اجلمهورية اللبنانية

جملس اخلدمة املدنية

قرار رقم 2/275 :

تـاري ـ ـ ــخ 2017/5/26 :

تنظيم مباراة لتعيني مفتشني معاونني

يف مالك املفتشية العامة الرتبوية يف التفتيش املركزي
املعدل ابلقرار رقم  2/363اتريخ 2017/7/4

إن رئيس إدارة املوظفني ،

بناء على املرسوم رقـم  7986اتريخ ، 2012/4/14

بناء على املرسوم االشرتاعي رقـم  114اتريخ  1959/6/12وتعديالته (إنشاء جملس اخلدمة املدنية) ،
بناء على املرسوم رقـم  8337اتريـخ  1961/12/30وتعديالته ( تنظيم جملس اخلدمة املدنية )،
بناء على املرسوم االشرتاعي رقم  112اتريخ 1959/6/12وتعديالته ( نظام املوظفني ) ،
بناء على املرسوم االشرتاعي رقم  111اتريخ  1959 /6/ 12وتعديالته ( تنظيم اإلدارات العامة ) ،
بناء على املرسوم االشرتاعي رقم  115اتريخ  1959/6/12وتعديالته ( إنشاء التفتيش املركزي ) ،
بناء على املرسوم رقم  2460اتريخ  1959/11/9وتعديالته ( تنظيم التفتيش املركزي ) ،
بناء على قرار جملس الوزراء رقم  /52/اتريخ  ( 2012/3/28املوافقة على إجراء مباراة الختيار وتعيني مفتشني
معاونني تربويني ) ،
بناء على قرار هيئة جملس اخلدمة املدنية رقم  324اتريخ  ( ،1997/3/29النظام العام للمبارايت واالمتحاانت
اليت جتريها إدارة املوظفني يف جملس اخلدمة املدنية ) ،
بناء على قرار هيئة جملس اخلدمة املدنية رقم  486اتريخ  ( 2017/5/24نظام مباراة لتعيني مفتشني
معاونني يف مالك املفتشية العامة الرتبوية يف التفتيش املركزي) ،
بناء على قرار هيئة جملس اخلدمة املدنية رقم  487اتريخ  ( 2017/5/24اجراء مباراة لتعيني مفتشني
معاونني يف مالك املفتشية العامة الرتبوية يف التفتيش املركزي) ،
بناء على اقرتاح رئيس مصلحة املبارايت و امللفات الشخصية ،
يقرر ما أييت :

املادة األوىل  :جتري إدارة املوظفني يف جملس اخلدمة املدنية اعتبارا من يوم السبت يف 2017/7/22

مباراة لتعيني مفتشني معاونني  /عدد  52ملراحل التعليم العام والتعليم املهين
1

والتقين والرتبية الرايضية والفنون يف مالك املفتشية العامة الرتبوية يف التفتيش املركزي :

أ -ملرحلة التعليم العام :

رايضيات /فرنسي -عدد  - 5رايضيات/إنكليزي  -عدد  - 4كيمياء /فرنسي -عدد  - 3كيمياء /إنكليزي-عدد 2

فيــزايء /فرنســي -عــدد  - 2فيــزايء /إنكليــزي  -عــدد  - 2اللغــة العربيــة وادا ــا /عــدد  - 2اللغــة الفرنســية وادا ــا /
ع ـ ـ ــدد  - 2اللغ ـ ـ ــة ا نآليزي ـ ـ ــة وادا ـ ـ ــا/ع ـ ـ ــدد - 3عل ـ ـ ــوم اقت ـ ـ ــادية /ع ـ ـ ــدد  -3عل ـ ـ ــوم ا تماعي ـ ـ ــة/ع ـ ـ ــدد- 2
علوم طبيعية/فرنسي -عدد  - 2علوم طبيعية /إنكليزي -عدد  - 2غرافيـا /عدد  – 2فلسـفة وعلـم الـنفس وعلـم
الرتبية /عدد . 2
ب -ملرحلة التعليم املهين والتقين :
هندســة مدنيــة أو معماريــة /عــدد  – 1هندســة امليآاني ـ (عــام سو ســيارات)/عــدد  – 1جتميــا دا ل ـ سو فن ــون
ا عــالن /عــدد  - 1العلــوم الفندقيــة/عــدد  – 1العلــوم التمريةــية /عــدد  – 1احملاســبة والعلــوم التةاريــة /عــدد 2

املعلوماتية ا دارية /عدد . 1

ج -للرتبية الرايضية  :تربية رايضية /عدد 3
د -للفنون  :فنون ( موسيقى – مسرح – فنون تشكيلية ) /عدد 3

املادة الثانية  :شروط االشرتاك يف املباراة :

أ – الشروط العامة املشرتكة  :يشرتط يف املرشح سن يكون :

 – 1موظفا دائما منذ مخس سنوات على األقل ( إبفادة رمسية من اإلدارة ) مع مراعاة الشروط اخلاصة لكل وظيفة .
 – 2أمت الثامنة العشرين من العمر بتاريخ بدء املباراة .

 – 3مل تفرض عليه عقوبة مسلآية تفوق العقوبتني األوىل والثانية من عقوابت الدرجة األوىل من نظام املوظفني .
 - 4حائزا على الشهادات واملؤهالت املطلوبة .

