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المنّصة
نحن منّصة تنسيقية مكرّسة لبناء العالقات بين المصّممين والمبدعين في 
األردن والعالم. نقوم بالبحث وتطوير برامج التعليم والتبادل للمصّممين 

المحّلّيين ونخلق الحديث حول بناء ثقافة تصميم مؤّيدة بالقيمة االجتماعية. 
تعمل منصتنا على البرامج العامة واإلقامات الفّنية والتدريبات وورشات 

العمل والفعاليات طوال العام، فيما نقوم بالتنظيم ألسبوع عّمان 
للتصميم.

من نحن؟

الفعالية
أسبوع عّمان للتصميم هو تجربة غامرة في التصميم المحلي واإلقليمي 
والثقافة، والذي هو مدعوم من قبل جاللة الملكة رانيا العبدالله. مكرّسًة 

لخلق منتدى للتعّلم والتبادل والتعاون، تقوم هذه المنصة بدعم 
المصممين من خالل برنامجها الشامل والذي يتضّمن المعارض المنّسقة 

من النطاق الواسع وورشات العمل والمحاضرات والفعاليات. سوف 
يستمر عرض أسبوع عّمان للتصميم كل عامين، مع النسخة الثالثة من 

أسبوع عّمان للتصميم متوقعة في تشرين األول من 2019.



ندعم المحلّية
نهتم بخدمة مجتمعات التصميم المحلّية واالحتفاء بتنّوع األردن والتراث 

الثقافي.

ماذا نعمل؟
نخلق العالقات

نشّجع التعاون وتبادل األفكار واالبتكارات والطموحات في سياق دولي.

ماذا نعمل؟



ندعم التعّلم والتعليم
نبني المعرفة ونوّفر فرص التنمية من خالل برنامج ممتد خالل العام مع 

نقطة تركيز مكّونة من تسع أّيام.

ماذا نعمل؟
نعمل مع المجتمعات ولدينا تأثير اجتماعي

نقّدر التصميم الواعي ونسّلط الضوء على دور التصميم المهم في إيجاد الحلول 
المبتكرة لبناء المجتمعات والتجارب المحّسنة.





ما هو الجديد؟

نعمل المزيد
نتقّدم ما بعد الحدث المكّون من تسعة أّيام لنوّفر 

البرامج العامة الممتدة حول العام والفعالّيات 
والمؤتمرات التي تخلق تفاعاًل أكثر عمقًا مع جمهورنا 

في األردن والخارج.

نكون سّباقين
نقّدم سلسلة داعمة ومتواصلة من فرص التعّلم 
والتبادل واإلنتاج والتي توّفر للمصّممين المزيد من 

فرص المعرفة والتعاون والممارسة.

أكثر شمواًل
بمساعدة دائرة المستشارين حديثة التشكيل 	 

وشركائنا المتعاونين، بإمكاننا خلق التفاعل 
األوسع حول المدينة. 

سيتم تطوير أسبوع عّمان للتصميم من خالل 	 
تقاطع العديد من المنّصات ومن خالل تفاعل 

العديد من األصوات.
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عام اإلحتماالت
في ضوء التغيرات في أسبوع عّمان للتصميم، أصبح تركيزنا يعتمد على إعادة التخّيل. إعادة تخّيل 

هوّيتنا باإلضافة إلعادة تخّيل ما يمكننا القيام به من خالل التصميم ومن خالل منصتنا. ندعو 
المصّممين لالنضمام إلينا بينما نتقدم في حوارنا حول فكرة اإلحتماالت.

لم يعد حوارنا حوار تفاعلي فقط - من خالل االنتقال من فكرة إيجاد الحلول للمشاكل إلى فكرة 
ابتكار الواقع البديل واالحتماالت الال محدودة. االنتقال من الوضع الحالي لتخّيل اإلمكانيات الممكن 

تحقيقها. 





    1     البرامج التعليمية
توّفر منصتنا فرص تعليمية تمتد طوال العام والتي تمتد من الجلسات 

التمهيدية للجمهور العام لتجارب التعليم المكثفة والتي تستهدف المصّممين 
الذين يودون تحسين مهاراتهم.

من خالل اإلقامات الفّنية وبرامج التبادل وورشات العمل والبرنامج العامة، تجمع 
برامجنا التعليمية المصّممين المحليين و اإلقليميين والدوليين ليقومون بعرض 

وتطوير األعمال والمفاهيم واألفكار الجديدة.

    2     برامج الطالب
بناءا على الشراكات والفعاليات األخيرة والتي تضّمنت المدارس والجامعات، 

قمنا بفتح المجال للفعاليات المختّصة والدعم الوظيفي وفرص التعّلم 
للطالب. ندعو طالب المدارس المحليين وطالب الجامعات للمشاركة في 

برامج اإلرشاد والتي تقوم بإنتاج معرض الطالب متعدد التخصصات من عدة 
مؤسسات تعليمية خالل أسبوع عّمان للتصميم.

