مرافق لإليجار

مؤسســة تنمويــة ،مســتقلة ،غيــر ربحيــة ،تعمــل فــي دعــم وتطويــر الثقافــة والتربيــة فــي
فلســطين والعالــم العربــي ،بالتركيــز علــى األطفــال ،والمعلميــن ،والعامليــن فــي مجــاالت
وســجلت العــام
الثقافــة والفنــون والعلــوم ،ال ســيما الشــباب منهــم .تأسســت المؤسســة ُ
 1993فــي المملكــة المتحــدة كمؤسســة خيريــة ،وباشــرت العمــل مــن فلســطين العــام .1998
يقــع المركــز الثقافــي لمؤسســة عبــد المحســن القطــان فــي حـ ّـي الطيــرة فــي رام ّ
لل ،ويضــم
عـ ً
ـددا مــن المرافــق المتاحــة للتأجيــر واالســتخدام لفعالياتكــم ونشــاطاتكم ،ويمكــن حجــز هــذہ
المرافــق مــن خــال التواصــل مــع فريقنــا لترتيــب مختلــف النشــاطات وتوفيــر النصائــح لتســهيل
وتنظيــم فعاليتكــم لدينــا.
ُيمنــع التدخيــن فــي جميــع مرافــق المبنــى الخارجيــة منهــا والداخليــة ،عــدا بعــض األماكــن
المحــددة.

المرافق المتاحة للتأجير

المرافق العامة

القاعة الرئيسية

الم َطل
مطعم َ

المساحات الخارجية

الجاليري

المسرح

ّ
القطانمكتبة ليلى المقدادي
بيت الضيافة

القاعة الرئيسية

الطابق:
1-

المساحة الكلية:
2
 270م

(مع إمكانية تقسيم القاعة
إلى ثالث قاعات)

عدد األشخاص:
250
كحد أقصى

SNG

التقنيات:

إضاءة

صوت

واي فاي

 4أجهزة عرض
مع شاشات
وغرفة ّ
تحكم

مساحة
لغرفة
ترجمة

نقل البث المباشر
إلى سيارة بث
تلفزيوني

الغرف
عازلة
للصوت

استخدامات القاعة

المساحات المحيطة

إمكانية الوصول

تناسب نشاطات متعددة
كاالحتفــاالت ،ورشــات
العمــل ،المحاضــرات،
المؤتمــرات ،النــدوات،
االجتماعــات بالفيديــو.

توجــد مســاحة أمــام القاعــة
لالســتراحة والضيافــة ،إضافــة
إلــى وجــود حديقــة داخليــة
وشــرفة بمســاحة  240م²
وجاليــري فــي الطابــق نفســه.

المرافــق مهيــأة الســتقبال
األشــخاص ذوي التحديــات
الحركيــة .ويمكــن الوصــول
إلــى القاعــة مباشــرة مــن
المدخــل الرئيــس للمبنــى.

القاعة الرئيسية

بإمكانك اختيار المنطقة
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٢

ً
شخصا
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B

B

A

 90م

 90م

٢

ً
شخصا
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٢

 180م

٢

ً
شخصا
70
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ً
شخصا
70

A

 90م

بإمكانك اختيار طريقة الجلوس

٢

3

4

ً
شخصا
140

A

 270م

٢

5

6

ً
شخصا
250

يمكنكــم اختيــار القاعــة وترتيبهــا بحســب األرقــام الموضحــة هنــا ،مــع العلــم بــأن عــدد األشــخاص
المذكــور أعــاہ هــو الحــد األقصــى فــي حــال كان الترتيــب للجلــوس علــى شــكل مســرح .ســيقوم
طاقمنــا بالعمــل معكــم لترتيــب القاعــات بالشــكل األنســب لطبيعــة نشــاطكم وعــدد ضيوفكــم.

7

8

المسرح
الطابق:
2-

المساحة الكلية:
2
 120م

(مع إمكانية إغالق المدرج

عدد األشخاص:
 85على المدرج

لتتحول إلى قاعة  120م)2
المسرح :عرض 10م وعمق  7.6م

التقنيات:

نظام
إضاءة

نظام
صوت

(يمكن إضافة
ً
مقعدا آخر)
35

واي فاي

شاشات عرض
منسدلة
وغرفة تحكم

قابلة
للتعتيم
ً
تماما

معزولة
ً
صوتيا

استخدامات القاعة

المساحات المحيطة

إمكانية الوصول

تناســب فعاليــات مختلفــة كعــروض
الســينما ،والمســرح ،والموســيقى،
والمحاضــرات والمؤتمــرات .يمكــن
إغــاق المــدرج بحيــث تصبــح
مســاحة القاعــة 120م ،2وتكــون
مناســبة لــورش العمــل والتدريبــات.

تتصــل القاعــة مــع شــرفة وحديقــة
داخليــة ،وتقــع بالقرب منها مســاحة
مناســبة للتجمــع والضيافــة.