ب – الشـ ـ ـ ــروط اخلا ـ ـ ـ ــة  :احملـ ـ ـ ــددة مبوج ـ ـ ـ ـ املـ ـ ـ ــادة األوىل مـ ـ ـ ــن املرسـ ـ ـ ــوم رقـ ـ ـ ــم  2828اتريـ ـ ـ ــخ 1959/12/14
البن ــد ب

معطوفـ ـاى عل ــى ا ــدو رق ــم  /2/من ــه وامل ــادة  /16/م ــن املرس ــوم رق ــم  8590اتري ــخ  ، 2012/8/2ومبوجـ ـ
مــن الفقــرة  /3/مــن املــادة اخلامســة مــن املرســوم االشـرتاعي رقــم  115اتريــخ 1959/6/12وتعديالتــه (إنشــاء التفتــيش املركــزي)
وا ــدو رقــم  /2/امللحــاب ابملرســوم رقــم  2828اتريــخ  ( 1959/12/14حتديــد شــهادات وشــروط التفتــيش )  ،ومبوج ـ ق ـرار
التفتــيش املركــزي الق ـرار رقــم  2013/11اتريــخ  ، 2013/1/8وبعــد األخــذ بعــني االعتبــار شــهادات التعلــيم املهــين والتقــين

الواردة يف القانون رقم  478اتريخ  ( 2002 /12/12حتديد احلد األدىن للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم املهين و التقين ) :
2

أ -ملرحلة التعليـم الع ــام
اال ت اص
 -1الرايضيات
 -2الفيزايء

املؤهالت العلمية املطلوبة
 -حيازة اإلجازة التعليمية سو اإلجازة ا امعية يف

الرايضيات ( البحتة سو التطبيقية سو اإلحصائية ) سو ما يعادهلا .

 سمضى سنتني يف وظيفة تربوية من سصل سنوات اخلدمة اخلمسة املطلوبة .-حيازة اإلجازة التعليمية سو اإلجازة ا امعية يف

الفيزايء سو ما يعادهلا .

 سمضى سنتني يف وظيفة تربوية من سصل سنوات اخلدمة اخلمسة املطلوبة . حيازة اإلجازة التعليمية سو اإلجازة ا امعية يفسو يف علم األحياء  Biologieسو ما يعادهلا .
* تعترب مقبولة لالشرتاك يف املباراة حيازة ا ازة التعليمية سو ا ازة اجلامعية
يف الآيمياء احليوية . BIOCHIMIE

العلوم الطبيعية Sciences Naturelles

 -3العلوم الطبيعية

مالحظة  :يعتمد يف مسابقة االختصاص برانمج

الـ . Biologie

 سمضى سنتني يف وظيفة تربوية من سصل سنوات اخلدمة اخلمسة املطلوبة . حيازة اإلجازة التعليمية سو اإلجازة ا امعية يف* تعترب مقبولة لالشرتاك يف املباراة حيازة ا ازة التعليمية سو ا ازة اجلامعية
يف الآيمياء احليوية . BIOCHIMIE
الآيمياء  CHIMIEسو ما يعادهلا .

 -4الآيمياء

مالحظة  :يعتمد يف مسابقة االختصاص برانمج

الآيمياء . CHIMIE

 سمضى سنتني يف وظيفة تربوية من سصل سنوات اخلدمة اخلمسة املطلوبة . -5اللغة العربية وادا ا

 -6اللغة الفرنسية وادا ا

 -7اللغة ا نآليزية وادا ا

 -8العلوم االقت ادية

 حيازة اإلجازة التعليمية سو اإلجازة ا امعية يف اللغة العربية وادا ا سو ما يعادهلا .سو حيازة االجازة يف احلقوق اللبنانية .

 سمضى سنتني يف وظيفة تربوية من سصل سنوات اخلدمة اخلمسة املطلوبة . حيازة اإلجازة التعليمية سو اإلجازة ا امعية يف اللغة الفرنسية وادا ا سو ما يعادهلا .سو حيازة االجازة يف احلقوق اللبنانية .
 -سمضى سنتني يف وظيفة تربوية من سصل سنوات اخلدمة اخلمسة املطلوبة .

 حيازة اإلجازة التعليمية سو اإلجازة ا امعية يف اللغة ا نآليزية وادا ا سو ما يعادهلا .سو حيازة االجازة يف احلقوق اللبنانية .

 سمضى سنتني يف وظيفة تربوية من سصل سنوات اخلدمة اخلمسة املطلوبة . حيازة اإلجازة التعليمية سو اإلجازة ا امعية يف العلوم االقت ادية سو ما يعادهلا سو االجازة يف احلقوق اللبنانية* تعترب مقبولة لالشرتاك يف املباراة حيازة ا ازة يف إدارة األعمال .

 سمضى سنتني يف وظيفة تربوية من سصل سنوات اخلدمة اخلمسة املطلوبة .3

مالحظة  :يعتمد يف مسابقة االختصاص برانمج العلوم االقت ادية .

اتبع  /مرحلة التعليـم الع ــام
املؤهالت العلمية املطلوبة

اال ت اص

 حيازة اإلجازة التعليمية سو اإلجازة ا امعية يف العلوم اال تماعية سو ما يعادهلا .سو حيازة االجازة يف احلقوق اللبنانية .

 -9العلوم اال تماعية

* تعترب مقبولة لالشرتاك يف املباراة حيازة ا ازة يف اخلدمة اال تماعية
سو يف ا شراف ال ح اال تماع

سو يف العما اال تماع

 -سمضى سنتني يف وظيفة تربوية من سصل سنوات اخلدمة اخلمسة املطلوبة .

مالحظة  :يعتمد يف مسابقة االختصاص برانمج العلوم اال تماعية

 -10اجلغرافيا
 -11الفلسفة وعلم النفس
وعلم الرتبية

-حيازة اإلجازة التعليمية سو اإلجازة ا امعية يف

اجلغرافيا سو ما يعادهلا سو االجازة يف احلقوق اللبنانية .

 سمضى سنتني يف وظيفة تربوية من سصل سنوات اخلدمة اخلمسة املطلوبة .حيازة اإلجازة التعليمية سو ا ازة اجلامعية يف علم النفس سو يف الفلسفة سوسو اإلجازة يف احلقوق اللبنانية .

يف علم الرتبية سو ما يعادهلا

 سمضى سنتني يف وظيفة تربوية من سصل سنوات اخلدمة اخلمسة املطلوبة .ب -للرتبية الرايضية

اال ت اص
 -12الرتبية الرايضية

املؤهالت العلمية املطلوبة
 -حيازة شهادة إهناء دروس من معهد عال للرتبية البدنية معرتف به رمسيا .

