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أسبوع 
عّمان 

للتصميم
أسبوع عّمان للتصميم تجربة غامرة في التصميم المحلي 

واإلقليمي والثقافة، تدعمها جاللة الملكة رانيا العبدالله.

المبادرة مكّرسة لخلق منتدى للتعّلم والتبادل والتعاون، 
تقوم هذه المنصة بدعم المصّممين عبر برنامجها 

الّشامل والذي يتضّمن المعارض الفنّية الضخمة، وبرامج 
الطالب والبرامج المجتمعّية، وورشات العمل، واللقاءات، 

والمسابقات، والفعالّيات الثقافّية.

تقام النسخة الثالثة من “أسبوع عّمان للتصميم” ما بين
4 – 12 تشرين األّول/ أكتوبر 2019.



ليس حدثًا 
فحسب

أسبوع عّمان للتصميم منّصة مكّرسة للتجسير ما بين 
المصّممين والمبتكرين في األردن والعالم.

توّفر منّصتنا برامج تعليمّية على مدار العام، وإرشادًا مباشرًا 
وتوجّيهًا مصّممًا، وتعمل جنبًا إلى جنب مع المصّممين 

الطموحين والحرفيين لتطوير منتجات وأفكار جديدة ومبتكرة.

يتجّلى هذا العمل اليومي المتراكم في الحدث األهم في 
المنطقة “أسبوع عّمان للتصميم”  كأكبر منّصة للتشبيك 

والتبادل والتعاون.

يكمن هدفنا في 
بناء بيئة تحمل تأثيرًا 

يمّكن المصّممين 
من تحسين ظروف 

الحياة.



أهدافنا
نجّسر بين المجتمعات 

والعقول
نعمل على التشبيك ما بين مّمن يبحثون عن 

االبتكار وبين شبكة عالمّية من العقول المبدعة، 
والجمهور، والفرص، والموارد الالزمة لنمّوهم 

وتطّورهم.

نؤمن بالتصميم الذي 
يغّير المجتمعات

سواًء كّنا نعمل على إعادة تنشيط مدننا الحضرّية، 
أو تسليط الضوء على دور التصميم الحاسم في 

تحّول المجتمعات المستدامة، نحن ندعم الحلول 
االبتكارّية التي تسعى لبناء عالم أفضل وأكثر 

صّحة.

ندعم المحّلي
نحن ملتزمون بخدمة المجتمعات المحلّية 

اإلبداعّية، واالحتفاء بتنّوع األردن وتراثها 
الثقافي. تحّفز مبادرتنا الصناعات اإلبداعّية 

والريادة والتمكين االقتصادي.

نوّفر برامج تعليمّية
ندعم تطوير المواهب والمساهمة بتأسيس 

ثقافة تعّلمّية تستند إلى التعاون والتجريب. 
نعمل بجهد لتمكين المجتمعات وتطوير 

مهارات إبداعّية منذ الصغر.



معرض الهنجر

حي الحرف

معرض الطاّلب

برنامج الطاّلب 

برنامج توجيه الطاّلب

برنامج المدارس

مساحة الصّناع المتنّقلة

برامج األطفال

مبادرات التمكين المجتمعّية

المداخالت الحضرّية والمدينّية

برامج التعّلم

ورشات العمل واللقاءات

فعاليات التمكين والتشبيك المجتمعي

الثقافة والغذاء

برامجنا

نقّدم في “أسبوع عّمان للتصميم” 
برنامجًا مدروسًا يرّكز بشكل خاص على 

تفاعل جمهور أوسع وأكثر تنّوعًا يتكّون من 
مصّممين وطاّلب وأصحاب األعمال وعموم 

الّناس. 

أصبح “أسبوع عّمان للتصميم” حدثًا 
محورّيًا في المنطقة، والذي حضره أكثر من 

89 ألف شخص، واحتضن أكثر من 160 
فّنانًا، وأشرك أكثر من 50 مساحة فنّية.



أسبوع عّمان للتصميم فريد 
في تأثيره وحجمه والتزامه 

بدعم المواهب المبدعة، وفي 
قدرته على غرس الشعور 

باألمل بين جمهوره المتنّوع.



الجمهور

زّوار محليين 
ومن المنطقة 

والعالم.

89,200
ألف زائر العام 2017

مساحة مشاركة فعالّية 
وبرنامج

مشارك 
وشريك 
ومتعاون

مصّممًا 
مشاركًا

زّوار خبراء 
وبمستوًى عاٍل.

