراف اآللي 

خدمة االتصال الالسلكي المجانية

نصف يوم

يوم كامل

أدوات مكتبية

الطعام و الشراب
متوفر عند الطلب

ماء

غرفة األمهات الدليل الصوتي

دورات المياه متجر الهدايا

العاكس الضوئي

اللوح الورقيستائر التعتيم

المرافق

الخدمات

مكبرات الصوت

إضاءة طبيعية

أنماط جلسات مرنة

http://http://www.sharjahmuseums.ae/Our-Museums/Al-Eslah-School-Museum.aspx


تطرح هيئة الشارقة للمتاحف مساحات داخلية وخارجية لفعالياتكم التي ستحاط بمقتنياتنا ومبانينا التاريخية في المتاحف التالية:

الموقع المثالي
لمناسباتكم المميزة



متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية
أوقات الزيارة:
السبت إلى الخميس: 8:00 صباحا – 8:00 مساء
الجمعة:   4:00 مساء – 8:00 مساء

 لالتصال:
+ 971 6 565 5455

الموقع:
 يقع في منطقة المجرة، و كان يعرف سابقًا باسم
»سوق المجرة« - قلب الشارقة



متحف الشارقة للحضارة اإلسالمية

تعــرف علــى مبــادئ اإلســام والقــرآن الكريــم باإلضافــة إلــى إنجــازات علمــاء المســلمين وإســهاماتهم العظيمــة وأكثــر مــن خمســة آالف قطعــة فريــدة 
فــي الفــن اإلســامي. يحمــل المتحــف تحــت ســقف واحــد ســبعة أروقــة فســيحة ومســاحات عــرض رحبــة خاصــة بالمتحــف. وأهــم مــا يميــز المتحــف القبــة 
الذهبيــة الموجــودة فــي الوســط والمزخرفــة مــن الداخــل بالفسيفســاء المركــب مصــورة للســماء ليــًا ومــا بهــا مــن بــروج. يوفــر المتحــف فرصــة إقامــة 

فعالياتكــم فــي غرفــة المؤتمــرات باإلضافــة إلــى القبــة.

المرافق



القبة

القبة

قاعة المؤتمرات

المساحة
120 m2

المساحة
138 m2

نمط اإلعداد

نمط اإلعداد

نصف يوم  1,000 د.إ

نصف يوم  2,000 د.إ

يوم كامل  1,500 د.إ

يوم كامل  3,000 د.إ

المسرح
60-80 شخص

المسرح
80-100شخص

المأدبة
60 شخص

المأدبة
50 شخص

صفي
35-40 شخص

المجلس
30 شخص

 u-شكل
16 شخص



مربى الشارقة لألحياء المائية
أوقات الزيارة:
السبت إلى الخميس: 8:00 صباحا – 8:00 مساء
الجمعة:   4:00 مساء – 10:00 مساء
األحد: مغلق

لالتصال:
+971 6 528 5288 

الموقع:
.يقع في منطقة الخان القديمة



مربى الشارقة لألحياء المائية

اســتمتع بتجربــة فريــدة مــن نوعهــا فــي عالــم أعمــاق البحــار اآلســر بمخلوقاتــه المدهشــة وأســماك البيئــة المحليــة وســواحل وموانــئ الشــارقة التاريخيــة. 
ــى 20 حوضــًا وتســتوعب هــذه  ــن بأحــواض مائيــة يصــل عددهــا إل تجدهــا فــي مربــى الشــارقة لألحيــاء المائيــة. يتكــون المربــى مــن طابقيــن مجهزي
األحــواض حوالــي 1.8 مليــون ليتــر مــن المــاء وتحتــوي علــى أكثــر مــن 150 نــوع مــن األحيــاء البحريــة. اســتمتع بإقامــة فعاليتــك فــي الهــواء الطلــق 

فــي الســاحة الخارجيــة أو المــدرج، باإلضافــة إلــى قاعــة مؤتمــرات داخليــة فســيحة ومجهــزة بأحــدث تقنيــات العــرض.