 سمضى ثالث سنوات يف وظيفة تتعلاب ابلرتبية البدنية من سصل سنوات اخلدمة اخلمسة املطلوبةج -للفنـون
املؤهالت العلمية املطلوبة

اال ت اص

 حيـازة ا ـازة التعليميـة سو ا ـازة اجلامعيـة يف الرسـم سو يف املوسـيق سو املسـر سو يف الت ـميمالـ ـ ــدا ل سو يف فن ـ ـ ــون ا عـ ـ ــالن والتوا ـ ـ ــا الب ـ ـ ــري سو يف التمثيـ ـ ــا سو يف الفن ـ ـ ــون التشـ ـ ــآيلية

سو يف التقنيات السـينمائية والتلفزيونيـة سو يف الت ـوير الفـين سو يف الفنـون الطباعيـة سو يف اجلـدارايت

 -13الفنون

سو يف النحـ ـ ـ ــت سو يف اخلـ ـ ـ ــزف والز ا يـ ـ ـ ــات سو يف السـ ـ ـ ــةادايت سو يف االيقـ ـ ـ ــونت واملنمنمـ ـ ـ ــات
سو يف فنـ ــون األداء( التص ــوير – اإلنت ــا – اإلخ ـ ـرا – النق ــد املس ــرحي  -تص ــميم املش ــهد واملواق ــع الطبيعي ــة )

سو يف السينوغرافيا سو ما يعادهلا .

سو حيازة اإلجازة التعليمية الفنية  LETسو اإلجازة الفنية  LTيف الفنون ا عالنية والغرافيآية
4

سويف الفنون الز رفية/اهلندسة الدا لية سو ما يعادهلا .
د -ملرحلة التعليـم املهين والتقين
اال ت اص
 -14اهلندسة املدنية
سو املعمارية

املؤهالت العلمية املطلوبة

 حيازة شهادة امعية يف اهلندسة املدنية ( سو سي من فروعها سو اختصاصاهتا ) سو ما يعادهلا .سو يف اهلندسة املعمارية ( سو سي من فروعها سو اختصاصاهتا ) سو ما يعادهلا .

أو حيازة اإلجازة التعليمية الفنية

سو اإلجازة الفنية  LTسو الدبلوم اجلامع للتكنولوجيا

LET

 D.U.Tيف قيادة وتنفيذ البناء واألشغال العامة سو يف املساحة سو يف الرسم املعماري .

 حيازة شهادة امعية يفأو حيازة اإلجازة  LETيف امليآاني سو ميآاني السيارات سو امليآاني ا نتا

اهلندسة امليآانيآية ( سو سي من فروعها سو اختصاصاهتا ) سو ما يعادهلا .

 -15هندسة امليآاني

سو ميآاني اآلالت

أو حيازة اإلجازة الفنية  LTسو الدبلوم اجلامع للتكنولوجيا  D.U.Tيف امليآاني أو يف امليآاني
اهليدروليآ واآلليات املتحركة سو يف ميآاني السيارات سو يف امليآاني اهلوائ
وال يانة ال ناعية .

اتبع  :د -ملرحلة التعليـم املهين والتقين
اال ت اص
 -16التةميا الدا ل
سو فنون ا عالن
 -17العلوم الفندقية
 -18العلوم التمريةية
 -19احملاسبة والعلوم التةارية
 -20املعلوماتية ا دارية

املؤهالت العلمية املطلوبة

 حيازة شهادة امعية يف هندسة التةميا الدا ل سو يف فنون ا عالن سو ما يعادهلا .أو حيازة اإلجازة التعليمية الفنية

LET

سواإلجازة الفنية  LTسو الدبلوم اجلامع للتكنولوجيا

 D.U.Tيف الفنون الز رفية/اهلندسة الدا لية سو يف الفنون ا عالنية والغرافيآية سو ما يعادهلا

-حيازة اإلجازة التعليمية الفنية

LET

سو اإلجازة الفنية  LTسو الدبلوم اجلامع للتكنولوجيا

 D.U.Tيف ا دارة الفندقية سو ما يعادهلا .

 حيازة اإلجازة التعليمية الفنية  LETسو اإلجازة الفنية  LTسو الدبلوم اجلامع للتكنولوجيا D.U.Tيف العناية التمريةية سو يف العلوم املخربية سو يف تقنيات الت وير الطيب
سو يف العالج الفيزايئ سو يف القبالة القانونية .

حيازة اإلجازة التعليمية الفنية D.U.Tيف املرا عة واخلربة يف احملاسبة اختصاصاهتا ) سو ما يعادهلا .
LET

 -حيازة اإلجازة التعليمية الفنية

LET

 D.U.Tيف املعلوماتية ا دارية .

5

سو اإلجازة الفنية  LTسو الدبلوم اجلامع للتكنولوجيا
سو اإلجازة الفنية  LTسو الدبلوم اجلامع للتكنولوجيا

املادة الثالثة  :املستندات ومدة تقدمي الطلبات :
عل ــى ال ـ ـرايفبني يف االش ـ ـرتاك يف املب ــاراة سن يق ــدموا لب ــاهتم شخص ــيا ( سو بواس ــطة الغـ ــر – يف حـ ـاالت الض ــرورة – وذلـ ـ مبوجـ ـ
وكالة ا

ة منظمة وفاب االصو لدى كات العد ) وذل ملهلة سقصاها يـوم السـبت يف  2017/7/15وذل ـ إىل إدارة املـوظفني

يف جملس اخلدمة املدنية  -شارع الرئيس رشيد كرامي ( فردان سابقـا ) – مفرق سوبر ماركت " غودييز . goodies
تقــدم الطلبــات علــى ــاذ صــادرة عــن جملــس اخلدمــة املدنيــة ميكــن احلصــو عليهــا مــن دائــرة املبــارايت يف إدارة املــوظفني
يف جملــس اخلدمــة املدنيــة ومــن املوقــع االلآــرتول للمةلــس  ، www.csb.gov.lbموقعــة مــع طــابع مــاي بقيم ـة ، . /1000/

ويذكر فيها حمل إقامة املرشح والوظيفة اليت يتبارى ألجلها .

