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 إيفالمن  طبيعيّةفي التصميم الهندسي للمناظر ال 2017 طالّبال سابقةمالخاص بموَجز ال

من ضمن  "الطالّبتصميم  سابقةم) "إيفال(الدولي لمهندسي المناظر الطبيعيّة  االتحاد يرعى
الجمعيّة الكنديّة لمهندسي المناظر الطبيعيّة  وتنّظمها ،والخمسين الرابع المؤتمر العالمي

)CSLA/AAPC(  بالتعاون مع جمعيّة مهندسي المناظر الطبيعيّة في كيبيك)AAPQ .(  

النابعة من فكر طالّب هندسة المناظر األعمال التصميميّة البيئيّة  تقديرإلى  المسابقةتهدف 
الرابع والخمسين إليفال في مونتريال تحت عنوان  المؤتمر العالميويهدف . الطبيعيّة وابتكارهم

بلوغ في هندسة المناظر الطبيعيّة المدى الذي وصلت إليه إلى إظهار " أيام لتغيير العالم 10"

الطالّب الذين  مجموعات الطالّب أو المسابقةوعليه، تدعو . حول العالمربويّة أعلى المعايير الت
أو الجامعيين أو الخّرجين ( فيها المشاركةر الطبيعيّة إلى هج هندسة المناظايدرسون من

إذا كانت الجامعة  من ضمن مناهج أخرى الجامعيين الذين يدرسون هندسة المناظر الطبيعيّة
يُرجى زيارة موقع المؤتمر و). ةلهندسة المناظر الطبيعيّ  ا خاًصامنهجً  عيّنالتي يرتادونها ال تُ 

http://www.csla‐aapc.ca/events/2017‐world‐congress  لالّطالع على المعلومات الجارية
تفاصيل حول المؤتمر ومعلومات حصول على الولل ،المسابقة إلى المشاركة فيحول التقدّم 

  . التسجيل

  الموضوع

: المناظر الطبيعيّة قّوة": هو المناظر الطبيعيّة لهذه السنةموضوع مسابقة الطالّب في هندسة إّن 
  . "من أجل العدالة االجتماعية تصميمٌ 

الهدر، /ءالما/الطعام/الطاقة ألة، ومسةمالُمستدا نميةالمي، وممارسات التاالحترار الع ظهورمع 
على أنّها نوع من ، ألوسعمن منظار دورها اسة المناظر الطبيّعية دنهالنظر إلى لنا من   ال بُدّ 

 فرصةتيح لنا اليُ  هذا بالذات وزمننا. لَحضرياالمدني المجال يتخّطيان  الطبيعيّ  والتحّول التدّخل
ؤّمُن ي ستقبلٍ ــُ مـللتحضير بـما يُناسب ل أخرى ونُظم، وتعقيدات تجاُورات،و ،خذ بمقاييساأل في

وهو القّمة األولى للتصميم  هذا المؤتمر، وكما حال. لِقيَم االجتماعيّة والبيئيّةتوزيع ا توازنًا في
وفي واجهة هذه القّمة،  مّطلع؛، يُشّكل التصميم جوهر التغيير المكاني المتعدّد االختصاصاتال

  . التعقيدات المكانيّة واإلنصاف االجتماعي فيمسائل لمعالجة  تتّسم بالقّوةلدينا مناظر طبيعيّة 
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في متناقضة و ،مختلفةوضعيّات إقامة ة على ديدرة الفريتمتّع مهندسو المناظر الطبيعيّة بالق
منظر مّطلع في الإلى تغيير  حويلهاتعلى بداعيّة ومثيرة للجدل، ولديهم القدرة اإل ،الغالب

  . وجرعة كبيرة من العمليّة ذلك عبر التصميم والخيالوطبيعي ال

نحتّل موقعًا استراتيجيًا فإنّنا ، المناظر الطبيعيّة والمفّكرين في مجال نيمحترفمن اللهذا، كوننا 
 الجودة المكانيّة بين يجاد التوازنفي ممارسات التمنية المستدامة إل في تعزيز دورنا كرياديين

المستقبلي نا من قدرة على البناء واإلسقاط إّن ما ل. والقيم اإليكولوجيّة واإلنصاف االجتماعي
توفّر هذه و .المنظر الطبيعي بها يُعالَجطريقة التي هي قدرة فريدة، وتمدّنا باإلمكانيّة لتغيير ال