50016050 140

التغطية 
اإلعالمّية

شبكة واسعة من الصحافة المحلّية 
والعالمّية.

لوحات إعالنّية في أرجاء المدينة، 
والجسور، وحمالت إعالنّية 

ومطبوعات دعائّية.

حمالت إعالنّية بالفيديو والغرافيك.

15 ألف
ألف متابع على صفحة 

إنستاغرام

57 ألف
متابع على صفحة فيسبوك

لمحة عامة



االبتكار، التغيير االجتماعي، واإلنتاج اإلبداعي.

منتجات عالية الجودة.

تناغم العالمة 
التجارّية

دعم المبادرات المحلّية.

نشر الوعي ومشاركة المعرفة 
وإلهام األفكار.

مشاركة تفاعلّية وتعليمّية 
لكافة األعمار.

التأثير على المجتمعات والتنمية، وبشكل خاص 
النساء والمجتمعات الحرفّية.

إعادة إحياء التراث الثقافي، 
ودفع التنمية الثقافّية.

توليد ثقافة السياحة 
اإلبداعّية.

تنمية اقتصادنا اإلبداعي وخلق 
فرص العمل.

دعم أصحاب األعمال الريادّية 
والناشئة.

التأثير



“نستطيع عبر التصميم بناء عالٍم يتالءم 
مع أعظم طموحاتنا”

- جاللة الملكة رانيا العبد هللا



لم تكن إقامة أسبوع عّمان للتصميم ممكنة من دون 
تفاني ودعم جاللة الملكة رانيا العبد الله المستمّران، و 

اللذان ينبعان من شغفها بالتصميم وقدرته على تطوير 
األجيال.

موقعنا
يخلق المكّون األردني بتعّدده الثقافي محورًا ثقافّيًا 

متنّوعًا، ليكون األرضّية المثالية لتجذير األفكار.

شركاؤنا االستراتيجيون
يضمن التعاون مع أمانة عّمان الكبرى خلق بيئة شاملة 

يمكن للجمهور المتنّوع الوصول إليها.

مفتاح 
النجاح

فريقنا
يتكّون فريقنا الصغير من أفراد متخّصصين بتنسيق 

المعارض والصناعة والتواصل. وعلى مدار النسختين 
السابقتين، كّرس الفريق عمله إلنجاح أسبوع عّمان 

للتصميم.

رنا بيروتي - مديرة ومشاركة بالتأسيس
وليد جانخوت – التمويل والخدمات اللوجستية

منى الفايز – منّسقة فعالّيات
غالية الصاحب – الفعالّيات واللوجستّيات

حال حّدادين – منّسقة التصميم
يارا هنداوي – التواصل والتسويق

أحمد الزعتري – العالقات العامة واإلعالم
رشا طّبلت – التصميم الغرافيكي

اللجنة االستشارّية
تتكّون لجنتنا االستشارّية من أفراد ساهموا بشكل 

حاسم في صقل أسبوع عّمان للتصميم منذ إنشائه، 
وهم: عبير صيقلي، عّمار خّماش، د. محمد األسد، 

نورا عّكاوي، الرا زريقات وسهل الحياري.



عام 
االحتماالت

ننظر إلى التصميم في العام 2019 على أّنه محّفٌز على الحلم: أن 
نتخّيل الفرق الذي يمكن للتصميم إحداثه في المستقبل، ويحّركنا 

باّتجاهه.

ندعو المصّممين من كافة المجاالت لالنضمام إلينا في إعادة تخّيل 
المستقبل الذي نستطيع صناعته عبر التصميم. آملين في أن ننطلق 

جميعًا في رحلة الكتشاف الذات، مهملين ما مضى، ومتخيلين ما 
يمكن أن يكون.

االحتماالت احتفاٌء بالمتخّيل، بغير المكتمل، والمشاكل التي لم يتم 
حّلها بعد. تدعو االحتماالت إلى رواية السرد التاريخي للصّناع عبر فعل 

الصناعة. يكمن دورنا هنا بطرح األسئلة أكثر من الّسعى نحو إيجاد 
األجوبة.

المستقبل على بعد خطوة، فما هي االحتماالت؟

تجربة العام 2019



ما الذي يمكن 
توّقعه في 

أسبوع عّمان 
للتصميم2019؟

نسخة هذا العام هي األضخم على اإلطالق. يقام أسبوع 
عّمان للتصميم في ثالث مناطق عبر المدينة، بموازاة 

برامجنا في جبل عّمان وجبل اللويبدة وراس العين.