 ال تقبا طلبات الرتشيح  ،و ال تسةا إذا مل تآن مستوفية مجيع الشروط العامة واخلا ة املطلوبة للوظيفة .كما ال يقبا ضم أي مستند ديد إىل طلب الرتشيح بعد اتريخ انتهاء املهلة الق وى احملددة لقبول الطلبات .

ترفق ابلطلبات املستندات التالية :

أ -بيان قيد إفرادي سو صورة باب األصل عنه مص ّدق من قسم النفوس يف مركـز احملافظة سو من ديوان املديرية العامة

التعرف على شخصيته  ،ويثبت سن املرشح لبناين منذ
لألحوا الشخصية  ،حيمل صورة حديثة للمرشح تساعد على ّ
عشر سنوات على األقل  ،وسنه سمت الثامنة والعشرين من العمر .وميآن االستعاضة عن بيان القيد اإلفرادي بصورة عن بطاقة
اهلوية ( مع إبراز البطاقة األصلية ) شرط سن تكون

ادرة منذ أكثر من عشر

مل مير على صدورها مدة العشر السنوات املذكورة

سنوات على اتريخ املباراة  ،وال تُقبل بطاقة اهلوية اليت

( فيستعاض عنها ببيان القيد ا

مبني سعاله ) .
فرادي وفقاى ملا هو ّ

ب  -إفادة رمسية من اإلدارة اليت يعمل لديها املرشح تثبت سنه موظف دائم له يف اخلدمة الفعلية مخس سنوات على األقل ،
وانه مل تفرض عليه عقوبة مسلآية تفوق العقوبتني األوىل والثانية من عقوابت الدرجة األوىل من نظام املوظفني .
ج  -وراتن مشسيتان لوجـه املرشح مصـادق عليهما من املختار سو من اإلدارة املختصة ابلنسبة للموظف .
د – نسخة عن الشهادات و املؤهالت العلمية و املستندات التالية :

أ -ملرحلة التعليـم الع ــام
املستندات املطلوبة

اال ت اص

 -1نسخة مصدقة وفقا لألصو عن اإلجازة التعليمية سو اإلجازة ا امعية يف الرايضيات

 -1الرايضيات

( البحتة سو التطبيقية سو اإلحصائية ) سو ما يعادهلا .

 -2إفادة رمسية (إضافة اىل اإلفادة املذكورة يف الفقرة ب من املادة الثالثة) تثبت ان املرشح سمضى لدى احدى
اإلدارات العامة مدة سنتني خدمة فعلية على األقل يف وظيفة تربوية .
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تــابع أ -ملرحلة التعليـم الع ــام
املستندات املطلوبة

اال ت اص

 -1نسخة مصدقة وفقا لألصو عن اإلجازة التعليمية سو اإلجازة ا امعية يف
 -2إفادة رمسية (إضافة اىل اإلفادة املذكورة يف الفقرة ب من املادة الثالثة) تثبت ان املرشح سمضى لدى احدى
اإلدارات العامة مدة سنتني خدمة فعلية على األقل يف وظيفة تربوية .
الفيزايء .

 -2الفيزايء

 -1نسخة مصدقة وفقا لألصو عن اإلجازة التعليمية سو اإلجازة ا امعية يف العلوم الطبيعية

 Sciences Naturellesسو يف
أو نسخة مصدقة وفقا لألصو عن ا ازة التعليمية سو ا ازة اجلامعية يف الآيمياء احليوية
 ، BIOCHIMIEويعتمد يف مسابقة االختصاص برانمج الـ . Biologie
 -2إفادة رمسية (إضافة اىل اإلفادة املذكورة يف الفقرة ب من املادة الثالثة) تثبت ان املرشح سمضى لدى احدى
اإلدارات العامة مدة سنتني خدمة فعلية على األقل يف وظيفة تربوية .
علم األحياء . Biologie

 -3العلوم الطبيعية

 -1نسخة مصدقة وفقا لألصو عن اإلجازة التعليمية سو اإلجازة ا امعية يف الآيمياء

 -4الآيمياء

أو نسخة مصدقة وفقا لألصو عن ا ازة التعليمية سو ا

ازة اجلامعية يف الآيمياء احليوية

 ، BIOCHIMIEويعتمد يف مسابقة االختصاص برانمج
 -2إفادة رمسية (إضافة اىل اإلفادة املذكورة يف الفقرة ب من املادة الثالثة) تثبت ان املرشح سمضى لدى احدى
اإلدارات العامة مدة سنتني خدمة فعلية على األقل يف وظيفة تربوية .
الآيمياء . CHIMIE

 -1نسخة مصدقة وفقا لألصو عن اإلجازة التعليمية سو اإلجازة ا امعية يف
 -5اللغة العربية وادا ا

اللغة العربية وادا ا .

سو عن االجازة يف احلقوق اللبنانية .

 -2إفادة رمسية (إضافة اىل اإلفادة املذكورة يف الفقرة ب من املادة الثالثة) تثبت ان املرشح سمضى لدى احدى
اإلدارات العامة مدة سنتني خدمة فعلية على األقل يف وظيفة تربوية .
 -1نسخة مصدقة وفقا لألصو عن اإلجازة التعليمية سو اإلجازة ا امعية يف

 -6اللغة الفرنسية وادا ا

CHIMIE

اللغة الفرنسية وادا ا .

سو عن االجازة يف احلقوق اللبنانية .

 -2إفادة رمسية (إضافة اىل اإلفادة املذكورة يف الفقرة ب من املادة الثالثة) تثبت ان املرشح سمضى لدى احدى
اإلدارات العامة مدة سنتني خدمة فعلية على األقل يف وظيفة تربوية .
 -1نسخة مصدقة وفقا لألصو عن اإلجازة التعليمية سو اإلجازة ا امعية يف اللغة ا نآليزية وادا ا

 -7اللغة ا نآليزية وادا ا

سو عن االجازة يف احلقوق اللبنانية .