 ن خاللمبارزة ممارسات ميدانيّة  دعمفي  يدةفرصة فر ختصاصات،في سياق متعدّد اال، القّمة
  . ورؤيويّة ُممكنةطروحات حقيقيّة و

من أجل العدالة  تصميمٌ : المناظر الطبيعيّةقّوة "ندعو الطالّب إلى تناول الموضوع 
  : الُطرق التي يُمكن ترجمة الموضوع من خاللهاإحد  تناول، عبر "ةاالجتماعيّ 

والطاقة  كهرباءتؤّمن ال" مناظر طبيعيّة استخراجيّة"استغالل المناطق الَظهيرة على أنّها  -
، وكيف لهذه العمليّة أن )إلكترومائي، فحم، نفط وغاز طبيعي، ريح، وطاقة مائيّة(

 . تَُواَزن مع أدوارها األخرى كمساكن بشريّة وبيئة طبيعيّة

 

مواجهة كوارث طبيعيّة خطرة في يعيّة وهندسة المناظر الطبيعيّة المناظر الطب قّوة -
في اصف، االنهيال األرضي، وسواها؛ والعوالجفاف، الفيضانات،  -ومخاطر بيئيّة

 . لتأثير إيجابًا في التغيير االجتماعيا
 

 

 ااالجتماعيّة والسياسيّة، سلبً بيعيّة معيّنة أن تُعبّر عن القوى االقتصاديّة وكيف لمناظر ط -
تقدّم االجتماعي في الاألنماط الحاليّة لمواكبة ؛ وكيف يُمكن تحويلها اأو إيجابً 

 . واالقتصادي
  

ومواقع مناظر طبيعيّة محدّدة  طبيعيّة يجوز لتصاميم الطالّب أن تنطبق على تحدّيات
قّوة المناظر "المذكورة أعاله لــتضاربات االيألفونها، أو مناظر طبيعيّة نموذجيّة تُمثّل 

 . اسهاختيار سياق مشروعهم وموقعه ومق للطالّب الحريّة في. "الطبيعيّة
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 مة اللجنة المنظِّ 

، من كّل تصميم هندسة المناظر الطبيعيّةمة لمسابقة الطالّب في اللجنة المحليّة المنظِّ  تألّفت
 IFLAوعضو فيهما، راكيل بينيالوسا، رئيسة  AAPQو CSLAرون ويليامز، رئيس : من

AR ومندوبة ،CSLA وعضو في ،AAPQ . من األعضاء وسيكون في مساعدة اللجنة عدد
  . فنّية المحلّيين، بما فيه لجنة

  والجوائز في مسابقة الطالّب في التصميم تحكيم لجنة ال

مناظر  ةبيف سانداالك، مهندس. رأسها دتدوليّة  تحكيمسيتّم تقييم المشاركات من لجنة 
 .د.أتشغل و. ، في جامعة كالغاري)ةأكاديمي(مساعد  ديجامعي وعم ةطبيعيّة، وأستاذ

  . IFLA فيالمسابقات  لجنة الحكام في لجنة ةرئيس منصبسانداالك 

  : ائز التاليةستقدّم اللجنة الجو

  . أ.د 3500 -جائزة غروب هان لهندسة المناظر الطبيعيّة: الجائزة األولى

  . أ.د IFLA – 2500زفيه ميلر من جائزة :الجائزة الثانية

  CSLA/AAPCجائزة الجدارة من : الجائزة الثالثة

  معايير التقييم 

  ة واألخذ بالموضوع اإلجمالي والموضوعات الفرعيّ  المسابقةالتحقّق الفعّال من موضوع
 . عالميّةقّمة التصميم الالمطروحة من 

 التحليل الموثّق بوضوح وآليّة سير التصميم . 
  م وتُحدّد متكرة، تُضيف القيمة على هويّة الوُمب انعكاسيّةإبداء مقاربة كان المصمَّ

 . المشروع استراتيجيّة تنفيذ
 االهتمام على التأّمل في المسائل السياقيّة والتاريخيّة والثقافيّة والبيئيّة و وجود دليل على

 . بها
 الدمج بين األوجه العمليّة والجماليّة لهندسة المناظر الطبيعيّة . 
 وجود الصفات الوظيفيّة واالجتماعيّة. 
 وجود صفات االستدامة . 
 وجود الصفات المفهوميّة .  
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  المشاركة أهليّة

