
«نحتفل بفناني اليوم ونستثمر في فنانني الغد»

المركز: بيت الفن للجميع 

مدونة إعداد خطة تطوير 
لمركز ثقافي 

 مسودة أفكار للنقاش

 خطوة البداية في
 طريق النجاح



 كیف تستخدم ھذه المدونة

من هو المستخدم : أي شخص يهدف إىل تطوير واالرتقاء بأي مركز ثقافي يقدم الربامج 
الفنية والثقافية و يستقطب الجمهور لمشاهدة هذه االعمال 

كيفية االستخدام : تحتوي أجزاء عىل مجموعة من العنارص المطلوب مراجعتها ووضع 
التصور المالئم لخصوصية المركز ، ليس كل ما ذكر يمثل ما تحتاجه وال تحتوي هذه المدونة 

عىل كل يش ولكنها تمثل خطوة أوىل في رحلة التطوير – وهي وضع الخطة 

 النجاح والحظ یعشق المستعد ویبدا االستعداد بخطة

 راجع المثال الموجود في كل جزء   واستلهم المناسب لك



  اختیارك
  موقفك

  كالمك
  فكرك

  سلوكك
تعامالتك

عالقاتك

  طموحك

 أھدافك أحالمك
  رؤیتك

  أعذارك

تبریراتك

  جھدك

   سلبیاتك

   شجاعتك

    وجھتك   تشجیعك

   أمَلك

  إنجازك

 كیف تفكر ، ماذا تقول و ماذا تنجز ھو
قرارك



هدف المدونة

تحديد ما هو الواقع و التحديات والطموحات 

إعداد خطة تطوير مبنية عىل منهجية عمل واضحة 

المسافة بني الحلم والواقع تسمى العمل – هذه خطوة البداية 

تحديد األولويات والمتطلبات لرحلة التطوير 



 المحتويات

١. الفرص 
والتحديات 

ومواطن القوة 
والضعف 

 رؤيتنا ورسالتنا

٢. النهج 
االسرتاتيجي

٣. عنارص نجاح 
برنامج التطوير 

٤. آلية العمل 
والهيكل 

التنظيمي 

٥. جلسة عصف 
ذهين مع الفريق 

 للمراجعة 

٦. كتالوج أفكار 
الفعاليات 

٨. تقويم سنوي 
للفعاليات 

٧. الجدول الزمين 
للتطوير



 رؤيتنا و رسالتنا



المركز الثقافي العربي 
القصة والتاريخ واإلرث والذاكرة

 .....اكتب قصة قصرية عن  هذا المركز المراد تطويره

 مسودة أفكار للنقاش

 من الممكن انتاج قصة و فيديو

  عن مكانة هذا المركز



رؤيتنا

 بيت الفن للجميع
 للتعبري ، للتعلم ،

 للتطوير ، للتعاون
واالستمتاع

 رؤيتنا و رسالتنا

 مسودة أفكار للنقاش

 تعديالت و إضافات

 مثال



1. الحفاظ عىل إرث المركز و تعزيز مكانة اللويبدة كوجهة ثقافية 
بحيث تكون نموذجًا يحتذى به في األردن والعالم المجاور.

2. التعاون مع الفنانني والمتخصصني إلنشاء برنامج مبتكر يتخطى 
األشكال الفنية ، لمنح الجمهور فرصة للخوض في تجربة فنية 

وثقافية مبتكرة وفريدة من نوعها.
3. تمكني الرواد والمبدعني من خالل عدة برامج تنشيطية, لخلق 

في  تجارب فنية ملهمة للجميع تخص المشهد اإلبداعي والثقافي 
األردن والعالم العربي

4. توفري مساحات لخلق وتجربة الفنون المرئية والمرسحية ,ودعم 
مهمة مركز المشيين الثقافي في التثقيف واالبتكار واإللهام 

والخدمة.
5. دمج حالة من الفن والتكنولوجيا في مجاالت المرسح, 

الموسيقى والوسائط اإللكرتونية والتقليدية
6. جذب السياحة الثقافية

رسالتنا

 رؤيتنا و رسالتنا

 مسودة أفكار للنقاش

 مثال تعديالت و إضافات



الشمولية
1. نعمل ، نتعاون ،نتشارك و نتحالف بفعالية  مع جميع 

من يمكن أن يقدم للويبدة الثقافة
2. مجتمعنا هو الجميع، الكل بدون استثناء. 

3. كل المؤسسات رشيكة كي تصبح طموحاتنا حقيقة

قيمنا

 مسودة أفكار للنقاش

 تعديالت و إضافات
 مثال



التمزي
1. الجودة هي عنوان كل ما يقدم.

2. بناء كل ما يقدم عىل قاعدة علمية.
3. نرى الفرصة خلف كل مقرتح لرفع كفاءة التجربة 
الثقافية المقدمة للتأكد من تنمية جمهور متذوق 

ومتفاعل ، متابع و متشوق ،  ملزتم و داعم 

قيمنا

 مسودة أفكار للنقاش

 تعديالت و إضافات
 مثال



قيمنا

 مسودة أفكار للنقاش

التمكني
1. نرش المعرفة و التجربة ليستفيد الجميع من خالل خلق 

مساحة  تشاركية.
2. خلق بيئة تمويل ودعم ذكية لتمكني المبدعني، تعزيزَا 

لالستدامة.