 -2إفادة رمسية (إضافة اىل اإلفادة املذكورة يف الفقرة ب من املادة الثالثة) تثبت ان املرشح سمضى لدى احدى
اإلدارات العامة مدة سنتني خدمة فعلية على األقل يف وظيفة تربوية .
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تــابع أ -ملرحلة التعليـم الع ــام
املستندات املطلوبة

اال ت اص

 -1نسخة مصدقة وفقا لألصو عن اإلجازة التعليمية سو اإلجازة ا امعية يف العلوم االقت ادية

 -8العلوم االقت ادية

سو يف إدارة األعمال .

سو عن االجازة يف احلقوق اللبنانية .

 -2إفادة رمسية (إضافة اىل اإلفادة املذكورة يف الفقرة ب من املادة الثالثة) تثبت ان املرشح سمضى لدى احدى
اإلدارات العامة مدة سنتني خدمة فعلية على األقل يف وظيفة تربوية .
مالحظة  :يعتمد يف مسابقة االختصاص برانمج العلوم االقت ادية .

 -1نسخة مصدقة وفقا لألصو عن اإلجازة التعليمية سو اإلجازة ا امعية يف العلوم اال تماعية
سو يف اخلدمة اال تماعية سو يف ا شراف ال ح اال تماع

 -9العلوم اال تماعية

سو يف العما اال تماع

سو عن االجازة يف احلقوق اللبنانية .

 -2إفادة رمسية (إضافة اىل اإلفادة املذكورة يف الفقرة ب من املادة الثالثة) تثبت ان املرشح سمضى لدى احدى
اإلدارات العامة مدة سنتني خدمة فعلية على األقل يف وظيفة تربوية .
مالحظة  :يعتمد يف مسابقة االختصاص برانمج العلوم اال تماعية

 -1نسخة مصدقة وفقا لألصو عن اإلجازة التعليمية سو اإلجازة ا امعية يف
 -10اجلغرافيا

اجلغرافيا .

سو عن االجازة يف احلقوق اللبنانية .

 -2إفادة رمسية (إضافة اىل اإلفادة املذكورة يف الفقرة ب من املادة الثالثة) تثبت ان املرشح سمضى لدى احدى
اإلدارات العامة مدة سنتني خدمة فعلية على األقل يف وظيفة تربوية .
 -1نسخة مصدقة وفقا لألصو عن اإلجازة التعليمية سو اإلجازة ا امعية يف علم النفس

 -11الفلسفة وعلم النفس
وعلم الرتبية

سو يف الفلسفة سو

يف علم الرتبية  .سو عن االجازة يف احلقوق اللبنانية .

 -2إفادة رمسية (إضافة اىل اإلفادة املذكورة يف الفقرة ب من املادة الثالثة) تثبت ان املرشح سمضى لدى احدى
اإلدارات العامة مدة سنتني خدمة فعلية على األقل يف وظيفة تربوية .

ب -للرتبية الرايضية
اال ت اص
 -12الرتبية الرايضية

املستندات املطلوبة
 -1نسخة مصدقة وفقا لألصو عن شهادة إهناء دروس من معهد عال للرتبية البدنية معرتف به رمسيا
 -2إفادة رمسية (إضافة اىل اإلفادة املذكورة يف الفقرة ب من املادة الثالثة) تثبت ان املرشح سمضى لدى احدى
اإلدارات العامة مدة ثالث سنوات خدمة فعلية على األقل يف وظيفة تتعلاب ابلرتبية البدنية .
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ج -للفنـون
املستندات املطلوبة

اال ت اص

 نسخة مصدقة وفقا لألصو عن اإلجازة التعليمية سو اإلجازة ا امعية يف الرسم سو يف املوسيقسو املسر سو يف الت ميم الدا ل سو يف فنون ا عالن والتوا ا الب ري سو يف التمثيا

سو يف الفنون التشآيلية سو يف التقنيات السينمائية والتلفزيونية سو يف الت وير الفين سو يف الفنون

 -13الفنون

الطباعية سو يف اجلدارايت سو يف النحت سو يف اخلزف والز ا يات سو يف السةادايت

سو يف االيقونت واملنمنمات سو يف فنون األداء( التصوير – اإلنتا – اإلخرا – النقد املسرحي –

تصميم املشهد واملواقع الطبيعية ) سو يف السينوغرافيا .

أو نسخة مصدقة وفقا لألصو عن اإلجازة التعليمية الفنية

LET

سو

اإلجازة الفنية LT

يف الفنون ا عالنية والغرافيآية سو يف الفنون الز رفية/اهلندسة الدا لية .
د -ملرحلة التعليـم املهين والتقين
املستندات املطلوبة

اال ت اص

 نسخة مصدقة وفقا لألصو عن الشهادة ا امعية يف اهلندسة املدنية سو يف اهلندسة املعمارية -14اهلندسة املدنية
سو املعمارية

( سو سي من فروعها سو اختصاصاهتا ) .

أو نسخة مصدقة وفقا لألصو عن اإلجازة التعليمية الفنية

LET

سو اإلجازة الفنية

LT

سو عن الدبلوم اجلامع للتكنولوجيا  D.U.Tيف قيادة وتنفيذ البناء واألشغال العامة سو يف املساحة
سو يف الرسم املعماري .

 نسخة مصدقة وفقا لألصو عن الشهادة ا امعية يفأو نسخة مصدقة وفقا لألصو عن اإلجازة  LETيف امليآاني سو ميآاني السيارات سو امليآاني

اهلندسة امليآانيآية (سو سي من فروعها سو اختصاصاهتا)

 -15هندسة امليآاني

ا نتا

سو ميآاني اآلالت .

