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إن ظهور علم العمارة لم ٌكن من وحً المصادفة أو العبث ،وإنما ٌعود إلى عهود قدٌمة كان
أخرها مع مطلع القرن العشرٌن الذي عرف تطورا كبٌرا فً مجال الهندسة المعمارٌة ،وٌرجع دلك إلى
تطور الفكر اإلنسانً وتغٌٌر نمط حٌاة اإلنسان المعاصر ،وتحدٌدا سنة  4291أخدت الهندسة المعمارٌة
منعرجا أخر مع حركة التصنٌع وخصوصا مع العالم  Le Courbusierالذي ٌعد من مطوري هدا
العلم من حٌث التصامٌم واألشكال الموالٌة للعصر الحدٌث كما أنه أول مخترع . Bettonوقال Le
 Courbusierقولته الشهٌرة لٌعمل بها تالمٌذه من بعده وهً :الهندسة المعمارٌة هً فن وظاهرة انفعاال
بعٌدا عن مسألة البناء.
والمهندس المعماري هو الفنان والرسام والمصمم المتصنع بكامل الكفاءات الفنٌة والحرفٌة فً مجال
العمارة وهو الذي ٌستفٌد إلٌه مهمة التخطٌط والتصمٌم لمدن وأحٌاء بكاملها لم تكن لتظهر للوجود لوال
هذا العلم .

شعب البكالوريا :
األولوية : 20
 علوم دقٌقة تكنولوجٌا : هندسة مدنٌة هندسة مٌكانٌكٌة هندسة كهربائٌةاألولوية : 20
علوم الطبٌعة و الحٌاة
األولوية : 20
 بكالورٌا تقنً -بناء و أشغال عمومٌة

أساس الترتيب و الشروط البيداغوجية األصافية للتسجيل األولى :
ٌتم الترتٌب على أساس المعدل العام المحصل علٌه فً امتحان البكالورٌا
للمشاركة فً الترتٌب ٌجب أن ٌكون المعدل العام المحصل فً امتحان الباكالورٌا ٌساوي أو ٌفوق
 92/44بالنسبة لألولٌة  24و 29و  92/49بالنسبة لألولٌة 20

أنماط التكوين العالي

ًنظام الكالسٌك
)دكتوراه- د (لٌسانس – ماستر.م.نظام ل

برنامج الدراسة في النظام الكالسيكي
1-Architecture I
2-Geometries descriptive
3-Technologie des matériaux et construction
4-Analyse spatiale « plus » démographie urbaine
5- Physique bâtiment
6-Mathématiques
7-Sciences sociales
1-Architecture II
2-Histoire critique d’architecture I
3-Construction I
4-Demographic urbaine
5-Résistance des materiau
6-Sociologic I
7-Economies
8-Terminologies en arabe
1-Architecture III
2-Histoire critique d’architecture I
3-Construction
4-Structure I
5-Equipment I
6-Sociologies II
7-Terminologies en arabe
1-Architecture IV
2-Structure I
3-Demographic urbaine
4-Equipment I
5-Informatique
6-Terminologie en Anglais
1-Projet de fin d’étude
2-Hydraulique
3-Urbanisme II
4-Administratif
Le projet de fin d’étude

السنة األولى

السنة الثانٌة

السنة الثالث

السنة الرابعة

السنة الخامسة

L.M.D : د.م.برنامج الدراسة في نظام ل

هو نفس النظام الكالسٌكً حٌث ٌدرس ثالث سنوات و ٌتحصل على لٌسانس فً الهندسة
المعمارٌة لكن ال ٌستطٌع بهذه اللٌسانس أن ٌصبح مهندس معماري بل مساعد المهندس المعماري ثم
ٌنتقل إلى ماستر بدون شروط ٌدرس فٌها سنتٌن لٌتحصل على ما ستر فً الهندسة المعمارٌة و ٌصبح
مهندس معماري
االمتحانات :
 في النظام الكالسيكي ٌ :جري امتحانٌن فً السنة امتحانات جزئٌة باإلضافة إلى االمتحاناتالشاملة فً شهر جوان و االستدراكٌة فً سبتمبر
 في نظام ل.م.د  :االمتحانات هً سداسٌةأماكن العمل :
 أستاذ بالتعلٌم العالً مهندس بمؤسسات األشغال العمومٌةاالمتيازات :
 -إمكانٌة فتح مكتب الدراسات الهندسة و استشارات باسم خاص
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