 تعديالت و إضافات
 مثال



  دور فعال في
اللويبدة الثقافي

 بيئة لمشاركة
 التجارب والتفاعل مع 

اآلخرين
عالم من

الفرص

 مساحات  تجدد
الطاقة

 فنون
 تجعل قلوبنا تغىن

خلق مخزون فين

 فنون  تحرك
   مشاعرنا

مهرجانات  مليئة باإلثارة
   عروض تتقرب من

المستقبل

   فعاليات
تطلق العنان في مخيلتنا

 حا لفعاليات تلهمنا

فنون
  تغري عالمنا ونظرتنا

 مساحات فنية ملهمة تحفز عىل
بناء االفكار االبداعية

خلق مجتمع
  للمبدعني

   مكان
لالحتفال  مشاركة اللحظات

الممزية مع االخرين

 مجتمع ميلء بالحماس
 والطاقة

 الفكرة القادمة  تجارب تنرش االمل
 أعظم

دعم طرق جديدة
 للتفكري

وجهة ألشخاص مبدعني حقا

 مسودة أفكار للنقاش ألننا نؤمن ان المسافة بني الحلم والواقع تسمى العمل

  : حلمنا للمركز

 مثال



 

 مسودة أفكار للنقاش ألننا نؤمن أن المسافة بني الحلم والواقع تسمى العمل

  : حلمنا للمركز
 تعديالت و إضافات



 الفرص والتحديات،
 مواطن القوة و الضعف

١



o.شح الموارد ، مما حد من قدرتها عىل التوسع أو النمو أو تحسني الجودة
oال توجد رؤية فنية مشرتكة معرتف بها في مستقبل اللويبدة
o قلة المنظمات وبرامج وفعاليات فنية وثقافية محددة بوضوح ومعرتف بها

عىل المستوى الوطين.
o، تفتقر المنطقة إىل دعاة أقوياء مستدامني للفنون والثقافة
oمشاركة المواطنني محدودة
o محدودية تمويل الفنون والثقافة للغاية وتفتقر بعض المنظمات الثقافية

في عمان إىل قاعدة مالية قوية
o تفتقر قاعدة اللويبدة الثقافية والفنية إىل التنوع وتواجه تحديات من قبل

الرتكيبة السكانية المتغرية في المنطقة
o محدودية المزيانيات التسويقية للمؤسسات الثقافية والفنية في اللويبدة

ونادًرا ما تتعاون في جهودها التسويقية.

o تعترب اللويبدة مصدًرا قوًيا من حيث الفنون والفعاليات الثقافية اليت
تقدمها وحقيقة أنها موطن ألحد المعارض الفنية والمعارض الفنية الرائدة 

في األردن
o اللويبدة هي موقع جذاب للفنانني ولها قاعدة من الموهوبني والكتاب

والفنانني وفناني األداء
o.مركز الفنون والثقافة مهم القتصاد اللويبدة
oغالًبا ما تتلقى منظمات الفنون والثقافة دعًما قوًيا من المتطوعني الشباب

o زيادة الوعي والتعليم بالفنون والثقافة لالستفادة بشكل أفضل من
الموارد الموجودة

o التسويق لمنتجات فنية جديدة وتوسيع نسبة الزوار ومعدالت المشاركة 
وحيوية الفنون والثقافة في اللويبدة.

o يساعد إنشاء مناطق الفنون والثقافة المكونة من صاالت العرض والمراكز
واالستوديوهات مثل مركز المركزعىل دعم الفنانني المبدعني وتوفري تجربة 

فنية وثقافية للسكان المحليني.
oتطوير هوية وطنية ودولية للفنون والثقافة في اللويبدة
o ضمان نمو القوى العاملة المتعلمة والماهرة في المنطقة من خالل

توسيع مساحة الفنون والثقافة ليشمل الشباب والمدارس
o، بناء عىل تراث المنطقة الفريد المتجذر في تاريخها وبيئتها
oتطوير المنطقة كمركز للموسيقى والفنون والثقافة
oإرشاك المجتمع لضمان دعم الفنون والثقافة

o قد يعين وجود عدد كبري جًدا من مجموعات الفنون األدائية أنه لن يكون لدى
أي منها موارد كافية لتلبية الحد األدنى من معايري الجودة ما لم يتم العثور 

عىل طرق للتميزي بني المشاريع الفنية.
o يجب أن تتنافس الفنون والثقافة مع الرتفيه وخيارات أوقات الفراغ األخرى

لدى الشباب
o قد تؤثر حاالت التمويل الهشة عىل الفنون والثقافة وسيكون من الصعب

جذب المواهب إىل مركز المركزالثقافي
o   قد يؤدي الفشل في العمل والتعاون  مًعا في قطاع الفنون والثقافة إىل

األداء المتوسط  في المرافق والربامج.
o التمويل المستدام للحفاظ عىل فعالية المركز

الفر
ص

التحديات

مواطن القوة
مواطن الضعف

مسودة أفكار للنقاش

 مثال



o زيادة الوعي والتعليم بالفنون والثقافة لالستفادة
بشكل أفضل من الموارد الموجودة

o التسويق لمنتجات فنية جديدة وتوسيع نسبة الزوار 
ومعدالت المشاركة وحيوية الفنون والثقافة في 

اللويبدة.
o يساعد إنشاء مناطق الفنون والثقافة المكونة من

صاالت العرض والمراكز واالستوديوهات مثل مركز 
المركزعىل دعم الفنانني المبدعني وتوفري تجربة فنية 

وثقافية للسكان المحليني.
o تطوير هوية وطنية ودولية للفنون والثقافة في

اللويبدة
o ضمان نمو القوى العاملة المتعلمة والماهرة في

المنطقة من خالل توسيع مساحة الفنون والثقافة 
ليشمل الشباب والمدارس

o بناء عىل تراث المنطقة الفريد المتجذر في تاريخها
وبيئتها ،

oتطوير المنطقة كمركز للموسيقى والفنون والثقافة
oإرشاك المجتمع لضمان دعم الفنون والثقافة

الفر
 مثال تعديالت و إضافاتص



o قد يعين وجود عدد كبري جًدا من مجموعات الفنون األدائية
أنه لن يكون لدى أي منها موارد كافية لتلبية الحد األدنى 

من معايري الجودة ما لم يتم العثور عىل طرق للتميزي بني 
المشاريع الفنية.