أو نسخة مصدقة وفقا لألصو عن اإلجازة الفنية  LTسو الدبلوم اجلامع للتكنولوجيا
يف امليآاني أو يف امليآاني اهليدروليآ واآلليات املتحركة سو يف ميآاني السيارات
سو يف امليآاني اهلوائ وال يانة ال ناعية .
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D.U.T

اتبع  :د -ملرحلة التعليـم املهين والتقين
اال ت اص
 -16التةميا الدا ل
سو فنون ا عالن
 -17العلوم الفندقية

املستندات املطلوبة
 -نسخة مصدقة وفقا لألصو عن الشهادة ا امعية يف هندسة التةميا الدا ل سو يف فنون ا عالن .

أو نسخة مصدقة وفقا لألصو اإلجازة التعليمية الفنية  LETسواإلجازة الفنية  LTسو الدبلوم

ا امعي للتكنولوجيا  D.U.Tيف الفنون الز رفية/اهلندسة الدا لية سو يف الفنون ا عالنية والغرافيآية

 -نسخة مصدقة وفقا لألصو عن اإلجازة التعليمية الفنية

LET

سو الدبلوم ا امعي للتكنولوجيا  D.U.Tيف ا دارة الفندقية .

سو اإلجازة الفنية

LT

 نسخة مصدقة وفقا لألصو عن اإلجازة التعليمية الفنية  LETسو اإلجازة الفنيةسو الدبلوم ا امعي للتكنولوجيا  D.U.Tيف العناية التمريةية سو يف العلوم املخربية سو يف تقنيات
LT

 -18العلوم التمريةية
 -19احملاسبة والعلوم التةارية
 -20املعلوماتية ا دارية

الت وير الطيب سو يف العالج الفيزايئ سو يف القبالة القانونية .

 نسخة مصدقة وفقا لألصو عن اإلجازة التعليمية الفنيةسو الدبلوم ا امعي للتكنولوجيا  D.U.Tيف املرا عة واخلربة يف احملاسبة .
 -نسخة مصدقة وفقا لألصو عن اإلجازة التعليمية الفنية

LET

سو اإلجازة الفنية

LT

LET

سو اإلجازة الفنية

LT

سو الدبلوم ا امعي للتكنولوجيا  D.U.Tيف املعلوماتية ا دارية .

وتعترب الشهادة األعل من مستوى الشهادة سو املؤهل العلمي املطلوب يف ذات االختصاص  ،مقبولة لالشرتاك يف املباراة
كما سن الشهادات الصادرة عن املؤسسات التعليمية اخلا ة  ،من داخل و خار لبنان  ،جي معادلتها وفاب األصو
من قبل جلنة املعادالت يف املديرية العامة للتعليم العايل يف وزارة الرتبية والتعليم العايل .
 -ال يقبا ضم أي مستند ديد إىل طلب الرتشيح بعد اتريخ انتهاء املهلة الق وى احملددة لقبول الطلبات .

املادة الرابعة  :السةـا العدي :
تتوىل إدارة املوظفني يف جملس اخلدمة املدنية احلصو على نسخة عن السجل العديل للمرشح  ،وتضم هذه النسخة إىل ملفه
ويرفض كا طلب يتبني – من خال السةا العدي العائد له  -أنه غر متمتع حبقوقه املدنية أو حمآوم عليه جبناية أو مبحاولة ناية
أو جبنحة شائنة أو مبحاولة نحة شائنة  .وتعترب نحا شائنة  :السرقة واالحتيال  ،وسوء االئتمان  ،واال تالس  ،والرشوة ،
واالغت اب  ،والتهوي ا  ،والتزوير  ،واستعمال املزور  ،والشهادة الآاذبة واليمني الآاذبة  ،واجلرائم املخلة ابأل الق املن وص

عليها يف الباب السابع من قانون العقوابت  ،واجلرائم املتعلقة بزراعة املواد املخدرة أو االجتار ا  .وتطبق هذه األحآام
عل األشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو .
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املادة اخلامسة  :البـت فـ الطلبـات :
 -ترفض الطلبات اليت ال تكون  ،بتاريخ انتهاء مهلة تقدمي الطلبات  ،مستوفية مجيع الشروط املطلوبة  ،وتعلن على ابب جملس

اخلدمة املدنية (وعلى املوقع  ، ) www.csb.gov.lb :قبل موعد املباراة  ،الئحة أبمساء املرشحني املستوفني الشروط

العامة واخلاصة لالشرتاك فيها  ،بقرار يصدر عن هيئة جملس اخلدمة املدنية .
املادة السادسة  :عـدم إعادة املستنـدات :

تعتبـر املستندات اليت يقدمها املرشح ملكا لإلدارة وال تعـاد إليه .

املادة السابعة  :املباراة وبرنجمها :

 تشمل املباراة مراحا ثالث  :سوالى -مقابلة مع اللجنة الفاحصة .اثنياى -مسابقات طية يف االختصاص املطلوب .
اثلثاى – مسابقة تطبيقية .

وذل وفاب التفصيل اآليت :

أوال  -املقابلة مع اللةنة الفاح ة .

الوقت

املعدل

 تتنــاول هــذه املقابلــة حمادثــة مــع املرشــح يف اللغــة العربيــة ويف احــدى اللغتــني الفرنســية او اإلنكليزيــةويف املوض ـ ـ ــوعات ال ـ ـ ــيت لتاره ـ ـ ــا اللجن ـ ـ ــة ويف ح ـ ـ ــاالت عملي ـ ـ ــة تربوي ـ ـ ــة ذات ص ـ ـ ــلة مبه ـ ـ ــام الوظيف ـ ـ ــة
وابالختصاصــات املطلوبــة  ،هبــدف التعــرف إىل شخصــيته واختبــار ثقافتــه وقدراتــه العلميــة وخربتــه
املهنية ومدى سهليته للوظيفة اليت يتبارى هلا .

