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مرحبا! 
بدعم من جاللة الملكة رانيا العبدالله، تم إطالق أسبوع عمان للتصميم في عام 2016، بهدف تعزيز ثقافة 

التصميم في األردن ولتكون عمان مركزا إقليميا لالبتكار والتعبير والتجريب والمواهب.

وبمشاركة أكثر من 100 مصمم، ضمن ثالثة معارض رئيسية في وسط عمان وخمسين فعالية مختلفة 
في أنحاء المدينة، لم يعرض أسبوع عمان للتصميم اإلنجازات التي تحققت فقط، بل تجاوز كل التوقعات. 

وكانت النتيجة توفير فرص لتعزيز مجموعة من تخصصات التصميم عبر منصات تجارية وثقافية.

ويمتلك فريق األسبوع رؤيةوالتزام بتقديم برنامج بحث جيد ومحكم التركيز يشارك فيه جمهور أوسع وتنوع 
أكثر من المصممين والطالب ورجال األعمال والجمهور عامة.

واسبوع عمان للتصميم يعد منصة لتحفيز الشباب وتمكينهم وتوفير الوظائف في االقتصاد الوطني، 
ويساعد لبث الحيوية في المشاريع الصغيرة في األرياف والمناطق الحضرية. ومن خالل شراكتنا فإن 

الموضوعات المحلية ستبرز في سياق عالمي.

وندعوكم إللقاء نظرة على برنامجنا والفرص المتاحة فيه والمشاركة في أسبوع عمان للتصميم 2017 الذي 
سيقام في تشرين األول المقبل بدعم من جاللة الملكة رانيا العبدالله. ونتطلع قدما إلى تأسيس شراكة 

طويلة المدى ومنفعة متبادلة معكم.

وللحصول على معلومات إضافية، نرجو عدم التردد باالتصال بنا.

  مع خالص التحيات،
فريق أسبوع عمان للتصميم

مالحظة: جميع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة سرية، وال يمكن اإلفصاح عنها ألي فرد 
أو كيان، دون الحصول مسبقًا على موافقة مكتوبة من “اسبوع عمان للتصميم”.



نبذة عن أسبوع عّمان للتصميم
 

أسبوع عّمان للتصميم مناسبة سنوية غامرة باالبداع والريادة في مجاالت التصميم، انطلق االسبوع 
بدعم من جاللة الملكة رانيا العبدالله. ويركز على إنشاء منتدى او منصة للتصميم والتبادل والتعاون، 
تحفز المصممين من خالل بناء شراكات فعالة بين افكار المصممين وقضايا المجتمعات. ستنطلق 

الدورة السنوية الثانية من االسبوع في الفترة من 6 - 14 تشرين األول 2017
 

بناًء على النتائج اإليجابية التي حصدناها العام الماضي، والتي لمسناها من تفاعل الجمهور، واالبتكار 
وقصص النجاح التي حققها المصممون. سيتطور أسبوع عّمان التصميم في كل عام ليصبح 

عالمًة فارقة لبرامج التصميم التعليمية والثقافية في المدينة، ويساهم في إبراز مكانة األردن كمركز 
للتصميم واإلبداع والثقافة العربية المعاصرة.



مبادرات محلية

التصميم الواعيوصل الناس مع بعضهم

التعلم



أهداف تجربة العام 2017
 

◌ مواصلة نجاح “أسبوع عمان للتصميم” بناًء على مشاركة الزوار وانطباعاتهم، 
وقصص نجاح المصممين.

◌ الحفاظ على الحوار البناء حول عالم التصميم والحرف، وبناء المزيد من 
النقاشات التعليمية التي تركز على قطاع التصميم المحلي.

◌ تنفيذ حملة توعية محلية حول فكرة “التصميم حركة” لضمان استمرارية 
الشعار وتطويره.

◌ زيادة مشاركة وانخراط مدن أردنية أخرى، مع الفعاليات المتنقلة خالل اسبوع 
عمان للتصميم.

◌ زيادة مستوى المشاركة بين الطلبة على مقاعد الدراسة وفي الجامعات، عبر 
إطالق برنامج شامل للطلبة.





الفكرة:

 التصميم يحرك 
الحياة تحرك التصميم

يجسد أسبوع عمان للتصميم الروح المفعمة بالحيوية 
للحركة – وهي التي تكتسب زخًما بمشاركة الكثيرين، وتعمل 

على تمكين الناس على األخذ بزمام األمور، وإحداث التأثير، 
واالرتقاء إلى تحديات الوضع الراهن. ومع تطور التكنولوجيا، 

والعلوم، والحرف اليدوية، نجد أن المصممين يساهمون في 
األيديولوجيات الجديدة التي تحدد كيف يمكن للمجتمعات 

واألفراد أن تدفع بالمجتمع قدًما من خالل التصميم الواعي. 
فإن التصميم يحرك الحياة، و الحياة تحرك التصميم.



