
عن المبنى الجديد

الثقافــي فــي رام هللا  صمــم مبنــى المؤسســة ومركزهــا 

ليحاكــي منــارة تشــع نــوراً ومعرفــة، مجســداً التزام المؤسســة 

ــاً. فإضافــة إلــى المكاتــب  بــداع شــكالً ومضمون بالجــودة واالإ

العامــة  المرافــق  مــن  عــدداً  المبنــى  يضــم  التنفيذيــة، 

مــة بإتقــان لتحتضــن نشــاطات المؤسســة وفعالياتهــا،  المصمَّ

ــة  ــات، فرص ــك المؤسس ــراد، وكذل ــات واالأف ــح للجماع وتتي

اســتخدامها.

المرافق العامة للمبنى

مكتبة ليلى مقدادي القطان

تحتــوي المكتبــة، التــي تشــغل طابقيــن مــن فضــاءات 

المبنــى، علــى مجموعــة كبيــرة مــن المصــادر المتنوعــة مــن 

ــاالت  ــتى المج ــي ش ــالم ف ــع، وأف ــالت، ومراج ــب، ومج كت

وبلغــات مختلفــة، إضافــة إلــى فضــاءات مخصصــة للقــراءة، 

والدراســة، والعمــل، وغرفتيــن متاحتيــن للحجــز لغايــات 

ــال. ــة باالأطف ــة خاص ــي، وغرف ــل الجماع العم

القاعة الرئيسية

تتســع القاعــة، التــي تبلــغ مســاحتها 27٠م2، لحوالــي 2٠٠ 

مــكان  فباالإ عاليــة،  اســتخدام  بمرونــة  وتتمتــع  شــخص، 

تقســيمها إلــى ثالثــة فضــاءات متســاوية، وهــي مجهــزة 

بقواطــع عازلــة للصــوت، وأجهــزة ســمعية وبصريــة تناســب 

والنــدوات،  والمؤتمــرات،  والمحاضــرات،  العمــل،  ورش 

واالجتماعــات.

الجاليري

صممــت قاعــة الجاليــري ضمــن معاييــر مهنيــة وتقنيــة 

عالميــة الحتضــان معــارض فنيــة مختلفــة، وتبلــغ مســاحتها 

لتالئــم  ومرنــة  متطــورة  بنظــم  مجهــزة  وهــي  م2،   41٠

متطلبــات عــرض االأعمــال الفنيــة المختلفــة. كمــا يمكــن 

ــد. ــرض واح ــن مع ــر م ــى أكث ــوي عل ــة لتحت ــيم الصال تقس

المسرح

بمقاعــد  مجّهــز  وهــو  شــخصاً،   12٠ لـــ  المســرح  يتســع 

وشاشــات عــرض منســدلة وغرفــة تحكــم. يمكــن اســتخدامه 

الســتضافة فعاليــات مختلفــة كعــروض الســينما، والمســرح، 

والموســيقى والمحاضــرات. كمــا يمكــن اســتخدامه لتدريبــات 

ــرح. ــص والمس ــرق الرق ف

أول مبنــى مســجل لــدى المجلــس الفلســطيني االأعلــى للبنــاء 
االأخضــر

تصميم وإشراف: مكتب دونير أركيتيكتوس- إشبيلية- إسبانيا

بائتالف مع:

نشائية مكتب السكاكيني وشركاه لالأعمال المدنية واالإ

مكتب شهد الهندسي لالأعمال الكهربائية

مكتب »إيليت« الهندسي لالأعمال الميكانيكية

إدارة: بروجاكس إنترناشونال

أعمال الحفريات: شركة العسيلي للتجارة والمقاوالت

أعمال البناء والتشطيب: شركة أبعاد للمقاوالت 
مساحة المبنى: 773٠ م2

االستوديوهات

يضــم المبنــى ثالثة اســتوديوهات للفنــون البصريــة واالأدائية 

والمــوارد التعليميــة، مجهــزة بأحــدث المعدات التــي تتطلبها 

هــذه الممارســات التعليميــة والثقافيــة. ويمكــن اســتخدامها 

ولالســتخدام  أخــرى،  مؤسســات  أو  المؤسســة  لبرامــج 

الفــردي والجماعــي علــى حــد ســواء. وهــي كاالآتــي:

استوديو 1: بمساحة 73 م² في ط )-2(

استوديو 2: بمساحة 73 م² في ط )-2(

استوديو 3: بمساحة 45 م² في ط )1(

الصف التجريبي

ــن  ــن والتربويي ــن والفناني ــح للباحثي ــي يتي ــاء تجريب ــو فض ه

ــاحة  ــكل مس ــث يش ــن، بحي ــال والمعلمي ــع االأطف ــل م العم

طــرق  وخلــق  واالكتشــاف  والبحــث  للتجريــب  مفتوحــة 

التربويــة  للممارســات  ووســائل وخبــرات عمليــة جديــدة 

ــن  ــرة م ــة كبي ــي مجموع ــف التجريب ــر الص ــرة. ويوف المعاص

ــم  ــن المعل ــن كالً م ــي تمّك ــواد واالأدوات، الت ــائل والم الوس

ــب. ــث والتجري ــي البح ــداً ف ــاب بعي ــن الذه ــب م والطال

بيت الضيافة

ــل  ــل، ويط ــل منفص ــة بمدخ ــة المؤسس ــت ضياف ــع بي يتمت

ــا  ــكل منهم ــن، ل ــن غرفتي ــون م ــة، ويتك ــى حديق ــرة عل مباش

حمــام منفصــل، وغرفــة معيشــة ومطبــخ مشــتركان. وتتســع 

الغــرف لفــرد أو اثنيــن مــن زوار المؤسســة المحلييــن أو 

الدولييــن، إضافــة إلــى زّوار المؤسســات الشــريكة.

