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تستضيف كل من:





جامعة يون منجو ( )Ion Mincuلهندسة العمارة والعمران
جامعة العلوم الزراعية والطب البيطري
االتحاد الروماني لهندسة وتنسيق المواقع ()ASOP
االتحاد المهني للمخططين الحضريين الرومانيين ()APUR

للوثائق الكاملة ،الملصقات اإلعالنية ،والتسجيل يرجى زيارة http://forum.ln-institute.org/

منتدى هندسة وتنسيق المواقع (الندسكيب) بوخارست
محور منتدى بوخارست هو سلسلة البحيرات التي تشكل نهر كولنتينا والتي تمتلك إمكانية هائلة للتطوير
المستدام لعاصمة رومانيا.
طبيعة كولنتينا والمناطق المحيطة بها متصلة بأربعة محاور رئيسية:
o
o
o
o

النمو الحضري واالمتداد العمراني العشوائي :وخاصة الذي يحدث في أطراف المدن
السياحة والترفيه المستدام :رؤية إلعادة إحياء وتجديد بيئة الموقع من خالل تطوير وتنمية
السياحة
التراث والهوية :االستمرارية ،اإلرث ،خصوصية ودينامكية هوية المواقع
أطراف الريف والمواقع المنتجة :المواقع الريفية متعددة الوظائف وبعدها االقتصادي

سيتم التباحث وعرض المحاور األربعة من خالل ورشات عمل ،رحالت ميدانية ،محاضرات رئيسية
ونقاشات خالل أيام المنتدى األربعة.
نشاطات إضافية تسبق المنتدى:
o
o
o
o

طلب الملصقات اإلعالنية للمنتدى 22 :كانون األول  12 -1122كانون الثاني 1122
محاضرات إلكترونية :محاضرات تحضيرية عبر شبكة اإلنترنت خالل شهري أذار ونيسان
1122
ندوة لبحوثات درجة الدكتوراه :التركيز على أساليب البحث المتعلق بهندسة وتنسيق المواقع
( 12نيسان)
ورشات عمل إضافية :سيتم اإلعالن عن ورشات عمل إضافية من خالل موقع المنتدى على
شبكة اإلنترنت

أهداف منتدى هندسة وتنسيق المواقع
ما يميز منتدى هندسة وتنسيق المواقع الذي تقيمه مؤسسة ليه نوتغ ( )LE:NOTRE Instituteعن باقي
المنتديات والفعاليات األوروبية المرتبطة بهندسة وتنسيق المواقع هو التركيز على النقاش والحوار
المتبادل .يوفر هذا المنتدى فرصة فريدة من نوعها للتفاعل الخالق مع الزمالء من شتّى التخصصات
ذات الصلة بهذا المجال في ورشات العمل والزيارات الميدانية .الهدف هو خلق بيئة محفزة تعزز إبتكار
مشاريع وأفكار تعليمية جديدة للبحث العلمي ودمج الجوانب النظرية مع العملبة .سيتم العمل على نشرة
مشتركة مبنية على نتائج هذا المنتدى وسيتسنى لجميع المشاركين في المنتدى الفرصة للنشر فيها .تم
تنسيق هذا المنتدى حتى اآلن ثالثة مرات :أنتاليا ( ،)1121روما ( )1121وسراييفو (.)1122
الفئة المستهدفة:
مشاركة المعلمون والباحثون من مختلف المجاالت المتعلقة بهندسة وتنسيق المواقع باإلضافة إلى مزاولي
المهنة أساسية لعملية الحوار بين التخصصات المتعددة والتعلم المتبادل خالل المنتدى.
يستهدف المنتدى الفئات التالية:
 الباحثون ،ممارسو المهنة ،والمدرسون من كافة المجاالت المتعلقة بهندسة وتنسيق المواقع.
هذا يتضمن المجاالت المتعلقة بالمواقع المميزة باإلضافة إلى المواقع اإلعتيادية والمتدهورة
بحسب اتفاقية هندسة وتنسيق المواقع األوروبي (.)European Landscape Convention
 التخصصات ذات العالقة تتضمن :هندسة وتنسيق المواقع ،التخطيط العمراني واإلقليمي،
هندسة العمارة ،الجغرافيا ،علم األحراج ،العلوم السياسية واإلجتماعية ،التاريخ والثقافة،
السياحة واإلقتصاد ،تخطيط الطرق والبنية التحتية ،الهندسة ،هندسة المياه ،حماية الطبيعة
وعلم البيئة.
القطاعات المستهدفة :القطاع العام :المدراء ،السلطات المحلية والإلقليمية ،المدرسون

والباحثون ،المنظمات غير الحكومية ( .)NGOsالقطاع الخاص :المكاتب واإلستشارييون،
قطاع العقارات والصناعات.
خلفية المنتدى ومؤسسة ليه نوتغ ()LE:NOTRE Institute
تم تأسيس هذه المؤسسة تحت رعاية إكالس ( ،)ECLASمجلس كليات هندسة وتنسيق المواقع األوروبية،
كمظلة تنسيقية لتسهل تعاون التخصصات المختلفة التعليمية والبحثية والمهنية بطريق مبتكرة في مجاالت
هتدسة وتنسيق المواقع .تهدف المؤسسة إلى تطوير وتقوية العالقات بين التدريس ،البحث ،ومزاولة
المهنة في القطاع العام والخاص والقطاعات غير الربحية .تعمل المؤسسة على تحقيق هذا الهدف من
خالل تكثيف وتسهيل التواصل ،التعاون ،وتطوير األفكار عبر القطاعات والمجاالت المتعددة لتحفيز
إدراك أهمية الدور الثقافي ،البيئي ،االجتماعي ،واإلقتصادي لهندسة وتنسيق المواقع في حياة المجتمع
ككل.
المشاركون في المنتدى مدعويين ليصبحوا أعضاء في مؤسسة ليه نوتغ ()LE:NOTRE Institute
للتواصل:
LE:NOTRE Institute
http://www.le-notre.org
office@le-notre.org