تجارب عام 2017
1 — المعرض الرئيسي

 
       برنامج على مدار السنة:

بيت الحاضنت: مساحة تفاعلية تتضمن مجموعة من المهام مثل مكاتب ألسبوع عمان 
للتصميم ومركز للمصممين للعمل بشكل وثيق مع فريق تنظيم المعرض وبالتسهيالت 
المتوفرة في الموقع. وهذه الخدمات تمثل فرصة للتجمع والمناقشة وبناء منتجات مبتكرة 

ومفاهيم يمكن عرضها ضمن فعاليات أسبوع عمان للتصميم.

        خالل أسبوع عمان للتصميم
المعرض الرئيسي: المحور المركزي وغرفة العرض يتم وضعها من قبل المشرفين 

لتسليط الضوء على المصممين والمشغوالت اليدوية والصناع المحليين واإلقليميين.

2 — برنامج الطلبة
 

        برنامج على مدار السنة

البرنامج اإلرشادي جديد : ويمثل فرصة للمصممين للتعبير عن أفكارهم وبناء اتصال مع 
الخبراء والممارسين الذين يعرضون تجاربهم الحية في هذه المجاالت.

قاعدة بيانات المواهب جديد : قاعدة البيانات تقود إلى مواقع العمل والفرص التدريبية التي 
توفر اإلرشاد في مجاالت العمل وتلهم  المصممين.

        خالل أسبوع عمان للتصميم

معرض الطلبة جديد : تم دعوة طالب المدارس الثانوية والجامعات للمشاركة في عرض 
أعمالهم، للمرة األولى، أمام جمهور واسع، وبدء مسيرتهم المهنية في الوقت الذي 

يتنافسون فيه مع طلبة الجامعات.

جوالت مدرسية: برنامج تعليمي يدعو الطلبة واألطفال من مختلف األعمار لالنخراط في 
ورش عمل في موقع المعرض، ومقابلة المصممين والمقيمين خالل فعاليات أسبوع عمان 

للتصميم.



تجارب عام 2017

٣ — برنامج التعليم والتوعية
        برنامج على مدار السنة

مناقشات: سلسلة من المناقشات التمهيدية التي تهدف إلى التواصل مع الجمهور، 
وإدماج أعمال وأفكار المصممين، المحليين واالقليميين والعالميين.

المشاركة االجتماعية وتوعية المجتمع جديد : سيمّكن أسبوع عّمان للتصميم المجتمعات 
المحلية في المناطق الريفية والحضرية في األردن من خالل توفير التعلم والفرص 

االقتصادية التي تسمح لهم بتطوير منتجات أو مبادرات في التصميم والتي تبرز الحرفية 
إلى جانب مواهب محلية أخرى جديدة.

        خالل أسبوع عمان للتصميم
محادثات: يقدم أسبوع عمان للتصميم سلسلة من المحادثات ّ المتنوعة التي تتراوح 
مستوياتها بين المستوى التمهيدي الموجه لعامة األفراد، ّ والمستويات المكثفة التي 

تستهدف المصممين ممن يطمحون إلى صقل مهاراتهم ّ وتوسيع آفاقهم، وذلك عبر 
منحهم الفرصة لخوض تجارب تعلم تفاعلية ومثمرة. 

برنامج األطفال: يقدم أسبوع عّمان للتصميم فعاليات مخصصة لألطفال واليافعين، 
تشمل ورشات عمل حول موضوع الحرف اليدوية والتصنيع، مما يتيح لهم الفرصة 

الستكشاف أنواع مختلفة من المواد واألدوات ويساعد في تطوير مبادئ الفكر 
التصميمي لديهم.

 ورشات عمل: سلسلة من ورشات العمل التي تتناول موضوعات تستهدف قضايا 
التصميم والممارسة والعمليات والنظريات واإلدارة والتقنيات، والتي تتراوح بين دورات 

بالمستوى التمهيدي لعامة الناس لدورات مكثفة بخبرات التعليم والتي تستهدف 
المصممين الراغبين في صقل مهاراتهم.