مفتوحة أمام كّل الطالّب الجامعيين والخّرجين الجامعيين في هندسة المناظر الطبيعيّة،  المسابقة
بـمن فيهم الطالّب الجامعيين والخّرجين الجامعيين الذين يدرسون هندسة المناظر الطبيعيّة من 

 تّم قبول كّل الطلبات المقدّمة،وسي. كمنهج بحدّ ذاته ولكنّها غير معيّنةضمن المناهج الجامعيّة 
 وتُرّحب المسابقة. فردية أم جماعيّة، ويُسمح بمشاركة واحدة لكل طالب أو مجموعة أكانت

في هندسة المناظر  طالبٌ أن يترأّس الفريق  يجب؛ مع ذلك، المتعدّدة االختصاصاتالطلبات ب
ال يجوز و. دة خمسة أشخاصال يجوز أن يتعدّى عدد المشاركين في المجموعة الواح. الطبيعيّة

للمعاونين المحترفين ومساعدي أعضاء لجنة التحكيم وأقاربائهم حتّى الدرجة الثالثة بالمشاركة 
أو  المسابقةيُحّظر على الطالّب االتصال بأي عضو من أعضاء لجنة التحكيم قبل . المسابقةفي 

  . competition@ifla2017.comتُوّجه االستفسارات حصًرا إلى . خاللها

   المسابقةإجراءات 

ويجب أن .  xdropbo .ac.cpaa‐alsc@rotcerid‐evitucexeتُقدّم المشاركات رقميًا إلى عنوان 
ة بمراجعة بعد أن تقوم لجنة فنّية مستقلّ . A1شكل المشاركات مع لوحتي عرض بقياس  يتوافق

وثانيًا لكل المشاركات  الً كيم تقييًما أوّ حال ينطبق منها، تُجري لجنة الت واستبعاد مااريع المش
 )تقريبًا(سيتّم سحب المشاريع العشرين األولى و. بناًء على المعايير المذكورة أعاله الرقميّة

 "A3 )11على شكل سحبًا ورقيًا  ،المختارة خالل عمليّة التقييم على مرحلتين x 17 "تقريبًا (
وسيتّم سحب المشاريع الثالثة الرابحة وأّي تنويهات خاّصة من لجنة التحكيم . عن كثب هالتقييم

أن تكون دقّة رسومهم مناسبة لالّطالع عليها بأحجام الطالّب التأّكد من  وعليه، على. A1بحجم 
بالمؤّهلين للنهائيات في الخاصة  وتلك  حائزة على الجوائزعرض المشاريع الوستُ . متعدّدة

  . أو بعده/حق للمشاريع خالل المؤتمر ومعرض ال

  المسابقةفي  مشاركةرسوم ال

يجب *. لكّل طلب مقدّم، أكان فرديًا أم جماعيًا. أ.د 50و. أ.د 10بين  مشاركةيتراوح رسم ال 

ودفع الرسم، يُرجى زيارة صفحة مسابقة  مشاركةولل. عند تقديم الطلبالمشاركة دفع رسم 
  ). يتّم تزويد عنوان االتصال قريبًا(تصميم الطالّب من إيفال 

المتسابقون  الذي تقع فيه المؤّسسة التربويّة حيث يدرسبلد البناًء على  لمشاركةد رسم ايُحدَّ 
للحرص على أن مؤّشر القدرة الشرائيّة  بناًء علىسم رسب اليُحتَ ). وليس البلد المنشأ للطالب(
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جى الضغط هنا للحصول على قيمة الرسم ير. (ُمنصفًامتساويًا ومبلغًا  يدفع المشاركون
  ).  http://www.csla‐aapc.ca/events/2017‐world‐congressالمخّصص لبلدك

من المؤّسسة التربويّة نفسها، يستحّق عنها مبلغًا إجماليًا  20إلى  مشاركات 10عند ورود : حسم

وعليه، ). بحسب البلد المنشأ للمؤّسسة التربويّةأيًضا سيتّم تعديله . (أ.د 500ميًا ال يتجاوز تراكُ 

  . مشاركاتمن ال لكلٍ % 50من حسم بنسبة  مشاركةتستفيد المؤّسسة التربويّة التي تتقدّم بعشرين 

بالنيابة عن المتسابقين، لكن على  مشاركةيجوز للجامعة أو الطرف الثالث تسديد رسم ال*
جامعاتهم أو الطرف الثالث، وإعالم أمانة سّر إيفال  المتسابقين أن يقوموا بتدبير هذا األمر مع

  . بذلك

: يُمكن توجيه أي أسئلة حول رسم االشتراك في مسابقة تصميم الطالّب إلى أمانة سّر إيفال
admin@iflaonline.org  .  