 -تعط العالمة يف املقابلة مع اللجنة الفاحصة عل عشرين وتضرب ابملعد املقابل هلا ،

--

واحد

وتدخل العالمة اليت انهلا املرشح يف اجملموع العام لعالماته النهائية  .ويعترب راسبا يف املباراة

وال حياب له متابعتها  ،املرشح الذي ينا دون العشر عل عشرين يف املقابلة .

 تةع اللجنة الفاحصة الئحة أبمساء املرشحني الناجحني يف هذه املرحلة حبسب كا ا ت اص ،ويعلن عن سمساء الناجحني الذين ميآنهم متابعة املباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارة املوظفني .

املرحلة الثانية  :املسابقات اخلطية

الوقت

املعدل

 – 1مسابقة يف الثقافة العامة ابللغة الفرنسية سو االنآليزية .

ساعتان

واحد

ساعتان

اثنان

 –2مسابقة يف دراسة وحتليا نص والتعليق عليه ابللغة العربية يف موضوع يتعلاب
بقةااي تربوية .
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تــابع  /املرحلة الثانية  :املسابقات اخلطية

الوقت

املعدل

 -3مسابقة يف أنظمة ا دارة العامة التالية :
 املرسوم االشرتاعي رقم  112اتريخ  1959/6/12وتعديالته ( نظام املوظفني ) . -املرسوم االشرتاعي رقم  114اتريخ  1959/6/12وتعديالته (إنشاء جملس اخلدمة املدنية)

 املرسوم االشرتاعي رقم  115اتريخ 1959/6/12 املرسوم رقم  2460اتريخ  1959/11/9وتعديالته ( تنظيم التفتيش املركزي ) -املرسوم رقم  2862اتريخ  1959/12/16وتعديالته ( أ ول التفتيش )

وتعديالته (إنشاء التفتيش املركزي)

 -4مسابقة يف مادة اال ت اص مبستوى الشهادة اجلامعية املطلوبة .
(حبس كل اختصاص سو حبس كل شهادة جامعية سو جمموعة من الشهادات

ساعتان

ساعتان

اثنان

اثنان

ضمن االختصاص الواحد  ،ووفقاى للجدو املرفاب ابلنسبة الختصاصي اهلندسة املدنية واملعمارية )

 -5مسابقة يف األنظمة الرتبوية التالية :

أ  -الختصاصات مرحلة التعليم العام واختصاص الفنون .

 -تنظيم وزارة الرتبية والتعليم العاي (املرسوم رقم  2869اتريخ 1959/12/16وتعديالته)

 -النظام الدا ل ملدارس رايض األطفال والتعليم األساس الرمس

( القرار رقم /1130م 2001/اتريخ . ) 2001/9/10

 -النظام الدا ل للمدارس الثانوية الرمسية (القرار رقم  590اتريخ ) 1974/6/19

 احآام ا ة أبفراد اهليئة التعليمية يف مالكات التعليم الرمس ( القانون رقم  82/22اتريخ )1982/8/3 إنشاء هاز لإلرشاد الرتبوي واحداث مناطق تربوية يف وزارة الرتبية والتعليم العايل .(مشروع قانون صادر ابملرسوم رقم  3252اتريخ . ) 1972/5/17

--------------

ساعتان

ب  -الختصاصات الرتبية الرايضية .
 -تنظيم وزارة الرتبية والتعليم العاي (املرسوم رقم  2869اتريخ 1959/12/16وتعديالته) .

 -النظام الدا ل ملدارس رايض األطفال والتعليم األساس الرمس

( القرار رقم /1130م 2001/اتريخ . ) 2001/9/10

 -النظام الدا ل للمدارس الثانوية الرمسية (القرار رقم  590اتريخ . ) 1974/6/19

 -احآام ا ة أبفراد اهليئة التعليمية يف مالكات التعليم الرمس

( القانون رقم  82/22اتريخ . )1982/8/3

 -تنظيم شؤون الرتبية الرايضية يف املدارس الرمسية

(القرار رقم  847اتريخ )1962/11/7

--------------
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اثنان

ج  -الختصاصات مرحلة التعليم املهين والتقين .

 تنظيم وزارة الرتبية والتعليم العاي ( املرسوم رقم  2869اتريخ . )1959/12/16 -تنظيم وزارة التعليم املهين والتقين ( املرسوم رقم  8349اتريخ . )1996/5/2

-

النظام الدا ل ملعاهد ومدارس التعليم املهين والتقين (القرار رقم  134اتريخ . ) 1996/6/24

 -إنشاء هاز لإلرشاد الرتبوي واحداث مناطق تربوية يف وزارة الرتبية والتعليم العايل .

التنظيم ا داري ملدارس التعليم املهين والتقين ( املرسوم رقم  9193اتريخ 1968/1/18وتعديالته)

(مشروع قانون صادر ابملرسوم رقم  3252اتريخ . ) 1972/5/17

 -احآام ا ة أبفراد اهليئة التعليمية يف مالكات التعليم الرمس

(القانون رقم  82/22اتريخ )1982/8/3

 تعط ـ العالمــة يف املســابقات املطلوبــة مــن صــفر إىل عش ـرين وتضــرب ابملعــد املقابــل هلــا  ،وتــدخل العالمــات الــيت انهلــااملرشــح يف اجملمــوع الع ــام لعالماتــه النهائي ــة  .وال يعتــرب املرش ــح انجحــا يف هــذه املرحل ــة  ،إال إذا بلــت متوس ـ اجملمــوع الع ــام

لعالمات ـ ــه فيه ـ ــا العشـ ـ ــر عل ـ ـ ـ عش ـ ـ ـرين عل ـ ــى األق ـ ــل  .ويعتب ـ ـ ــر راس ـ ــبا يف املب ـ ــاراة  ،مهم ـ ــا بل ـ ـ ــت متوس ـ ـ ـ جمم ـ ــوع عالمات ـ ــه ،
إذا نـا دون العشرة على عشرين يف مادة اال ت اص ودون السبعة على عشرين يف ابق املسابقات .
 تةع اللجنة الفاحصة الئحة أبمساء املرشحني الناجحني يف هذه املرحلة حبسب كا ا ت اص  ،ويعلن عن سمساء الناجحنيالذين ميآنهم متابعة املباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارة املوظفني .