4 — تداخالت المدينة
 

        برنامج على مدار السنة 

 إعادة إحياء المكان: شراكة بين المصممين للمناطق الحضرية والطالب والمستشارين 
مع أمانة عمان الكبرى إلعادة إحياء وترميم األماكن المهجورة وغير المستفاد منها ضمن 

أحياء عمان.

        خالل أسبوع عمان للتصميم 

البرامج المستقلة: في إطار توسيع نطاق فعاليات أسبوع عّمان للتصميم، ستحتفي 
المساحات اإلبداعية المفتوحة في مختلف أنحاء العاصمة بإبداعات متخصصة بالمصّممين 

من خالل استضافة فعاليات مستقّلة خالل فترة انعقاد الحدث، حيث ستكون الدعوة 
مفتوحة أمام الجميع لزيارة االستديوهات، المتاجر، ورشات العمل، الشركات، المعارض، 

المتاحف والمؤسسات المختلفة، للتعّرف عن قرب على التصميم في مدينتهم.

جوالت وتجارب متنقلة جديد : لتجاوز التنسيق التقليدي للمعرض الثابت، سيتجول أسبوع 
عّمان للتصميم هذا العام، مع جماهيره في جميع أنحاء المدينة ضمن برنامج الجوالت التي 

تهدف إلى تعميق روابط المجتمع مع زوايا اإلبداع المخفية في عّمان.

5 — البرنامج الثانوي
 

        خالل أسبوع عمان للتصميم
برنامج الثقافة والغذاء: وهو برنامج ثقافي منوع يقّدم خالل فعاليات أسبوع عّمان 

للتصميم، ويرتبط بتجربة الطهي التي تعتبر متكاملة تمزج التصميم بالطبخ المحلي 
والضيافة والثقافة، ويرافق هذا البرنامج مجموعة متنوعة من الفقرات الموسيقية 

والعروض الفنية وعروض األفالم.

األحداث تبني المجتمع: دعوة المتعاونين والشركاء والرعاة والمشاركين إلى التواصل مع 
الفعاليات والمشاهدة بخصوصية.

دكان الهدايا: اسبوع عمان للتصميم يشارك المصممين والمبدعين لتطوير منتجات ومواد 
تذكارية يمكن شراؤها بشكل مباشر.

تجارب عام 2017



6 — البرنامج الدولي 
 

        برنامج على مدار السنة 

مشاركة دولية جديد : تقدم شبكتنا الدولية فرصة للمصممين المحليين من اجل التمثيل العالمي 
من خالل عرض أعمالهم وتوفير منصة لمشاركتهم في األنشطة العالمية.

فعاليات اضافية
 

 جمع التبرعات: 
الربط بين المؤسسات الراعية والرعايات الفردية من جهة والمصممين من جهة 

أخرى لبناء روابط قوية ودعم التنمية في األردن.

 حملة توعية وترويج: 
تكون منصة للمحتوى الذاتي الذي يرفع مستوى الوعي حول التصميم في األردن، 

وللمصممين المحليين وللذين يتبنون قضايا تؤدي إلى التقدم في المجال اإلبداعي. 

 برنامج الصحافة: 
ويتضمن مؤتمرات صحفية وفعاليات وجوالت ومعلومات ومحتوى إعالمي يتم 

جمعه ذاتيا.

تجارب عام 2017





صيغة شراكة ناجحة
 

شركاؤنا، الموقع االستراتيجي، وشبكة العالقات الواسعة، هي مفاتيح النجاح ألسبوع 
عمان للتصميم.

شركاؤنا:
◌ الدعم الذي قدمته جاللة الملكة رانيا العبدالله يعد حاسما في بناء ثقافة التصميم 

والذي يمثل جوهر اسبوع عمان للتصميم.
◌ التعاون مع أمانة عمان الكبرى يشكل ضمانة لتوفير بيئة شاملة يمكن الوصول إليها 

من جمهور متنوع.

موقعنا:

 ◌ تركيبة األردن متعددة الوجود تشكل مركزا ثقافيا متنوعا وتجعل منه مكانا مناسبا
لتقاطع االفكار من خالل برنامج اسبوع عمان للتصميم.

◌ وكعاصمة لألردن، تجذب عمان العديد من الزوار من مختلف المحافظات خالل 
موسم الصيف.

◌ إن األمن واالستقرار الذي ينعم به األردن في وسط منطقة مزدحمة بالصراعات، 
يجعل منه وجهة محببة لدى الزوار والسياح من مختلف أنحاء العالم.