يوّفر أسبوع عّمان للتصميم 2019 طرقًا جديدة للمشاركة 
من خالل عّدة معارض على نطاق واسع تتناول قضايا 

ومواضيع متنّوعة، إضافة إلى فعاليات جديدة متعّددة تقام 
في أرجاء المدينة.

تجربة العام 2019



يقام معرض أسبوع عّمان للتصميم الرئيسي في هنجر 
شركة الكهرباء القديم في راس العين.

يعرف المعرض بعرض أعمال متنّوعة لمصممين 
محليين ومن المنطقة ومن خلفيات متعّددة، منها: 

الهندسة المعمارّية، والمنتجات، واألزياء، وقطع األثاث، 
والتصميم الغرافيكي.

بلغ عدد زّوار المعرض في نسخة العام 2017 أكثر من 
89 ألف زائر وزائرة مّمن شاهدوا أعمااًل ألكثر من 100 

مشارك ومشاركة

المعرض 

الرئيسي



يتكّون حي الحرف من سلسلة معارض ومحالت 
مؤّقتة وإنشاءات فنّية وبرامج لدعم الحرفيين 

والصّناع عبر البالد.

يتبّنى حي الحرف مفهوم “الحرفّية” عبر تمكين 
الحرفيين وخاصة الحرفيات عبر منحهم المنّصة 

لمشاركة قصصهم، وتحقيق االستقالل 
االقتصادي من خالل ممارسة حرفهم.

سيقام حي الحرف هذا العام في جبل عّمان، 
ليكون احتفاًء بالتراث الثقافي.

دعم حي الحرف في النسختين الماضيتين وعمل 
مع المجتمعات التالية:

جمعّية سيدات عراق األمير.	 
جمعية نساء غور الصافي للتنمية االجتماعّية.	 
جمعّية سيدات عجلون.	 
جمعّية بّيوضة الشمالّية للتنمية االجتماعّية.	 
المستفيدات من صندوق تمويل المرأة.	 
سيدات ماركا الشمالّية.	 
مخّيم غّزة.	 
جمعّية سيدات مادبا الخيرّية.	 

حي 

الحرف



مساحة الصّناع معرض وبرنامج يقام على مدار 
شهر، ويهدف إلى إعادة إحياء العالقة البشرّية مع 

الصناعة الملموسة، مع تقديم تقنّيات الصناعة 
الرقمّية إلى األطفال من األعمار 11 – 18 في 

المدارس الحكومّية عبر الوطن في نفس الوقت.

استهدفت مساحة الصّناع في النسخة الثانية 
خمسة محافظات، وقّدمت ورشات عمل ألكثر 

من 460 طالبًا وطالبة.

برنامج األطفال:

نوّفر فعالّيات عملّية متخّصصة وورشات عمل 
حرفّية لألطفال واليافعين، والتي ترّكز على 

استكشاف مواد وأدوات مختلفة للمساهمة 
في إطالق شرارة االهتمام بالتصميم.

مساحة الصّناع 

وبرنامج األطفال



جوالت المدارس: برنامج تعليمي يدعو الطالب 	 
واألطفال من كافة األعمار للمشاركة في 

ورشات عمل وجوالت حول المعارض، ولقاءات 
مع مصّممي ومنّسقي أسبوع عّمان للتصميم.

مكّونات برنامج الطاّلب:

برنامج التوجيه: فرصة للمصّممين لتمرين 	 
أذهانهم وخلق عالقات مع ممارسين وخبراء 

مكّرسين الذين سيقّدمون خبراتهم العملّية في 
هذا المجال.

دعم مهني: من خالل بناء قاعدة معلومات 	 
تؤّدي إلى توفير فرص عمل أو فرص تدريبّية 

للطالب إلى جانب برنامج تدريبي يوّفر نصائح 
للمصّممين الطموحين في مجال العمل.

معرض الطاّلب: معرض يدعو طاّلب الثانوية 	 
العامة والجامعات لعرض أعمالهم أمام جمهور 
أوسع للمرة األولى، وإطالق مسيرتهم المهنّية.

جوالت المدارس: برنامج تعليمي يدعو الطالب 	 
واألطفال من كافة األعمار للمشاركة في 

ورشات عمل وجوالت حول المعارض، ولقاءات 
مع مصّممي ومنّسقي أسبوع عّمان للتصميم.