o يجب أن تتنافس الفنون والثقافة مع الرتفيه وخيارات
أوقات الفراغ األخرى لدى الشباب

o قد تؤثر حاالت التمويل الهشة عىل الفنون والثقافة
وسيكون من الصعب جذب المواهب إىل مركز 

المركزالثقافي
o قد يؤدي الفشل في العمل والتعاون  مًعا في قطاع

الفنون والثقافة إىل   األداء المتوسط  في المرافق 
والربامج.

o التمويل المستدام للحفاظ عىل فعالية المركز

التحديات

 مثال تعديالت و إضافات



o تعترب اللويبدة مصدًرا قوًيا من حيث الفنون والفعاليات
الثقافية اليت تقدمها وحقيقة أنها موطن ألحد 

المعارض الفنية والمعارض الفنية الرائدة في األردن
o اللويبدة هي موقع جذاب للفنانني ولها قاعدة من

الموهوبني والكتاب والفنانني وفناني األداء
o.مركز الفنون والثقافة مهم القتصاد اللويبدة
o غالًبا ما تتلقى منظمات الفنون والثقافة دعًما قوًيا من

المتطوعني الشباب

 تعديالت و إضافاتمواطن القوة
 مثال



o شح الموارد ، مما حد من قدرتها عىل التوسع أو النمو أو
تحسني الجودة.

o ال توجد رؤية فنية مشرتكة معرتف بها في مستقبل
اللويبدة

o قلة المنظمات وبرامج وفعاليات فنية وثقافية محددة
بوضوح ومعرتف بها عىل المستوى الوطين.

o تفتقر المنطقة إىل دعاة أقوياء مستدامني للفنون
والثقافة ،

oمشاركة المواطنني محدودة
o محدودية تمويل الفنون والثقافة للغاية وتفتقر بعض

المنظمات الثقافية في عمان إىل قاعدة مالية قوية
o تفتقر قاعدة اللويبدة الثقافية والفنية إىل التنوع وتواجه

تحديات من قبل الرتكيبة السكانية المتغرية في المنطقة
o محدودية المزيانيات التسويقية للمؤسسات الثقافية

والفنية في اللويبدة ونادًرا ما تتعاون في جهودها 
التسويقية.

 مثال تعديالت و إضافاتمواطن الضعف



النهج االسرتاتيجي

٢



:هدفنا
 تطوير المركز ليصبح وجهة الفنان والجمهور األوىل في عمان 

oالسياسات واإلجراءات
oالحوكمة واالداء
o رفع كفاءة البنية التحتية
oتنمية شبكة المتطوعني
o التعاون والتحالف
oتنمية الموارد
o توفري المساعدة والدعم

للفنانني
oالتمويل الذكي
o برنامج التطوير المستمر
oوثائقي خلف الكواليس

o توفري تجربة رفيعة المستوى للجمهور
 والفنان 

o زيادة عدد  الفعاليات من حيث النوع والكم 
oزيادة مستويات معدالت  الزوار السنوية
o تعزيز صورة  المركز عىل مستوى المجتمع

الفين و المحيل
o إلهام الناس و رياديي األعمال لجذب

مشاريعهم االبداعية و الثقافية 
o ان يحظى المركز  بدعم  الجهات المعنية

بالثقافة والسياحة المحلية 
o المساهمة  في المحافظة عىل الهوية

الثقافية و البيئة اإلبداعية في اللويبدة، 
عمان واألردن 

oتنويع مصادر الدخل

النهج االسرتاتيجي

oتحديد الهوية الثقافية والرتويج لها
oالتسويق للمركز كوجهة ثقافية
o التسويق الرقمي عرب وسائل

التواصل االجتماعي
oتنمية و إدارة العضوية
o تعزيز تجربة الزّوار
oالمشاركة المجتمعية
oالربامج الفنية والثقافية
oالمهرجانات والفعاليات
oبرنامج الشباب
oبرنامج المدارس

األهداف العامةالربامج االسرتاتيجية
 مثال

 مثال



:هدفنا
 تطوير المركز ليصبح وجهة الفنان والجمهور األوىل في عمان 

o 1. توفري تجربة رفيعة المستوى للجمهور
 والفنان 

o 2. زيادة عدد  الفعاليات من حيث النوع والكم 
o3. زيادة مستويات معدالت  الزوار السنوية
o 4. تعزيز صورة  المركز عىل مستوى المجتمع

الفين و المحيل
o 5. إلهام الناس و رياديي األعمال لجذب

مشاريعهم االبداعية و الثقافية 
o 6. ان يحظى المركز  بدعم  الجهات المعنية

بالثقافة والسياحة المحلية 
o 7. المساهمة  في المحافظة عىل الهوية

عمان الثقافية و البيئة اإلبداعية في اللويبدة، 
واألردن 

oتنويع مصادر الدخل

النهج االسرتاتيجي

األهداف العامة
 تعديالت و إضافات

 مثال



:هدفنا
 تطوير المركز ليصبح وجهة الفنان والجمهور األوىل في

 عمان

11.السياسات واإلجراءات
12.الحوكمة واالداء

13.رفع كفاءة البنية التحتية 
14.تنمية شبكة المتطوعني

15.التعاون والتحالف 
16.تنمية الموارد

17.توفري المساعدة والدعم للفنانني
18.التمويل الذكي

19.برنامج التطوير المستمر 
20. وثائقي خلف الكواليس

النهج االسرتاتيجي

1.تحديد الهوية الثقافية والرتويج لها
2.التسويق للمركز كوجهة ثقافية

3.التسويق الرقمي عرب وسائل التواصل 
االجتماعي

4.تنمية و إدارة العضوية
5.تعزيز تجربة الزّوار 

6.المشاركة المجتمعية
7.الربامج الفنية والثقافية
8.المهرجانات والفعاليات

9.برنامج الشباب
10.برنامج المدارس

اولوياتنا خالل ١٠٠ يومالربامج االسرتاتيجية  مثال



تحديد الهوية الثقافية والرتويج لها ١

 تحديد الهوية الثقافية للمركز والرتويج عنها من خالل تسويق المركز كمشهد ومنصة فنية في عمان واالردن. لذا
 فنهدف اىل العمل عىل تنمية وتطوير عالقات أعمق مع المجتمعات والجماهرياليت تعكس التنوع الفين في

