نبذة عن مركز الحسين
هو من اهم الصروح الثقافية التي توجد في العاصمة االردنية والذي يتبع الى امانة عمان
ويساهم المركز في نشر الثقافة المجتمعية من خالل استقبال االنشطة الثقافية
االجتماعية المحلية والدولية و االجنبية وهو امتداد لالرث الثقافي لوسط المدينة حيث
يتمتع بطراز معماري جميل ومميز اذ انه استكماال لدور امانة عمان في إحياء منطقة
رأس العين ابتدا ًء من مسجد النورين وساحة النوافير وساحة النخيل ومن ثم قاعة
المدينة ومبنى موظفي أمانة عمان الكبرى وانتها ًء بمركز الحسين الثقافي ،

اهداف مركز الحسين الثقافي
تأتي اهداف المركز انسجاما مع االهداف االستراتيجية وقطاع التنمية المجتمعية من حيث ما يلي
 -1أهمية المشروع باعتباره جزءاً من مشروع إعادة تأهيل مركز مدينة عمان  /تطوير منطقة رأس
العين
 -2يركز على البعد الثقافي واالجتماعي والسياسي واالقتصادي
 -3يعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع االستراتيجية التي تهدف إلى إعادة الروح والحيوية اإلنسانية -
لمركز المدينة

 -4خدمة الحركة الثقافية والمسرحية بإطالق القدرات الفنية والفكرية المبدعة
 -5تحقيق تنمية ثقافية شاملة من خالل توفير البنية التحتية المتمثلة في *قاعات المركز الثقافي
والمدرج،

*تنمية مهارات األطفال ،مشاغل النشاطات الفنية ،ومسرح مركز الحسين الثقافي
*التواصل بين أمانة عمان والمجتمع المحلي  ،بتقديم خدمات المركز بصورة مجانية باإلضافة إلى
الضيافة لعدد من الفعاليات
*التعاون المستمر بين المركز والسفارات العربية واالجنبية وتبادل الثقافات من خالل اقامة
النشاطات المختلفة في المركز

عناصر المشروع
تبلغ مساحة المشروع حوالي  20دونما من اصل مساحته البالغة ( )143دونما
تبلغ مساحة مركز الحسين الثقافي ()10000م 2ويشتمل على
 بهو.مدرج(عقل بلتاجي) ،.قاعات متعددة األغراض عدد ()3 .مصاعد بانوراما ،.درج كهربائي متحرك.- .مسرح مركز الحسين الثقافي يتسع الى  500مقعد بمساحة ()1700م2 .المعهد الوطني للموسيقى بمساحة ()2500م2 .المركز االعالمي.منعة عمان -.ساحات خارجية

* .قيمة المشروع حوالي ( )8مليون لكامل عناصر المشروع
* :مدة المشروع وافتتاح المشروع
بوشر بتنفيذ العمل على مراحل من منتصف عام 1998
حيث تم افتتاح المرحلة األولى

تحت رعاية جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين
 .بتاريخ 25/10/2000

وتم افتتاح المرحلة الثانية (المسرح)
تحت رعاية جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين
ضمن احتفاالت أمانة عمان الكبرى بعيد ميالد جاللته
بتاريخ 31/1/2002

مركز الحسين الثقافي يتكون من
) (GF) -1الطابق األرضي
عبارة عن كاونتر إرشاد  ،درج كهربائي  ،مصاعد بانوراما عدد( ، )2بهو مخصص للمعارض ،
مصاعد خدمات  ,مدرج يتسع إلى ( )189شخص
 .كما أن الطابق مجهز بالمرافق الخاصة لذوي االحتياجات الخاصة باالضافة الى ساحات خارجية,
-2الطابق األول
ويتكون من قاعة متعددة األغراض القسم ( أ ) ويتسع إلى ( )150شخص
 .والقسم ( ب ) يتسع إلى ( )100شخص  ،كما أنه يمكن تغير القاعة لتكون قاعة اجتماعات متخصصة  ،باإلضافة إلى ساحات للجلوس خارج القاعات
ومكاتب لموظفين المركز

-3الطابق الثاني
ويتكون من مكاتب اإلدارة  ،قاعة اجتماعات متخصصة تتسع ( )30شخص باإلضافة إلى ساحة خارجية للضيافة

-4الطابق الثالث

ويتكون من قاعة مؤتمرات متعددة االسخدامات باالضافة الى ساحة خارجية

-5طابق التسوية (B):-

يتكون من غرفة  , VIPمكاتب موظفين المركز  ,و كراج سيارات يتسع الى ما بقارب  50سيارة
-6مسرح مركز الحسين الثقافي
يتسع مسرح المركز إلى ( )500مقعد ويضم مقصورة ملكية وهو مجهز بأحدث األجهزة الصوتية واإلضاءة المسرحية المخصصة وخشبة
عرض مناسبة تخدم كافة العروض المسرحية والدرامية والغنائية ،ويمكن استخدامها للعروض السينمائية والفيديو المختلفة والمؤتمرات ...الخ

.
-7المعهد الوطني للموسيقى

يتكون المعهد من أربعة طوابق بحيث يحتوي على (-الطابق االرضي وهو طابق االستقبال واالرشاد
وتضم باقي الطوابق قاعات مزودة بأحدث التجهيزات المكتبية وحسب المواصفات العالمية  ,باالضافة لكفيتريا .
ومصاعد خدمات

الجهات المستفيدة من المركز
(داخليا )..(االدراة العليا وجميع دوائر ومناطق امانة عمان الكبرى )
(خارجيا)..الوزاراتالسفاراتالجمعياتالنقاباتمؤسسات المجتمع المدني-الجامعات

حيث تقام الفعاليات المختلفة مثل...
المؤتمرات-المهرجانات-المسرحيات-الندوات-الدورات التدريبة –االجتماعات
حفل توقيع كتاب-معارض بازارات – وما الى ذلك من مختلف الفعاليات

الشروط الواجب توفرها من اجل قبول الحجز ..
البند االول..جميع المرافق مجانية
البند الثاني..

-1يتم توجيه خطاب رسمي من الجهة التي تريد الحجز موجه الى ادارة المركز
-2بيان نوع الفعالية المراد اقامتها (حفلة دورة او عمل فني)
-3بيان عدد الحضور المتوقع والجهة المستهدفة
-4الفترة الزمنية القامة النشاط وتاريخه
-5ضروروة احضار موافقة امنية
 -6ان يكون النشاط المراد اقامته مجاني وال يترتب علبه اي امور مالية تعود بالنفع المادي على الجهة المنظمة
 -7التعهد بالحفاظ على جميع مرافق المركز من خالل التوقيع على النموذج المعد لذلك
-8ضوروة مخاطبة وزترة الخارجية بما يخص حجوزات السفارات
-9ارفاق موافقة من نقابة الفنانين فيما يخص اقامة االعمال الفنية (المسرحيات-االعمال الدرامية)
-10ارفاق موافقة من اتحاد الكتاب عند الحجز الشهار كتاب
-11بيان الهدف العام من اقامة الفعالية
-12احضار موافقة من الجهة المختصة القامة المعارض واللوحات الفنية

البند الثالث ..اوقات الحجوزات المسموح بها ( تم التحديد من الساعة التاسعه صباحا لغاية الساعة العاشرة مساءا وطيلة ايام
االسبوع

للحجز والتواصل على االرقام التالية...

هاتف 009624790420 -:
فاكـس009624790421 -:
او عبر التواصل على صفحتنا على الفيس بوك على الرابط التالي ..
Al-Hussein-Cultural-Center-103708078779387/مركز-الحسين-الثقافيhttps://www.facebook.com/-