المرافق



 المنطقة الخارجية

قاعة المؤتمرات

المساحة
184 m2

نمط اإلعداد

نصف يوم  1,500 د.إ يوم كامل  2,000 د.إ

 المنطقة الخارجية
المساحة
996 m2

نمط اإلعداد

نصف يوم  4,000 د.إ يوم كامل  6,000 د.إ

المسرح
100 شخص

المسرح
800-1000 شخص

المأدبة
600-800 شخص

المأدبة
50 شخص

صفي
40 شخص

 u-شكل
20 شخص



 المسرح الخارجي

المساحة
442 m2

نمط اإلعداد

نصف يوم  3,000 د.إ يوم كامل  5,000 د.إ

 المسرح الخارجي

المسرح
800 شخص

المأدبة
300-400 شخص



متحف الشارقة لآلثار
أوقات الزيارة:
السبت إلى الخميس: 8:00 صباحا – 8:00 مساء
الجمعة:   4:00 مساء – 8:00 مساء

لالتصال:
+971 6 566 5466

الموقع:
 يقع على شارع الشيخ راشد بن صقر القاسمي في
منطقة اآلبار



متحف الشارقة لآلثار

ــار التــي تــم اكتشــافها فــي إمــارة الشــارقة  اكتشــف تاريــخ الشــارقة العريــق وتتبــع تاريــخ ســكانها مــن خــال آثارهــم. حيــث يحتضــن المتحــف كل اآلث
والتــي يمكنــك مــن خالهــا التعــرف علــى الحضــارات التــي تعاقبــت علــى المنطقــة منــذ العصــر الحجــري إلــى يومنــا هــذا مــن خــال أدوات الحيــاة اليومية 
ــرات  ــن محاض ــة م ــم المتنوع ــة فعالياتك ــبة إلقام ــرات مناس ــة مؤتم ــف غرف ــر المتح ــة. يوف ــلحة القديم ــة واألس ــي الفخاري ــي واألوان ــكوكات والُحل والمس

ونــدوات وغيرهــا الكثيــر.

المرافق



قاعة المؤتمرات
المساحة
197 m2

نمط اإلعداد

نصف يوم  1,500 د.إ يوم كامل  2,000 د.إ

قاعة المؤتمرات

المسرح
120 شخص

المأدبة
100 شخص

صفي
40 شخص

 u-شكل
36 شخص



بيت النابودة
أوقات الزيارة:
السبت إلى الخميس: 8:00 صباحا – 8:00 مساء
الجمعة:   4:00 مساء – 8:00 مساء

لالتصال:
+971 6 5681738 

الموقع:
يقع مقابل سوق العرصة في قلب الشارقة



بيت النابودة

يتيــح لــك بيــت النابــودة فرصــة التعــرف علــى التصميــم المعمــاري األصيــل للبيــت اإلماراتــي التقليــدي وأســلوب حيــاة أجدادنــا والقيــم التــي تحلــو بهــا. 
تعــود ملكيــة البيــت الــذي بنــي فــي نصــف القــرن التاســع عشــر للمرحــوم عبيــد بــن عيســى بــن علــي الشامســي الملقــب بالنابــودة، والــذي ســكن 
فــي هــذا البيــت مــع زوجاتــه الثــاث وأبنــاؤه وبناتــه، وكان أبــاه عيســى أحــد كبــار  تجــار اللؤلــؤ، حيــث وصلــت شــبكة عاقاتــه التجاريــة إلــى الهنــد وأفريقيــا 
وامتــدت إلــى فرنســا. يوفــر المتحــف ســاحة خارجيــة واســعة ومناســبة إلقامــة فعالياتكــم فــي منتصــف المتحــف مــع إطالــة جميلــة للغــرف التابعــة لــه.