.المركز لرنوج هويتنا كمحطة فنية لالبداع والتطور الثقافي

العنارص المهمة
 مثال



التسويق للمركز كوجهة ثقافية.2 

الرتويج للمركز كمساحة  فنية ثقافية إبداعية  يمكن استخدامها القامة الفعاليات والنشاطات المختلفة وذلك 
لخصوصيتها بانها مليئة بالتاريخ و الثقافة   و تخلق الفضول لدى الجمهور و الزوار المستهدفني و تساهم في رسد 

قصص تراث هذا المكان و البعد الثقافي ايضَا. 

العنارص المهمة
 مثال



التسويق الرقمي عرب وسائل التواصل االجتماعي .3

تفعيل  دور التسويق الرقمي ليساهم في تمزي هوية المركز كوجهة ومساحة فنية وثقافية ذات طابع القديم 
المتجدد. ويكون هذا التسويق له اهداف واضحة من ناحية تسويق المركز للفانانني والناشطني إلقامة 

فعاليتهم وكذلك تسويق فعاليات المركز لجمهور مستهدف وبطرق علمية وعملية .

العنارص المهمة  مثال



تنمية وادارة العضوية .4

تنمية قاعدة متينة من االعضاء المنتسبني لمركز المركزالثقافي للحصول عىل فوائد ممزية  تساهم عىل 
دعم استدامة ونمو المركز والعمل عىل تطوير المشهد الفين والثقافي فيه. 

العنارص المهمة
 مثال



تعزيز تجربة الزوار .5

تعزيز االنطباع اإليجابي  المرتوك لدى زوار المركز و جمهور الفاعاليات والنشاطات  لتحقيق استدامة وازدياد 
أعداد الزوار و خلق ثقافة االخالص للمكان، خاصة ان ذلك يؤثر عىل سلوكيات األفراد, مما يعزز من مشاركتهم 

و اندماجهم في فعالياتنا الفنية، عدا عن زيادة امكانيتنا الستقطاب زوار جدد لمركز مرسح المشيين. 

العنارص المهمة
 مثال



المشاركة المجتمعية .6

العمل عىل دمج المجتمع المحيل  في كافة عمليات صنع القرار واالستماع لرغباتهم يعزز موقع مركز المركزو 
مصداقيته. حيث ان التعاون هو احد اقوى الوسائل لخلق تأثري حقيقي و ضمان استدامة الموارد وخلق تأثري ايجابي 

للحصول عىل النتائج المرجّوة.

العنارص المهمة
 مثال



الربامج الفنية الثقافية .7

دعم المشاريع الفنية و الثقافية والتدريبية والتوعوية  بكافة اشكالها هو أحد الدعامات الرئيسية 
في عملنا. حيث أنها تساهم في دمج كافة أطياف المجتمع و توحيد الناس ، وتكوين الروابط ، وربط 

الثقافات المختلفة ، وتعزيز التنوع والنمو. 

العنارص المهمة
 مثال



المهرجانات والفعاليات .8

إعداد و اطالق مهرجانات وفعاليات منوعة تتناول جميع ألوان الفن وتكون بالتعاون مع المجتمع 
الفين والثقافي بشىت الوانه ليكون المركز بيت للجميع.

العنارص المهمة
 مثال



برنامج الشباب .9

إعداد واطالق الربامج الشبابية تتضمن دورات وورشات عمل  تستهدف أولئك الذين يطمحون للعمل في 
الفنون أو الصناعات اإلبداعية أو كرواد أعمال مبدعني.

العنارص المهمة
 مثال



برنامج المدارس .10

التعاون مع المدارس  لخلق خربات تعليمية ذات صلة  بالفن والثقافة ، وتمكينها من ترسيخ الثقافة 
واإلبداع عرب النشاطات غري المنهجية .هذا باإلضافة لربامج فنية وثقافية خاصة للطالب. 

العنارص المهمة
 مثال



السياسات واالجراءات .11

وضع السياسات واإلجراءات الكفيلة بمؤسسة كل النشاطات واألعمال الليت يقوم بها المركز . بحيث تكون 
مرجعية دائمة و نقطة للتدريب والتطوير المستمر .

العنارص المهمة
 مثال



الحوكمة واالداء .12

وضع نظام عرصي ، بسيط ، عميل و لكن متكامل لضمان شفافية العمل ، الصالحيات والمتابعه عىل 
تطبيق االسرتاتيجيات والخطط و السياسات واإلجراءات الكفيلة بتوفري االستدامة وتحقيق األهداف.

العنارص المهمة
 مثال



رفع كفائة البنية التحتية.13

 . صيانة و تنظيف وبناء المرافق الداخلية والخارجيه  بمراحل و بطريقة عملية حسب توفر التمويل  

العنارص المهمة
 مثال



تنمية شبكة المتطوعني .14

 استقطاب وتنمية والمحافظة عىل قاعدة من  الشباب المتطوعني ليكونو جزء من برامجنا التطوعية
.الداعمة لمسرية  مركز مرسح المشيين

العنارص المهمة
 مثال



التعاون والتحالف.15

 تطوير عالقات عمل تطوعية وتعاونية مع المؤسسات الفنية والثقافية في إنتاج األعمال الفنية والفعاليات
. والربامج . التعاون هو مبدأ أسايس للنجاح والنمو واالنتشار والتنوع والشمولية

العنارص المهمة
 مثال



تنمية الموارد .16

 تنمية مصادر الدخل المختلفة بطريقة واقعية ولكن مهنية تتناغم مع واقع المشهد والجمهور الفين من
.حيث تسعري الفعاليات ، بيع التذاكر، برامج الرعاية والتربعات والعضوية، وبيع المنتجات وتأجري المرافق

العنارص المهمة
 مثال



توفري المساعدة والدعم للفنانني .17

دعم الفانني من ناحية التمويل ،  التطوير اإلبداعي والمهين من خالل مساعدتهم عىل تفعيل 
مشاريعهم الفنية والثقافية من أفكار عىل ورق اىل مشاريع ملموسة تحاكي المشهد الثقافي. 