  المشاركة طلباتُمستلزمات تقديم 

  : الشروط اآلتية وإالّ سيتّم استبعادها المشاركة طلباتيجب أن تُراعي 

يجب أن تكون كّل الطلبات باللغة اإلنجليزيّة، وهي اللغة الرسميّة إليفال وللمؤتمر  -1

 . إليفال 2017 عالميال

 : يجب تقديم المستندات التالية -2
 يُذكر فيها صاحب المشروع أو )زيلها من الموقعتن( الرسميّة استمارة المشاركة ،

الجامعة وإسم المنهج، /الفريق، وعنوان المشروع، وإسم المؤّسسة التربويّة
 . للتعديل ةغير قابل PDFحفظ االستمارة بصيغة . وموافقة عميد أو رئيس المنهج

 ُملّخص مكتوب عن المشروع بما فيه ): كلمة 250ال يتعدّى ( وصف ُمختصر

وقد . ائل الُمعَالَجة، والِسمات األساسيّة، واإلبتكاراتسياق المشروع، والمس
يجب حفظ  الوصف . يُستعمل ذلك في تقرير لجنة التحكيم أو أّي منشورات الحقة

ذكر إسم فريق  من دونيتضّمن عنوان المشروع، على أن   PDFبصيغة 
بقاء على النص من دون ضبط بشكل يجب اإل. المشروع أو المؤّسسة التربويّة

 Timesاٍو، وتركه إلى اليسار مع فراغ مزدوج بين السطور، واستعمال الخط متس

New Roman 12، بحجم . 
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  َخ من المشروع بصيغة نُسPDF )ُمرقّمة بالترتيب بحسب كيفيّة االّطالع عليها .(
مسحوبة ورقيًا باتّجاه  A3مستندات كخ لكي يتّم االّطالع عليها سَ يجب إعداد النُ 

portrait كامل ُملصق ، فيجب أن يتّم إعداده كبإحدى الجوائزالمشروع  زفا، وإذا
يجب أن تتضّمن اللوحتان عنوان ). portraitباتّجاه  A1لوحتان بحجم (الحجم 

و الفريق أو المؤّسسة المشروع، من دون ذكر معلومات تفصح هويّة صاحبه، أ
إلى  تسلسليّة، وسيتّم اإلشارة اأرقامً  المشاركات الواردة ستُعطى. التربويّة

 ـعمليجب أن يتضّمن ال. برقم لضمان إخفاء الهويّة عند التحكيم المشاركات

 x 594مم  841قياس كّل منهما ( A1، ملصقين اثنين بحجم %100النهائي، بحجم 

سيُعرض الملصقان واحدهما إلى جانب اآلخر مع ). فقط  portraitمم، باتجاه 
 . بينهمامم   20فاصل بقياس 

   Submission of Competitionتقديم هذه الملفّات تبعًا للتعليمات على صفحة اإلنترنت  -3
 ). ستضاف الحقًا(

 : يُرجى أخذ العلم باآلتي -4
 صورة جّوية، مخّطط موقع، : مثال(لمشروع تحديد سياق اذكر معلومات تكفي ل

 ). وغيرها من المعلومات السياقيّة

 اسات مناسبة لعرض المشروعتأمين عدد من الرسوم بمق . 
  الحرص على تزويد وصف مقتضب وواضح لغايات المشروع، والمسائل أو

). كلمة 250ال يتعدّى (والمفاهيم االعتبارات الخاّصة، والمقاربة والطرائق، 

يجب اختصار مفاتيح التصميم والمالحظات والتوصيفات وعدم احتسابها من 
 . ضمن العدد المطلوب للكلمات

  عدد الملصقات أو االتجاه المعيّن في بسوف تُستبعد المشاريع التي ال تلتزم
 ). portraitُملصقان اثنان، اتجاه (الُموَجز 

  يجب أن يكون أّي نص على اللوحة مكتوبًا باللغة اإلنجليزية، باستثناء ورود
 . ترجمة إضافيّة لعنوان المشروع بلغة ثانية

 ن نّصها مكتوبًا بلغة غير اللغة اإلنجليزيّة أو سوف تُستبعد المشاريع التي يكو
 . يتعدّى العدد األقصى للكلمات