المرافق



 الساحة الخارجية

المساحة
383 m2

نمط اإلعداد

نصف يوم  2,000 د.إ يوم كامل  3,000 د.إ

 الساحة الخارجية

المسرح
200 شخص

المأدبة
100 شخص

تقليدي
100 شخص



حصن الشارقة
أوقات الزيارة:
السبت إلى الخميس: 8:00 صباحا – 8:00 مساء
الجمعة:   4:00 مساء – 8:00 مساء

لالتصال:
 + 971 6 568 5500

الموقع:
يقع في قلب الشارقة



حصن الشارقة

تعــرف علــى أحــد أهــم المبانــي التراثيــة األكثــر أهميــة فــي تاريــخ إمــارة الشــارقة. يتيــح لــك حصــن الشــارقة فرصــة االطــاع علــى التاريــخ الحديــث إلمــارة 
الشــارقة، والعائلــة الحاكمــة، وتاريــخ المبنــى، وطــرق الدفــاع، وإدارة الحكــم، وطابــع الحيــاة اليوميــة فــي إمــارة الشــارقة قبــل مئتــي عــام. يقــع هــذا الصــرح 
ــة.  ــم الحاكم ــة القواس ــكنًا لعائل ــارقة وس ــة الش ــرًا لحكوم ــارقة وكان مق ــب الش ــة قل ــي منطق ــام 1823م ف ــي ع ــاؤه ف ــم بن ــذي ت ــق ال ــي العري التاريخ
اســتمتع بإقامــة فعاليتــك فــي الســاحة الخارجيــة الرحبــة للمتحــف وفــي الهــواء الطلــق محاطــًا بأســوار المتحــف العاليــة وأبــراج المراقبــة الخاصــة بــه.

المرافق



 الساحة الخارجية

المساحة
605 m2

نمط اإلعداد

نصف يوم  2,000 د.إ يوم كامل  3,000 د.إ

 الساحة الخارجية

المسرح
200 شخص

المأدبة
100 شخص

تقليدي
100 شخص



متحف الشارقة للتراث
أوقات الزيارة:
السبت إلى الخميس: 8:00 صباحا – 8:00 مساء
الجمعة:   4:00 مساء – 8:00 مساء

لالتصال:
+971 6 568 0006

الموقع:
 يقع مقابل سوق العرصة بقرب بيت النابوده وجمعية
المسرحيين في قلب الشارقة



متحف الشارقة للتراث

اكتشــف حيــاة نابضــة باألصالــة والكــرم!  يمنــح المتحــف زائــره فكــرة واســعة عــن البيئــات المتنوعــة التــي اختبرهــا أجدادنــا فــي اإلمــارات 
ــة والســاحلية إلــى الجبليــة والزراعيــة ويســتعرض أســلوب حياتهــم وعاداتهــم وحرفهــم كمــا يعــرض العــادات  ــدءًا مــن البيئــة البحري ب
العربيــة األصيلــة مــن كــرم الضيافــة إلــى االحتفــاالت وعــادات الــزواج والعلــوم ومصــادر الــرزق. كمــا يتطــرق إلــى األمثــال واأللغــاز والقصــص 
ــر المتحــف  ــات المشــوقة. يوف ــة بالحكاي ــة والمليئ ــال يتعرفــون مــن خالهــا علــى األجــواء الدافئ الشــعبية لتظــل وســيلة تســلية لألجي

ســاحة خارجيــة مناســبة إلقامــة فعالياتكــم فــي جــو دافــئ بيــن أشــجار النخيــل وجــدران المتحــف األصيلــة.

المرافق



 الساحة الخارجية

المساحة
275 m2

نمط اإلعداد

نصف يوم  1,500 د.إ يوم كامل  2,000 د.إ

 الساحة الخارجية

المأدبة
50 شخص

تقليدي
20 شخص



متحف الشارقة البحري
أوقات الزيارة:
السبت إلى الخميس: 8:00 صباحا – 8:00 مساء
الجمعة:   4:00 مساء – 10:00 مساء

لالتصال:
+971 6 522 2002

الموقع:
 يقع مقابل مربى الشارقة لألحياء المائية في منطقة
.الخان القديمة



متحف الشارقة البحري

تعرف على حكايات الشارقة البحرية المشوقة وقصصها الممتعة وشاهد الكثير من الموروث البحري الحافل والذي تم جمعه وتوثيقه من خال أهالي 
الشارقة الذين كان البحر جزءًا هامًا من حياتهم اليومية. هنا يمكنك أن تشاهد السفن الخشبية التقليدية التي جابت البحار ألغراض الصيد، والغوص 
بحثًا عن اللؤلؤ والتجارة. ويمكنك أن تتعرف على األنواع المختلفة من السفن التي تتباين أشكالها تبعًا لطبيعة استخداماتها. وستحظى بمشاهدة 

الآللئ المبهرة التي كان أجدادنا يجمعونها من أعماق الخليج. استمتع بإقامة فعاليتك داخل المتحف بين السفن الخشبية و على صوت األهازيج البحرية.