العنارص المهمة
 مثال



التمويل الذكي .18

 نرش ودعم مبدأ  إنجاز الكثري بالقليل من خالل المنح الصغرية عىل أنها فرصة استثمارية، ووسيلة تحّفز الفنانني
 .إلطالق إبداعاتهم وإدهاشنا بما يكمن صنعه بموارد ليست بكبرية من خالل اإلبتكار الذي ال حدود له

العنارص المهمة
 مثال



 برنامج التطوير المستمر .19

نهدف اىل بناء مبدأ وأدوات و أساليب بسيطة لتحقيق حالة من  التحسني المستمر لكل ما نقوم به في 
المركز من اعمال ونشاطات في جميع المجالت الفنية، الثقافية، اإلدارية التعاونية .

العنارص المهمة
 مثال



وثائقي خلف الكواليس .20

 عمل برنامج وثائقي إلهامي تعليمي  عن رحلة تطوير  المركزما قبل وما بعد التعديالت في المساحات الفنية .
هذه الوثائقية سناخذ الجمهور اىل رحلة إنجاز فنية لكي يتعرفوا عىل التغيريات الفنية في المركز

العنارص المهمة
 مثال



عنارص نجاح برنامج التطوير

٣



٣ ٢ ١ الربامج االسرتاتيجية

 الرتويج عن من خالل رسد قصيص عىل وسائل التواصل نرش اهمية اعادة احياء الوعي الثقافي عند الناس
 لجذب عدد كبري من الفئة المستهدفة (إستخدام

المؤثرين)

 منصة واسعة الستقطاب الفنانني واصحاب
.المواهب

تحديد الهوية الثقافية 
والرتويج لها

١

 استخدام الفنانني كعنرص اسايس للرتويج عن اعمالهن
اليت سيتم عرضها في مركز مرسح المشيين

تشجيع الناس عىل القيام بنشاطات فنية لالنضمام معنا  الوصول لعدد كبري من الناس من خالل الرتويج عن
النشاطات الفنية للمركز

التسويق للمركز كوجهة 
ثقافية

٢

االستدامة وليس الكرثة  أسلوب تفاعيل  التسويق الرقمي والتواصل  أسلوب قصيص 
االجتماعي

٣

االفتخار والتمزي بالعضوية  توفري حوافز للناس والزوار كدخول مجاني لجميع
 المعارض وتوفري 20٪ عىل التذاكر المختارة لهم

ولضيوفهم

تحفزي الناس والزوار للحصول عىل عضوية للمركز تنمية و إدارة العضوية ٤

التحنس المستمر وااللزتام بالقواعد األساسية  االستماع بصدق للتغذية الراجعة  تعزيز تجربة الزّوار  نتتجاوز التوقعات وال تنىس ٥

 خلق مساحة لألشخاص واألفكار للتواصل ، تهدف اىل هيكلية وأساليب عملية إلرشاك المجتمع
تطوير عالقات مستدامة مع رشكاء المجتمع

 تبين المشاركة المجتمعية كنهج أسايس في كل
 خطوة

المشاركة المجتمعية ٦

بناء الرشاكات والتعاون والشمولية وتوفري الدعم  الربامج الفنية والثقافية التناغم مع االحتياجات واألذواق والتطلعات والواقع التمزي في األداء واإلدارة وبناء المصداقية ٧

التميزي في األداء واإلدارة وبناء المصداقية   جميع أشكال الفن في مركز مرسح مشيين لمهرجان
 مثري للعروض واألنشطة اليت تقام عرب مساحات مختلفة

 في المركز ، وكذلك في األماكن المحيطة في جميع
أنحاء اللويبدة

 التنوع واالبداع والمفاجاءات  والتجديد المستمر
 وعدم الوقوع في النمطية القاتلة للتجديد واالداع

المهرجانات والفعاليات ٨

بناء الرشاكات والتعاون والشمولية وتوفري الدعم  برنامج الشباب  التناغم مع االحتياجات واألذواق والتطلعات والواقع التمزي في األداء واإلدارة وبناء المصداقية ٩

بناء الرشاكات والتعاون والشمولية وتوفري الدعم  برنامج المدارس التناغم مع االحتياجات واألذواق والتطلعات والواقع التمزي في األداء واإلدارة وبناء المصداقية ١٠

العنارص المهمة عنارص النجاح
 مثال



٣ ٢ ١ الربامج االسرتاتيجية

السياسات واإلجراءات   الوضوح والشفافية التطوير المستمر  االلزتام والمتابعة ١١

الحوكمة واالداء  الوضوح والشفافية الخربة والكفاءة  االلزتام والمتابعة ١٢

رفع كفاءة البنية التحتية  المرحلية حسب التمويل المتوفر  االستدامة في التطوير البسيط  المسوؤلية والمسائلة ١٣

 تطوير برنامج المعارض الفنية والعمل عىل استقطاب
 الشباب المتطوعني عرب منصات التواصل االجتماعي حىت