أسبوع عّمان للتصميم منّصة للتعليم وتطوير 
المواهب. ينصب تركيزنا األساسي في دعم 
المصّممين الناشئين والطموحين، وذلك عبر 

برنامج الطاّلب.

لدى طالب الثانوية العامة والجامعات في أرجاء 
البالد الفرصة للحصول على منحة لتطوير أعمالهم 

عبر برنامج التوجيه. والحقًا، تعرض النتائج في 
معرض الطالب أثناء أسبوع عّمان للتصميم.

معرض وبرنامج 

الطاّلب 



معارض 

حصرّية

تقنّيات الغذاء والزراعة 
المدينّية

يتناول أسبوع عّمان للتصميم في نسخته الثالثة 2019، وتحت 
عنوان “االحتماالت”، قضايا نقص الغذاء ومخّلفات الطعام. 
وعبر الحلول التصميمّية للزراعة المنزلّية المدينّية، إضافة إلى 

أدوات حلول تعليمّية، نعيد تخّيل إعادة الحدائق والمساحات 
الخضراء إلى مدننا ومنازلنا- والتي أصبحت مراكز تنمية الغذاء 

والتقليل من إهدار الطعام.

الخط العربي على 
الطريق

“الخط العربي على الطريق” مشروع بحثي يجّسر الهوة ما بين 
التصميم المعاصر والمصّممين وما بين األكاديميين والخبراء 

في مجال التراث الثقافي واآلثار. يدعو المشروع المصّممين إلى 
عالم دراسة النقوش والخطوط القديمة، مقترحًا إعادة تخّيل 

تصميم الخط الحديث لخلق خّط أردني فريد. يقام المشروع 
بالتعاون مع مؤّسسة خط وبيت الحرف.

المداخالت في المدينة
ندعو في كل عام المصّممين والمعماريين الحضريين للمشاركة 

في دراسة ونقاش حول كيفّية االستفادة من أسبوع عّمان 
للتصميم على نطاق المدينة وتطويرها. وعبر شراكتنا مع أمانة 

عّمان الكبرى، نعمل على وضع خرائط وإحياء وتجديد األحياء أو 
المساحات المهجورة أو غير المستغّلة.



البرنامج 

التعليمي

إقامات وبرامج تبادلّية طويلة األمد

حاضنة تسمح للمصّممين بالعمل إلى جانب فريق 
التنسيق وشركاؤنا للنقاش وبناء وابتكار منتجات 

وتصّورات جديدة.

لقاءات

سلسلة لقاءات تعريفّية من شأنها أن تطلق الحوار ما 
بين الجمهور وما بين المصّممين المحليين ومن المنطقة 

والعالم الذين يعرضون أعمالهم وأفكارهم.

ورشات عمل

سلسلة فرص تعليمّية تتناول قضايا ممارسة وعملّية 
ونظرّية وإدارة وتقنيات التصميم.

تكمن أهمّية التعّلم في خلق نقاط التواصل، عبر 
اإلنصات إلى األفكار الجديدة والبدء بنقاش ما بين 

الجمهور وما بين المصّممين المحليين ومن المنطقة 
والعالم الذين يعرضون أعمالهم وأفكارهم.

يتراوح برنامجنا التعليمي ما بين جلسات المستوى 
التعريفي للجمهور، وبين تجارب تعليمّية مكّثفة 

تستهدف المصّممين الّراغبين في صقل مهاراتهم.



دعم المصّممين
يدعم أسبوع عّمان للتصميم في كل عام 
المصّممين بمنح وتمويل مبدئي لتحقيق 

مشاريعهم وإطالق أعمالهم، حيث نولي التجريب 
أهمّية أكثر من القيمة التجارّية، وذلك لمنح 

المصّممين الفرصة لالبتكار بعيدًا عن االعتبارات 
المالّية.

ادعم 

المبدعين

فعاليات التشبيك والبناء 
المجتمعي

في هذه الفعاليات، نعمل على التشبيك ما بين 
المصّممين وأصحاب فرص األعمال والتعاون 

والشراكة والرعاية.

الموسيقى والعروض األدائّية 
والثقافة

نؤمن بالتجربة الشاملة أثناء أسبوع عّمان 
للتصميم، وذلك ما يتضّمن برنامجًا في تجربة 

الغذاء المديني، والضيافة والثقافة.

كما تستضيف منّصتنا مواهب موسيقّية وأدائّية 
محلّية ناشئة.