المرافق



القاعة الرئيسية

المساحة
2,021m2

نمط اإلعداد

نصف يوم  2,000 د.إ يوم كامل  3,000 د.إ

القاعة الرئيسية

المأدبة
100 شخص



متحف المحطة
أوقات الزيارة:
السبت إلى الخميس: 8:00 صباحا – 8:00 مساء
الجمعة:   4:00 مساء – 8:00 مساء

لالتصال:
+971 6 573 3079

الموقع:
 يقع في منطقة المحطة في إمارة الشارقة، خلف مبنى
.إدارة الجنسية واإلقامة وشؤون األجانب



متحف المحطة

اكتشف أول مطار في اإلمارات وتعرف على تاريخ الطيران في المنطقة، باإلضافة إلى المعروضات الفريدة التي تحكي قصة الطيران منذ المحاوالت 
األولى لإلنسان، ولغاية وصوله إلى القمر. كان يستخدم المطار في ثاثينيات القرن الماضي كمركز لربط الرحات الجوية التجارية في طريقها من 

بريطانيا إلى الهند. يوفر المتحف فرصة فريدة من نوعها حيث يمكنك إقامة فعالياتك بين مجسمات طائرات ذات المراوح الكبيرة تقف بكامل 
جهوزيتها جنبًا إلى جنب مع صهريج الوقود في حظيرة الطائرات.

المرافق



حظيرة الطائرات

المساحة
1,110 m2

نمط اإلعداد

نصف يوم  2,000 د.إ يوم كامل  3,000 د.إ

حظيرة الطائرات

المأدبة
100 شخص



متحف الشارقة للسيارات الكالسيكية
أوقات الزيارة:
السبت إلى الخميس: 8:00 صباحا – 8:00 مساء
الجمعة:   4:00 مساء – 8:00 مساء

الموقع:
 يقع على طريق الذيد - مابين التقاطعين 4 و 5 بجوار
 مطار الشارقة الدولي

لالتصال:
+971 6 558 0222



متحف الشارقة للسيارات الكالسيكية

المــكان المثالــي لعشــاق الســيارات الكالســيكية التــي يصــل عددهــا لمئــة ســيارة والتــي يعــود تاريــخ تصنيعهــا إلــى بدايــات القــرن الماضــي. بإمكانــك 
التعــرف علــى تاريــخ صناعــة الســيارات باإلضافــة إلــى الدراجــات الناريــة والهوائيــة الكالســيكية. يضــم المتحــف خمســة أقســام يعــرض كل منهــا مرحلــة 
ــة  ــات عمــل محــرك الســيارة بشــكل عملــي كمــا يقــدم المتحــف أيضــً تجــارب تفاعلي ــح التعــرف علــى تقني ــة مــن تطــور صناعــة الســيارات، ويتي تاريخي
وأنشــطة ترفيهيــة لجميــع الــزوار مــن مختلــف األعمــار. يوفــر المتحــف قاعــة دائريــة مناســبة إلقامــة فعالياتكــم المتنوعــة والتــي تقــع فــي منتصــف 

المتحــف بيــن مجموعــة مــن الســيارات الكالســيكية.

المرافق



القاعة الرئيسية

المساحة
154 m2

نمط اإلعداد

نصف يوم  2,000 د.إ يوم كامل  3,000 د.إ

القاعة الرئيسية

المسرح
60 شخص

المأدبة
30 شخص



mailto:visitors%40sma.gov.ae?subject=
mailto:visitors%40sma.gov.ae?subject=
http://www.sharjahmuseums.ae/
https://twitter.com/sharjahmuseums
https://www.facebook.com/SharjahMuseumsAuthority
https://instagram.com/sharjahmuseums/
https://www.youtube.com/user/SharjahMuseums/
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