 الحرص على ذكر مراجع أي صور، وصور فوتوغرافيّة، أو  اركينعلى المش
ضمن عدد من ال تُحتسب المراجع . سواها من المواد المأخوذة من مصادر أخرى

 . الكلمات المحدّد
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   comcompetition@ifla201.7: إلى المسابقةه أّي أسئلة حول وجّ تُ 

  الملفّات الرقميّة

 20وأن يكون حجم الملف بالحجم األقصى أي  300dpiبدقّة  PDFيجب أن تكون ملفات 
  . ستُرفض الملفات التي تتعدّى هذا الحجم. ميغابايت

حرصوا على أن تكون الصور النهائيّة والملفات الِفَرق أن ي/من مسؤولية أصحاب المشروع
  . بالحجم والدقة المناسبين لالّطالع عليها

  المسابقةقواعد 

تُزّود المؤّسسات التربويّة وسوف . على القبول المطلق لقواعدها المسابقةتنطوي المشاركة في 
 المحلّية فال واللجنةوقواعدها من خالل منشورات إي المسابقةإرشادات لهندسة المناظر الطبيعيّة ب

  . مةالمنظِّ 

الرابع  من ملكيّة اللجنة المنّظمة المحلّية للمؤتمر العالمي المسابقةإّن جميع المشاركات في 
  . ولن تُعاد المشاركات إلى أصحابها. إليفال والخمسين

قد تُعرض مشاركات المتنافسين ورقيًا أو رقميًا خالل المؤتمر العالمي الرابع والخمسين إليفال، 
أو /مة والمنظِّ المحلّية في مكان آخر بعد المؤتمر  يعود تقديره إلى اللجنة وقد تُعرض أيًضا 

  . إيفال

الحّق في نسخ ونشر ب) CSLA/AAPC(تحتفظ إيفال والجمعيّة الكنديّة لمهندسي المناظر الطبيعيّة 
بأّي شكل من شاركين ، جزئيًا أو كليًا، ولن تكون ُملَزمة اتّجاه المالمسابقةالمواد المقدّمة في 

  . األشكال، فيما عدا اإلقرار بكونهم أصحاب األعمال المعروضة أو المنشورة

خطارهم بأي شكل من األشكال قبل إ) أو أي جزء منها(نشر مشاركاتهم شاركين يُحّظر على الم
  . بالقرار النهائي للجنة التحكيم

م الوحيد على كّل األصعدة إلى حين التعيين المسابقةسوف ترأس لجنة التحكيم  ، وستكون المحّكِ
  . وستكون كّل القرارات الصادرة عن اللجنة قرارات نهائيّة. النهائي للجوائز

جائزة غروب هان لهندسة المناظر ب الفائزن رئيس إيفال بناًء على توصية اللجنة عن سيُعلِ 
  . CSLA/AAPCالطبيعيّة، وجائزة زفيه ميلر، وجائزة الجدارة من 

  . طلب أّي معلومات من أعضاء لجنة التحكيم شاركينيُحّظر على الم
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  الطالّب سابقةالمواعيد النهائيّة لم

أغسطس /آب 11  الموعد النهائي لألسئلة المتكّررة
2017  

  

أغسطس /آب 22  الموعد النهائي للردّ على األسئلة المتكّررة
2017  

  

في  المسابقةيجب أن تُرسل المشاركات إلى منّظمي
  موعد أقصاه

 سبتمبر/أيلول 12

2017  
ظهًرا  12

بتوقيت 
  مونتريال

تثبُّت اللجنة الفنّية من توافق المشاركات مع قواعد
  وتثبُّت أمانة إيفال من تسديد الرسم  المسابقة

 –سبتمبر /أيلول 13
  أكتوبر/تشرين أول 13

  

تشرين  16- 15  المسابقةلجنة التحكيم في 
  أكتوبر/أول

  

تشرين  20- 17  الطالّب سابقةتاريخ عرض أعمال م
  أكتوبر/أول

  

الرسمي عن الفائزين وتقديم الجوائز تاريخ اإلعالن 
  )حفل تسليم الجوائز(

    أكتوبر/تشرين أول 16

  

  :لمزيد من المعلومات، يُرجى إرسال رسالة بالبريد اإللكتروني إلى

competition@ifla2017.com  

  .في موضوع الرسالة competition#يُرجى وضع 

  

 