المرافــق مهيــأة الســتقبال
األشــخاص ذوي التحديــات
الحركيــة .و يمكــن الوصــول
إلــى القاعــة مباشــرة مــن
المدخــل الرئيــس للمبنــى.

المساحات الخارجية

المقدمــة
باإلضافــة إلــى جاذبيــة المــكان مــن الناحيــة الجماليــة فــإن الخدمــات
ّ

ميــز تجربتنــا مــع "القطــان" المهنيــة
أفضــت إلــى إنجــاح الفعاليــة .ولعــل أهــم مــا ّ

العاليــة والكفــاءة والمرونــة التــي يتمتــع بهــا فريــق العمــل والتــي تســتحق
الثنــاء .كل ذلــك ،إضافــة إلــى لطــف التعامــل ،أفضــى حقـ ًـا إلــى تجربــة إيجابيــة.
سارة موسكروفت،
مديــرة مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية المســؤول عــن إطــاق
خطــة االســتجابة اإلنســانية .2020

ً
وغربا ،تتراوح مســاحاتها
يضــم المبنــى ثــاث شــرفات تطــل علــى التــال المقابلــة لــه جنوبـ ًـا
ما بين 240م 2و520م ،2وهي مجهزة الســتقبال النشــاطات والفعاليات الخارجية.

للحجز أو االستفسار عن المرافق المتاحة للتأجير:
 +97022960544داخلي1062/1087 :
0593700224/5
venues@qattanfoundation.org

مطعم المطل
يقــدم مطعــم المطــل الضيافــة للفعاليــات فــي كافــة مرافــق

المؤسسة ضمن مواصفات عالية من حيث اإلعداد والمذاق ،وبما يناسب
مختلف احتياجاتكم ،وبأسعار مناسبة.

ـال مــن التدخيــن ،يقــدم قائمــة طعــام
“المطــل” مطعــم صحــي ،مميــز وخـ ِ

مناســبة الجتماعاتكــم أو اســتقبال ضيوفكــم .يقــع المطــل علــى شــرفة
الطابــق األرضــي ،حيــث يمكنكــم االســتمتاع بإطاللتــه علــى التالل المحيطة

وأجوائــه المريحــة.

+970593416041/+97022962003
almatalpalestine
restaurant@qattanfoundation.org

مكتبة ليلى المقدادي-القطان

معاييــر مهنيــة وتقنيــة عالميــة إلقامــة
معــارض فنيــة مختلفــة ،وتبلــغ مســاحتها
 410م .2تقــام فــي الجاليــري أربعــة معــارض
ً
ســنويا .ويقــع الجاليــري فــي الطابــق .1-

اســتوديو.

األولــى تتــم برمجتهــا ضمــن

مشــروع إقامــات فنيــة ســنوية ،أمــا الثانيــة
فهــي متاحــة لالســتخدام مــن قبــل الشــركاء

يمكنكم حجز هذہ القاعات مباشرة من خالل التواصل مع المكتبة.

تقع المكتبة في الطابق األرضي لمبنى المؤسسة (المدخل الرئيس).
 +97022960544داخلي3007 :

والمؤسســات فــي فلســطين .ويمكنكــم
االستفســار عنهــا عبــر صفحتنــا اإللكترونيــة.
www.qattanfoundation.org

بيت الضيافة

توجــد فــي المبنــى غرفتــان علــى شــكل

ً
مساء ،وهي مفتوحة لكل الزوار ،وبعضوية مجانية.
صباحا وحتى 7
تستقبل الزوار من الساعة 8
ً
ً
شخصا.
تحوي المكتبة غرفتين مناسبتين للعمل الجماعي ،تتسع كل منهما لحوالي 12

الجاليري

مســاحة فريــدة مــن نوعهــاُ ،ص ّممــت ضمــن

المركــز الثقافــي هــو مبنــى أخضــر ،لــذا نرجــو

ش .ال

منكــم الحــد مــن اســتخدام المــواد المضــرة
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للبيئــة فــي فعالياتكــم ،والتــي قــد تنتــج عنهــا

مخلفــات ضــارة أو زائــدة.
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 3-يســتوعب  50ســيارة خــال الفعاليــات

ما

الرئيســي ،وهنالــك موقــف خــاص فــي الطابــق

جد

تتوفــر مواقــف ســيارات أمــام المدخــل

ائية

رنتي

سي

ال

أ
بو

فــي المرافــق الداخليــة والخارجيــة كافــة.

طي

ش

مرافــق المبنــى كافــة مؤهلــة الســتخدام ذوي
التحديــات الحركيــة ،والتدخيــن ممنــوع منعـ ًـا باتـ ًـا

ش.

رة

س

رئي

ال

ي

رار

مالحظات هامة

طيرة

سي

قبل

يرجــى مراجعــة الشــروط العامــة لالســتخدام
لضمــان تجربــة مريحــة وســهلة لكم فــي مرافقنا.
+97022960544

www.qattanfoundation.org

info@qattanfoundation.org
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