يكون لهم دور مؤثر

 إصدار رسالة دورية للتواصل مع الشباب المهتمني
بالتطوع لدى مركز مرسح المشيين

تحديد دور السفري وإنشاء معايري اختيار
.المستعدين للتطوع

تنمية شبكة المتطوعني ١٤

 برامج إبداعية وتعاونية - إنتاج برامج متمزية تقود وتطور منهجبة تفكري و طريقة عمل
الرشاكات االبداعية

 العالقات والروابط مع الرشكاء المحليني مما يخلق
 مساحة لذوي المهارات والخلفيات والخربات

المختلفة لاللتقاء مًعا لتحقيق االبداع

برنامج التعاون و التحالف 
مع المؤسسات الثقافية

١٥

الرعاية  الزتام والمتابعة   تطوير عملية تجارية إبداعية - زيادة اإليرادات التجارية
في الطرق اليت تعكس قيمنا وتمكن رؤيتنا

تنمية الموارد ١٦

منهجية تفكري و طريقة عمل  االستماع بصدق للتغذية الراجعة للتناغم مع واقع 
 االحتياجات 

توفري المساعدة والدعم   شبكة المرشدين، المدربني و المختصني والممولني
للفنانني

١٧

االستماع بصدق للتغذية الراجعة للتناغم مع واقع  الزتام والمتابعة 
 االحتياجات 

 معايري واضحة وواقعية وليست رعوية مبنية عي
   االستقاللية والعمل بهل بشفتفية عالية

برنامج التمويل الذكي  ١٨

األدوات واألساليب  الزتام والمتابعة  االستماع بصدق للتغذية الراجعة للتناغم مع واقع 
 االحتياجات 

برنامج التطوير المستمر  ١٩

القصصية والشخصيات واالنجاز  عنارص النجاح  التحديات والحلول  وثائقي خلف الكواليس ٢٠

 عنارص النجاح
العنارص المهمة

 مثال



 الية العمل والهيكل التنظيمي 

٤



النشاطات األساسية اليت يتعني القيام بها

إدارة عالقات الجمهور واألعضاء  والرعاة

 استقطاب وإدارة 
 العالقة مع الجمهور
 والمجتمع  وتنميتها

 تصميم، تطوير و إدارة هوية
المركز

 تصميم وتطوير وإدارة أسس تجربة ممزية 
للجمهور

 صناعة
 الفن

 والثقافة

 البحث واالستكشاف في
   عالم الفن والثقافة

 إدارة الفعاليات والربامج

إدارة المركز

 إدارة
  المشرتيات

 حوكمة و 
 إدارة أداء

 مركز مرسح
المشيين

 ادارة الموارد
 المالية وتطوير
مصادر الدخل

 إدارة تقنية
المعلومات

 إدارة األداء
البرشي

استقطاب المواهب 
 واألفكار والمشاريع 

 دعم و تشيبك
 الفنانني واصحاب

 المشاريع

 إدارة الخدمات اللوجستية الخاصة
 بالفعاليات (قبل-خالل-بعد)

 تنظيم و إدارة الفعاليات
  الخاصة بالمركز

التسويق التقليدي والرقمي

 إدارة جدول الفعاليات،
 الربامج والورشات  السنوي

 إدارة التعاون الفين بني
 المؤسسات ، الفنانني و

 اعداد وإدارة الربامج الفنية المشاريع الفنية
  (مثال: تطوير مرسح الشارع)

ية
رؤ

 ال
ية

يج
رتات

س
اال

و

 استقطاب و إدارة 
 استقطاب و إدارة العالقة مع االعضاء

العالقة مع الرعاة

 تنسيق الفعاليات المقامة في 
المركز من جهات اخرى

  إعداد وإدارة الدورات والورشات
  الفنية (مثال: االنتاج المرسحي )

 إدارة
  المستودعات
 صيانة ونظافة

 المركز

 مثال



   البحث واالستكشاف في عالم الفن  والثقافة

العنارص المهمة

 مثال



 استقطاب المواهب واألفكار والمشاريع 

العنارص المهمة

 مثال



 دعم و تشيبك الفنانني وأصحاب المشاريع

العنارص المهمة

 مثال



تصميم، تطوير و إدارة هوية المركز

العنارص المهمة

 مثال



 استقطاب وإدارة العالقة مع الجمهور 
 والمجتمع  وتنميتها

العنارص المهمة

 مثال



التسويق التقليدي والرقمي

العنارص المهمة

 مثال



 تصميم وتطوير وإدارة أسس تجربة ممزية
 للجمهور

العنارص المهمة

 مثال



استقطاب و إدارة العالقة مع االعضاء 

العنارص المهمة

 مثال



استقطاب و إدارة العالقة مع الرعاة 

العنارص المهمة

 مثال



  تنظيم و إدارة الفعاليات الخاصة بالمركز

العنارص المهمة

 مثال



تنسيق الفعاليات المقامة في المركز
من جهات اخرى 

 مثال



إدارة الخدمات اللوجيستية الخاصة
العنارص المهمة

 مثال



 إعداد وإدارة الربامج الفنية (مثال: تطوير مرسح
  الشارع)

العنارص المهمة

 مثال



 إعداد وإدارة الدورات والورشات الفنية (مثال: اإلنتاج
  المرسحي )

العنارص المهمة

 مثال



                  إدارة التعاون الفين بني المؤسسات ، الفنانني
 والمشاريع الفنية

العنارص المهمة

 مثال



 إدارة جدول الفعاليات، الربامج والورشات  السنوي

العنارص المهمة

 مثال



  إدارة المشرتيات

العنارص المهمة

 مثال



حوكمة و إدارة أداء المركز 

العنارص المهمة

 مثال



إدارة الموارد المالية وتطوير مصادر الدخل

العنارص المهمة

 مثال



إدارة تقنية المعلومات
العنارص المهمة

 مثال



إدارة األداء البرشي

العنارص المهمة

 مثال



 إدارة المستودعات  صيانة ونظافة المركز

العنارص المهمة

 مثال



الهيكلية وآلية العمل



 الهيكل التنظيمي (مهام للنقاش) 