يتضّمن برنامج الطالب جوالت المدارس واألعمال مع المدربين االجتماعيين 
الذين يتجولون حول األردن ويزرعون الثمار في المدارس خالل برامج األطفال.
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    4     المداخالت في المدينة
من خالل شراكتنا مع أمانة عّمان الكبرى، نشارك في إحياء وترميم المساحات 

واألحياء المهملة أو قليلة االستعمال في عّمان، وابتكار البرامج التي تشّجع 
المصّممين على التخطيط لمستقبلهم.

كما نقوم بدعوة الجماهير للترابط مع التصميم حول المدينة خالل برنامج 
الجوالت باإلضافة لبرنامج المساحات العامة والذي يسّلط الضوء على 

الفعاليات المستقلة التي تقع في استوديوهات التصميم ومتاجر المفاهيم 
والجاليريات والمتاحف والمعاهد حول المدينة خالل أسبوع عّمان للتصميم.

    3     برامج التوعية المجتمعية
من خالل العمل مع المجتمعات المهّمشة في المناطق الريفية والمدنية حول 

األردن، نعمل من أجل تعزيز مجتمع إبداعي شامل، مع التركيز على التطوير 
االقتصادي للمجتمعات الحرفية وتمكين المرأة والحفاظ على التراث الثقافي 

والسياحة.
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the

    5     المعارض والفعاليات
تقوم معارض أسبوع عّمان للتصميم المنسقة على نطاق واسع بدعوة 

المصّممين المحليين و اإلقليميين لعرض األعمال األصلية وتوفر الفرصة 
لتبادل األفكار والمناهج والمناظير المختلفة في التصميم.

توّفر الفعالية المتكونة من تسع أّيام تجربة شاملة في التصميم، باإلضافة 
لبرنامج ثقافي متقارب والذي يتضّمن التجارب الثقافية المنّسقة بحذر والتي 

تشمل الطبخ المدني والموسيقى واألداءات.
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شركائنا
دعم جاللة الملكة رانيا العبدالله وتفانيها في بناء ثقافة التصميم في 	 

األردن يعتبر أحد األسباب الرئيسية لنجاح أسبوع عّمان للتصميم.
التعاون مع أمانة عّمان الكبرى سوف يضمن خلق بيئة شاملة، 	 

محتضنة للجميع، و سهلة الوصول لجمهور متنوع
شبكتنا من الشركاء المتعاونين تضمن البرامج التي تؤكد وصول 	 

التصميم لجمهور متنوع/ لجمهور مختلف.

شبكانتا
ستعّزز مؤسسات األبحاث والجامعات بيئة من التعليم وستوّسع 	 

توعيتنا التعليمّية.
االشتراك في شبكة أسابيع التصميم وشراكاتنا المتعّددة ستزيد قابلية 	 

وصولنا للجمهور العالمي.
ستزيد شبكاتنا اإلعالمية وصولنا للجمهور العام محلّيًا وعالمّيًا إلى 	 

أقصى حد

معادلة ناجحة



معادلة ناجحة

موقعنا
تركيب األردن متعدد األوجه يخلق مركز ثقافي متنّوع، والذي يجعل من 	 

األردن محورًا مثالّيًا لتبادل األفكار من حول األردن والمنطقة. 
كونها عاصمة األردن، تجذب عّمان العديد من الزّوار من المحافظات األخرى 	 

خالل موسم المهرجانات.
األمان واالستقرار في األردن يجعل منها وجهة سفر غاية الجاذبّية للسّياح 	 

والزّوار.



معادلة ناجحة

الدائرة االستشارية
نعلن هذا العام عن لجنة مترابطة مكّونة من أفراد قد كانوا دومًا جزءًا أساسي في 

تقّدم رؤية أسبوع عّمان للتصميم وقد ساندوا تطوره منذ بداياته. تشمل دائرة 
االستشاريين عمار خّماش وسهل الحياري ود. محمد األسد ونورا عّكاوي والرا 

زريقات وعبير صيقلي.

الفريق
و قد كّرس فريقنا الصغير المتمّيز بخبرات التنسيق واإلنتاج والتواصل جميع خبراته 

في تحقيق هذا الحدث في العامين الماضيين.

رنا بيروتي - المديرة التنفيذية
سطعان الحسن - المعارض والبرامج

وليد جانخوت - التمويل والخدمات اللوجستية
يارا هنداوي - التسويق واالتصاالت

رشا طّبلت - مصمم غرافيكي
رنا زيدان - اإلنتاج

غالية الصاحب - الفعاليات