المطعم

ــى  ــى الرئيســية، ويطــل عل ــى شــرفة المبن يقــع المطعــم عل

التــالل المحيطــة، موفــراً مســاحة لالســتمتاع بتجربــة تذّوقيــة 

مميــزة، وبأجــواء اجتماعيــة وثقافيــة متنوعــة.

الفضاءات الخارجية

يوفــر المبنــى الجديــد عــدداً مــن الحدائــق والشــرفات التــي 

تعتبــر جــزءاً ال يتجــزأ مــن هيكليــة المبنــى.

يضــم المبنــى ثــالث شــرفات تتــدرج نــزوالً مــن الطابــق 

ــن  ــون، يمك ــجار الزيت ــزدان بأش ــى واد ُم ــل عل ــي وتط االأرض

اســتخدامها للمعــارض والفعاليــات الخارجيــة، وهــي كاالآتــي:

شرفة 1 )الرئيسية(: بمساحة 45٠ م² في الطابق االأرضي

شرفة 2: بمساحة 24٠ م² في ط )-1(

شرفة 3: بمساحة 52٠ م² في ط )-2(

تتــوزع الحدائــق داخــل المبنــى وحولــه علــى الســاحات 

إجماليــة  بمســاحة  بــه،  تحيــط  التــي  وتلــك  الداخليــة، 

كالتالــي: وهــي  تبلــغ1815م2، 

الحدائق الداخلية

تســتمد الحدائــق الداخليــة فــي المبنــى الجديــد وحــي 

تصميمهــا مــن الحدائــق فــي المــدن الفلســطينية أوائــل 

حضــري  بتاريــخ  تتســم  ففلســطين  العشــرين.  القــرن 

مــكان االســتعانة بــه فــي التصاميــم المنزليــة،  زاخــر باالإ

والحدائــق والمســاكن الحضريــة بصــورة عامــة. وتحتفــي 

هــذه الفضــاءات بتقليــد بنــاء الحدائــق كانعــكاس للرفاهيــة 

والعيــش الرغيــد، وتعكــس حســاً جماليــاً تطــّور في المســاكن 

ــرين. ــرن العش ــن الق ــى م ــود االأول ــالل العق ــطينية خ الفلس

ــة،  ــات للزين ــرة ونبات ــجار مثم ــود أش ــق بوج ــاز الحدائ وتمت

بثقافــة  ارتبطــت  التــي  العطريــة  النباتــات  إلــى  إضافــة 

الفلســطينيين وذائقتهــم فــي الشــعر واالأغانــي والثقافــة 

ــة  ــن حديق ــورود. وتحتض ــل، وال ــمين، والف ــعبية كالياس الش

الطابــق االأرضــي عريــش عنــب مســتوحى مــن العريــش 

المحبــب والمقــرب لقلــوب موظفــي المؤسســة وزّوارهــا فــي 

مبناهــا القديــم فــي رام هللا، موفــرة فضــاء حميميــاً للحــوار 

ــكار. ــادل االأف ــاش وتب والنق

الحدائق المحيطة بالمبنى

ــة  ــة التقليدي ــي الزراعي ــى االأراض ــاءات إل ــذه الفض ــير ه تش

الزيتــون  أشــجار  فتمــالأ  الفلســطينية.  الزيتــون  وحقــول 

أرجــاء  العطريــة  والنباتــات  المحليــة  االأخــرى  واالأشــجار 

الشــرفات والمنحــدرات. وقــد تمــت إعــادة زراعــة عــدد مــن 

أشــجار الزيتــون التــي كانــت فــي الموقــع قبــل البــدء بأعمــال 

الحفــر، والتــي تــم الحفــاظ عليهــا فــي مــكان مؤقــت خــالل 

ــى. ــاء المبن بن



مؤسسة عبد المحسن القطان
في خدمة الثقافة والتربية في فلسطين والعالم العربي

مؤسسة عبد المحسن القطان
27 شارع النهضة النسائية

الطيرة - خلف ميدان نيلسون مانديال
رام هللا ٩٠٦٠٦

فلسطين
ص.ب. 227٦، رام هللا، فلسطين.

هاتف: 2٩٦٠544 2 ٩7٠+
فاكس: 2٩8488٦ 2 ٩7٠+

شارع النهضة

مؤسسة عبد المحسن القطان

الشمال

ميدان نيلسون مانديال

شارع الطيرة

منطقة التحميل

القاعة الرئيسية
صالة 
الجاليريرياضة

المطعم المكتبة والمصادر التعليمية بيت الضيافة

المكاتب

االستوديوهاتالتخزين

مواقف السيارات

لالستفسار ولمعلومات إضافية عن المؤسسة:

www.qattanfoundation.org
info@qattanfoundation.org

لمعلومات إضافية عن الفعاليات، والحجوزات والمرافق:

 www.events.qattanfoundation.org
venues@qattanfoundation.org

المسرح