1. تقويم الفعاليات
2. إدارة شؤوون  الفنانني

3.التعاون
4. االبتكار

5. تصميم الفعاليات 
6. المنح

مدير المركز 

1. إدارة المرافق
2. اإلدارة المالية

3. الصيانة
4. التنظيف

5. التجهزي للفعاليات 
6. الحراسة 

1. تنمية الجمهور
2. االتصال والتواصل 

3. التسويق
4. الحمالت الرقمية

5. إدارة هوية المركز 
6. المبيعات والرعاية

7. إدارة تجربة الجمهور 
8. إدارة العضوية 

الجمهور والمجتمع  العمليات  الفعاليات والربامج

 مسودة أفكار للنقاش

 تعديالت و إضافات



الفعاليات والربامج

1. تقويم الفعاليات
2. إدارة شؤوون  الفنانني

3. التعاون
4. تصميماالبتكار

5. الفعاليات 
6. المنح

 مثال تعديالت و إضافات



العمليات

1. إدارة المرافق
2. اإلدارة المالية

3. الصيانة
4. التنظيف

5. التجهزي للفعاليات 
6. الحراسة 

 مثال تعديالت و إضافات



الجمهور والمجتمع 

1. تنمية الجمهور
2. االتصال والتواصل 

3. التسويق
4. الحمالت الرقمية

5. إدارة هوية المركز 
6. المبيعات والرعاية

7. إدارة تجربة الجمهور 
8. إدارة العضوية 

 مثال تعديالت و إضافات



 برنامج فعاليات قوي
 ومعلوماته  متوفرة

للجميع

  عملية حجز للمرافق
واضحة ومبسطة

 عالقة احرتام متبادلة
 ومهنية عالية مع

 الفنانني ( ميثاق
 المهنية العالية)

 تسويق الفعاليات للتاكد
  من اإلشغال العايل

(Full House)

 تجربة للجمهور  ممزية
وفريدة من نوعها

 العالقة تشاركية بني
 المركز وحكمت الثقافة

 مبنية عىل المصداقية
والمهنية والشفافية

أهم االمور اليت يجب ان نديرها بفعالية عالية

 تعديالت و إضافات
 مثال



برنامج فعاليات قوي ومعلوماته  متوفرة للجميع

العنارص المهمة

 مثال



عملية حجز للمرافق  واضحة ومبسطة

العنارص المهمة

 مثال



 عالقة احرتام متبادلة ومهنية عالية مع
 الفنانني ( ميثاق المهنية العالية)

العنارص المهمة

 مثال



  تسويق الفعاليات للتاكد من اإلشغال العايل

العنارص المهمة

 مثال



تجربة للجمهور  ممزية وفريدة من نوعها

العنارص المهمة

 مثال



 العالقة تشاركية بني المركز وحكمت الثقافة مبنية
عىل المصداقية والمهنية والشفافية

العنارص المهمة

 مثال



جلسة العصف الذهين
 

٥



جلسة العصف الذهين

رشائح المدعوين 

المتابعةاآللية 

المخرجات األهداف 

العنارص المهمة



األسماء (ماهي رشائح المدعوين)
العنارص المهمة



األهداف

 تحديد احتياجات
 ومتطلبات المشهد
 الفين من المرسح

 الخروج بأفكار لفعاليات
فنية مبتكرة

 التعارف (بث روح االيجابية
 واألمل بني المشاركني
 لنقلهم للمشهد الفين

والثقافي  )

 زراعة بذور االحرتام
توضيح الخطوات القادمةوالتعاون بني الجميع

العنارص المهمة  مثال



المخرجات
العنارص المهمة



اآللية
العنارص المهمة



المتابعة
العنارص المهمة



كتالوج أفكار الفعاليات 

٦



 مسودة أفكار للنقاش

المرسح 
االرتجايل 

مرسح الشعر  هاكاثون 
المرسح 

ورشات المرسح 
و  القصة 

مسابقة 
المرسحية 

القصرية 

مرسح 
التشاركي مع 

الفنون 

مرسح 
المجموعات 

مرسح المقلوبة  مرسح 
الكوميدي 

مرسح 
الشخصيات 

التاريخية

مرسح تفاعيل  مرسح الشارع 
 والمواقع 

المرسح

 الدرمز
 ومسيقى

الهيب هوب

 الساكسوفن
والفيولن

البيانو والغيتار  موسيقى
لالثارة واالك

 موسيقى
 االفالم

الصغرية

 موسيقى
الدرامية

 الموسيقى
 والتمثيل
الصامت

 العروض
 الموسيقية
والتصويرية

موسيقى الجاز موسيقى روك موسيقى تراثية  الموسيقى
الكالسيكية

الموسيقى

 فن تصميم
المنحوتات

 فن الفيديو
dوالتكنولوجيا 3

 فن الرتكيب
/فن الكوالج

 التصميم وفن
الكتابة بالخط

التصوير الضوئي  فن
 الزجاج/اعمال

خشبية

 فن من
 البالستيك و

الورق

النحت والخزف الفسيفساء/ال
موزاييك

تصوير جداري التصوير الزييت الرسم الفن التشكييل

 تصوير الحياة
الصامتة

التصوير الجوي  التصوير
اإلعالني

 التصوير تحت
الماء

التصوير الريايض  التصوير
التجريدي

 تصوير
األشخاص

 األبيض
واألسود

 تصوير الحياة
الربية

تصوير لييل  التصوير
المعماري

تصوير الطبيعة التصوير

 دمج الرقص
 والفن مع

بعض (شوربة)