شبكتنا:
◌ الجامعات والمؤسسات البحثية سوف تعزز البيئة التعلمية وتوسع ثقافتنا التعليمية.
◌ بالعودة إلى اسبوع عمان للتصميم 2016 وشبكة اسبوع التصميم العالمي، وتطوير 

عالقات تعاون جديدة في 2017، سوف يزيد من إمكانية الوصول إلى جمهور من 
مختلف دول العالم.

◌ الشبكات اإلعالمية سوف تحقق أكبر قدر من توصيل الرسائل إلى عامة الناس في 
المجتمع المحلي.



اإلنجازات الرئيسة 
في عام 2016

من ٣0 آذار وحتى ٣0 أيلول 2016:
11 خبر صحفي

٣ أخبار صحفيا من مؤسسة الملكة رانيا المعظمة 
مجموع النسخ الموزعة من الصحف ٣ ماليين و٣82 ألف نسخة

مجموع ما يعادل قيمته اإلعالنية حوالي 79 ألف  دينار
قائمة بكامل المواد اإلعالمية

4٣ منتجا إعالميا من قبل الكتاب والصحفيين

التغطية الصحفية المحلية:
22 إشارة في اإلذاعة

7 مقابالت إذاعية
157 مادة إعالمية

19 مجلة
86 موقعا اخباريا الكترونيا

18 مقابلة تلفزيونية

التغطية اإلعالمية الدولية
محطتان إذاعيتان

20 مجلة وموقعا إخباريا
11 محطة تلفزيونية

مواقع التواصل االجتماعي
47,6٣6إعجاب على الفيسبوك

6,206 متابعات على تطبيق انستغرام
1,15٣ متابعا على تويتر



التوعية واالنتشار
 

تلفزيون، راديو، وتغطية صحفية:
◌ تغطية تلفزيونية: تغطية حية للحدث ومقابالت على الهواء مباشرة

◌ البرامج اإلذاعية والتطرق للموضوع على الهواء
◌ اعالنات صحفية وبيانات صحفية

◌ اعالنات بالمجالت وبيانات صحفيه

تغطية أون الين:
◌ منصات التواصل االجتماعي )فيسبوك، تويتر، انستغرام، وسنابشات(

◌ الموقع االلكتروني ألسبوع عمان للتصميم

مواد ترويجية:
◌ نشرات مصورة عن الحدث

◌ هدايا

التسويق المباشر:
◌ رسائل بالبريد اإللكتورني

◌ نشرات الكترونية
◌ شراكات إعالمية





جمهورنا
 

“أسبوع عمان للتصميم” منصة تشجع على الربط بين مختلف قطاعات المجتمع، من 
أفراد ومصممين وأصحاب أعمال وصناع قرار وخبراء، حيث سيلتقون ضمن أجواء تنشر الفكر 

التصميمي الجماعي وتحفز على توظيفه في حل المشكالت.

ويتيح برنامجنا الفرصة لتبادل األفكار اإلبداعية وطرح النقاشاتّ  التفاعلية بين المصممين والخبراء 
العالميين، ويركز بشكل أساسي على فئات الطلبة والشباب ورواد األعمال والمبدعين الصاعدين، 
ّ الذين سيتفاعلون مع الحدث من خالل نماذج تعليمية مصممة خصيصا لتلبية احتياجات مجتمع 

التصميم المحلي.

 وسنتوجه في جهودنا مباشرة للجمهور واألسر والمنظمات المحلية من خالل تضمين مجموعة 
من الفعاليات الثقافية والتعليمية وتفعيلها في مختلف أنحاء العاصمة عمان، حيث تم تصميمها 

بحرص لتتناسب واحتياجات فئات جمهورنا المستهدف كافة.

وإلى جانب ذلك، سيتاح للشركات المحلية والعالمية والمؤسسات الحكومية فرصة المشاركة 
بشكل مباشر في حلقات النقاش والمؤتمرات والمعارض والبرامج الثقافية التي سيتم عقدها 

على هامش “أسبوع عمان للتصميم”.



إبَق على تواصل
 

نتطلع إلى مشاركة مؤسسات إبداعية وريادية في أسبوع عمان 
للتصميم كرعاة، لذا ال تترددوا في االتصال بنا للحصول على أية 

معلومات بشأن الشراكة معنا.
 

رنا بيروتي، مدير مشارك
رقم الهاتف: 

   rana@ammandesignweek.com :البريد االلكتروني
 
 

 عبير صيقلي، مدير مشارك
 رقم الهاتف:  

abeer@ammandesignweek.com :البريد اإللكتروني
 
 

  www.ammandesignweek.com
 info@ammandesignweek.com

@ammandesignweek 

+962 79 5252416

+962 79 555596٣


