
تدمقااكملماامله اا لتداايود للتدماامرمةتدجكم ااالتدر لودوجيااالفاا ل/لةوتءلفااو ملمااملهةااملاليةااالتد مااكة .لي.لم.لمشااكة التدريةيةاايال 
 Unfolding)ل  لااوتمل(IFLA BEIRUIT 2016 CONFERENCE)ود لدم مااكةي لتداءااكءتخلتديكةجيااالتالرحااكيلتدااي

Middle Eastern Landscapes) ،ل2/6/2136ل-ل13/5ودلارة لممل يةوخ،لد لكملتدجكم التالمةي يالف لف لوتدمقكمل 
 : ةعكيالويعملور كومل اللممللظملتدممرمةوهيل

ل
- The International Federation of Landscape Architecture (IFLA)  

- The Ministry of Agriculture, Lebanon. 

- Lebanese Landscape Association (LELA) 

- American University of Beirut, Faculty of Agricultural and Food Sciences, Department of Landscape 

Design and Ecosystem Management. 

- Lebanese University, Faculty of Agricultural Engineering and Veterinary Medicine, Department of 

Landscape and Territory Planning 
ماااملتد ييااايلماااملتدااايو ل(لLandscape)وتدمحراااةفييملفااا لري ااا لت للإداااللتد مااا لعلاااللجمااا لت  اااكييمييملتدمااامرمة للويهاااي 

ورشاااا ي لتدروجاااا لتد يااااا لوتدحءااااكةملوتد قااااكف لدري اااا لت لل،لوذداااا لمااااملتجاااا لتدمةااااكامالفاااا لرحيياااايتد ة يااااالوتالجل يااااا
(Landscape Architectureل)ل.ف لتدشةقلتالوةط

 :محكوةلشملخل اللممل6ءملتدممرمةل

1. Landscape History and Heritage          

2. Landscape and the Agrarian Challenge 

3. Greening the Urban Landscape 

4. Landscape, Ecology and Environment 

5. Landscape, Networks and Infrastructure 

6. Landscape, Displacement and Human Rights 

ل: ح يملف لتدممرمةلممليال للةوتءلفو م.لي.لم.ل المةكامل كلخوهيل
(لGreening the Urban Landscape)لياك ل اك تدءامملتدمحاوةلل(تدمةاكايا)تدجلةاالتد كد االل/تدياوملتالو لفا لحيا لرام
تدمشاكة ل ا لل(Trees as a Component for climatic Design of Public Urban Spaces)تدموةاوملل حا لعةءاك لدلرقاييم

ل(ةوتءلفو م.لجكدالتدمي وم لولي.لي) اللمملممله  ل
راملعااة لل(Landscape, Network & Infrastructure)تد اكل لماملتدماامرمةلءامملتدمحاوةلتدياك ل اك لتدياوملفا تماكل

تدمشاكة ل(لCultural Dimension in Ecological Aesthetic of Riverside Landscape)تد وةرةلتديك ل كد حا لتدموةاومل
ل(محميل ةمطكدبلتدمكجةريةلةوتءلفو ملول.ليتدمشةفال)  لممله  ل اللممل

ل.دل وةرةلموج ت للشةحكتد كح لمحميل ةملهيملحي ل ل
تد اةتقل ايالتيجاك  لدايالل لتد ة ياالوتالجل ياالو اكملدمشاكة اتمكل كدلة الدلمشكة يملف لتدممرمةلفقايلءاملتد ييايلماملتدايول

لل.تدحءوةل
تدمااامرمةلفااا لتدياااوميملتالو لوتد اااكل لتدجلةاااكخلءااامملتدمحاااكوةلتدةااارالتدم يلاااالتعاااال لحيااا ل اااكملفااا ل ااا لجلةااااللءااامهااايلول

محكءااةركملتالودااللتفرركحيااالماامله اا لذوملتالير ااك لماامل لاايتملميرلاااالمااملتد ااكدملوتدمحكءااة لتد كليااالماامله اا لتدملةااقل
تمااكلفاا لتديااوملتد كداا لفقاايلشااملخلةاااة ل يملتدمشااكة يم،لد حااو لماامله اا لتد ااكحتدمةاامو لعااملتدجلةااا،لوفيمااكل يلهااكلياارملتدقااكءلت

وريل لتدةاة لمحكءة لعلميالوتيءك لهيملتدمةموديملعاملتدمحمياالشاةوحكخل(لتدشو )علميالتدللمحميالط ي يالف لملطقال
 .شهكيتخلتدمشكة الدل كح يموف للهكيالتدممرمةلرملرقييملل.موه يا