 الرقص الصامت الرقص التعبريي
 مع الموسيقى

فقط

 الرقص
 التفاعىل عىل

المرسح

 ورشات عمل
للرقص

عروض للرقص رقصة التشاشا  رقصة الجاز
والهيب هوب

رقصة التانغو رقصة السلسا  الدبكة والرقص
الرتاثي

 flashmobال
والرقص الحديث

الرقص

 كتابة نص
 وسيناريوهات

للمرسح

 كتابة مقال
 عىل الجريدة

والمجالت

Open mic 
poetry (slang 

poetry)

 كتابة الفصصة
 الخيالية و

الكوميدية

 مسابقة الرسد
القصيص

 يوم الشعر
العالمي

مقهى الشعر  الشعر
ومنوعاته

 رسد القصة عن
 طريق التمثيل

القصة والشعر  المرسح والرسد
القصيص

مهرجان 
الحكواتي 

لالطفال

االدب والقصة

 افالم خيالية عن
 مستقبل االردن

 تحت عنوان
««ماذا لو؟

 افالم عن ناس
عمان

 افالم الدراما
والكالسيكية

 عرض سلسلة
 من االفالم

 القديمة  تحت
 whats» عنوان

on tonight”

الفيلم التفاعيل  افتتاح سينيما
 خارجية للمركز

 لعرض افالم
المتسابقني

 ورشات عمل
 لالنتاج وكتبة

النصوص

 ورشات عمل
 النشاء نص

وفيلم قصري

 يوم مع مخرج
ناجح اردني

 اطالق
 مسابقات

للفيلم القصري

 عرض افالم
اردنية ومحلية

يوم الفلم 
العالمي

األفالم 

 حمالت رقميو
اعالنية

 الذكاء
 االصطناعي

والفن

 تصميم
الروبوتكس

 التكنولوجيا
والرقص

 تصميم فعاليات
رقمية

 تصميم
 المنحوتان (بالثة

ابعاد)

 هاكاثون الفن
 عن طريق

الرقمنة

 الرسم بطريقة
االبعاد الثالثية

 الرسم
 الغرافييت
الديجيتال

 الرسم
الغرافيكي

الفن التشكييل  التكنولوجيا
 والفن في ان

واحد

الرقمنة

Augmented 
reality and VR

التعليم والريادة  االزياء
والموضة

 الرياضة
واالعمال

 اهمية المرسح
الثقافة في نباء

 المرسح
 واهميته

 موجهة
 التحديات

 االقتصادية عن
طريق الفن

الصحة النفسية  الصحة
والسعادة

حوار مثري للجدل  التكنولوجيا
والفن المعارص

الثقافة والفن  حوارات و
 منوعات

 مثالأفكار لفعاليات وبرامج ونشاطات



 مسودة أفكار للنقاش

المرسح

الموسيقى

الفن التشكييل

التصوير

الرقص

األدب والقصة

األفالم

الرقمنة

 حوارات و
 منوعات

أفكار لفعاليات وبرامج ونشاطات



تقويم سنوي  للفعاليات 

٧



تقويم السنوي للفعاليات والمهرجانات ٢٠٢١-٢٠٢٢
١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ شهر

المرسح

الموسيقى

الفن 
التشكييل

التصوير

الرقص

األدب 
والقصة

األفالم 

الرقمنة

 حوارات و
 منوعات

 مسودة أفكار للنقاش



الجدول الزمين للتطوير 

٨



وير
ط

للت
ين 

زم
 ال

ول
جد

ال
١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ شهر

تحديد الهوية الثقافية والرتويج لها ١

التسويق للمركز كوجهة ثقافية ٢

التسويق الرقمي والتواصل االجتماعي ٣

تنمية و إدارة العضوية ٤

٥ تعزيز تجربة الزّوار

المشاركة المجتمعية ٦

الربامج الفنية والثقافية ٧

المهرجانات والفعاليات ٨

برنامج الشباب ٩

برنامج المدارس ١٠

السياسات واإلجراءات ١١

الحوكمة واالداء ١٢

١٣ رفع كفاءة البنية التحتية

تنمية شبكة المتطوعني ١٤

 برنامج التعاون والتحالف مع
المؤسسات الثقافية

١٥

تنمية الموارد ١٦

توفري المساعدة والدعم للفنانني ١٧

برنامج التمويل الذكي ١٨

١٩ برنامج التطوير المستمر

وثائقي خلف الكواليس ٢٠

 مثال

 مسودة أفكار للنقاش



وير
ط

للت
ين 

زم
 ال

ول
جد

ال
١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ شهر

تحديد الهوية الثقافية والرتويج لها ١

التسويق للمركز كوجهة ثقافية ٢

التسويق الرقمي والتواصل االجتماعي ٣

تنمية و إدارة العضوية ٤

٥ تعزيز تجربة الزّوار

المشاركة المجتمعية ٦

الربامج الفنية والثقافية ٧

المهرجانات والفعاليات ٨

برنامج الشباب ٩

برنامج المدارس ١٠

السياسات واإلجراءات ١١

الحوكمة واالداء ١٢

١٣ رفع كفاءة البنية التحتية

تنمية شبكة المتطوعني ١٤

 برنامج التعاون والتحالف مع
المؤسسات الثقافية

١٥

تنمية الموارد ١٦

توفري المساعدة والدعم للفنانني ١٧

برنامج التمويل الذكي ١٨

١٩ برنامج التطوير المستمر

وثائقي خلف الكواليس ٢٠

 مثال



  اختیارك
  موقفك

  كالمك
  فكرك

  سلوكك
تعامالتك

عالقاتك

  طموحك

 أھدافك أحالمك
  رؤیتك

  أعذارك

تبریراتك

  جھدك

   سلبیاتك

   شجاعتك

    وجھتك   تشجیعك

   أمَلك

  إنجازك

 كیف تفكر ، ماذا تقول و ماذا تنجز ھو
قرارك



Hikmatculture.org

https://hikmatculture.org/