املرحلة الثالثة  :املسابقة التطبيقية

الوقت

– تتضمن هذه املسابقة حةور ح ة تدريسية لتقييم األداء واألسلوب التعليمي
لألستاذ فيها  ،و ريقة ايصاله املعلومات بشكل واضح وصحيح  ،ومدى
ومفصل هبذا الشأن،
تفاعله مع الطال  ،وذل عن رياب وضع تقرير ط
ّ
مع املالحظات واالقرتاحات الالزمة .

ساعتان

املعدل

اثنان

 تعطـ ـ ـ العالم ـ ــة يف ه ـ ــذه املس ـ ــابقة م ـ ــن ص ـ ــفر إىل عش ـ ـرين وتض ـ ــرب ابملع ـ ــد املقاب ـ ــل هل ـ ــا  ،وت ـ ــدخل العالم ـ ـة ال ـ ــيت انهل ـ ــااملرشح يف اجملموع العام لعالماته النهائية  .وال يعترب انجحا يف هذه املرحلة  ،إال إذا ان العشر عل عشرين على األقل فيها .

 -بعد مجع عالمة املرشح يف مادة املقابلة والعالمات اليت انهلا يف املسابقات اخلطية ويف املسابقة التطبيقية  ،تضع اللجنة

الفاحصة الئحة أبمساء املرشحني النا حني يف املباراة  ،مرتبة وفقاى لتسلسل مرات جناحهم وحبس كل اختصاص .
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املادة الثامنة  :د ـول مركز املباراة :

على املرشح املقبو لالشرتاك يف املباراة سن يربز  ،عند دخوله مركز املباراة  ،بطاقة هويته ،
سو صورة مصدقة عن بيان القيد  ،إضافة إىل طلب الرتشيح للمباراة .

ومينع حتما من د ول املركز كا مرشح :

 ال يربز بطاقة هويته الرمسية ( سو ببيان قيد إفرادي ) . -سو يبـرز بطاقـة هويـة ممزقـة .

 سو يربز بطاقة هوية حتمل صورة ال تساعـد على التعرف على شخصــه . سو يتأخـر عـن احلضـور يف املوعـد احملـدد .وير

التنبه إىل ما يل :

 -1يعترب التخلف أو التأ ر عن احلةور – ألي سب كان -يف املوعد احملدد لبدء املباراة سو ألي مسابقة فيها
مبثابة ر وع عن ل االشرتاك يف املباراة .
 -2إن املواعيد التف يلية لتاريخ املسابقات  ،تصدر الحقا قبل بدء املباراة  ،و ميكن اإل الع عليها
على ابب جملس اخلدمة املدنية و على املوقع . www.csb.gov.lb :

 -3إن جملس اخلدمة املدنية يفري مسوؤ عن سية معلومات سو إرشادات سو مواعيد  ،غر ادرة عنه
ابل ورة الرمسية .

 -4مينع منعاى اباتى  ،وحتت ائلة اإلقصاء من املباراة  ،إدخا الكت

واهلواتف احملمولة و الفه

إىل قاعات املباراة .

 -5إن سي عملية غش سو حماولة يفش سو إاثرة الضوضاء داخل مركز مباراة  ،تعرض احبها
إىل ا ق اء النهائ عن املباراة .

 -6أتكد سن كفاءت وحدها توظف  ،دون منة سو شفاعة من سحد .
املادة التاسعة  :يعلن عن النتائج النهائية للمباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارة املوظفني ،
وينشر على ابب جملس اخلدمة املدنية وعلى املوقع االلآرتول يف مهلة سقصاها

يوم االربعاء يف . 2017/11/15

املادة العاشرة  :ينشر هذا القرار و يبلت حيث تدعو احلاجة .

رئيس إدارة املوظفني
أنطوان ربان
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اتريخ

مرفق ابلقرار رقم

" civil engineering برانمج املسابقة اخلطية الختصاص " اهلندسة املدنية
I- Résistance des Matériaux et
I- Mechanics of Materials and
Structure
Structure
1. Moment fléchissant, effort
trenchant.
1. Shear, bending moment .

2. Contrainte normale, contrainte
tangentielle.

2. Normal stress, shear stress.

3. Déformation des poutres.

3. Deflection of beams.

4. Poutres hyperstatiques, équation
des 3 moments.

4. Statically indeterminate beams,
3 moments equation.

5. Structures reticules.

5. Truss.

6. Déformation des structures:
 Méthode des travaux
virtuels
 2nd théorème de
Castigliano
 Théorie de la poutre
conjuguée.

6. Deflection of structures:
 Virtual work method
 Castigliano’s 2nd
theorem
 Conjugate beam theory.
7. Statically indeterminate
structures:
 Superposition method
 Rotation equation
 Moments distribution
method (Cross method).

7. Structures hyperstatiques:
 Méthode de superposition
 Equation de rotation
 Méthode de Cross ou
méthode de distribution
des moments.

8. Cable theory.

8. Théorie des cables.
--------------------------------------------------------
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II-Service Civil de béton armé

II-Reinforced concrete :
1- Rheology of concrete : shrinkage
and creep.
2- Types of reinforcement ‘ grades ‘
3- Theory of cracks.
4- Design of beam under bending
and shear.
5- concept of foundations :
spread footing, combined footing, mat.
6- short column , and length effect.
7- concept of retaining walls.
8- One- way slab and two-way slab.
9- types of bracing in buildings.
10Mass
concrete
execution
(temperature, quick setting … ) .

1- Rhéologie du béton : retrait et fluage.
2- types des armatures ‘ grades ‘.
3- Théorie de la fissuration.
4- Dimensionnement d’une poutre à la
flexion et à l’effort trenchant.
5- Conception des fondations : semelle
isolée, continue, radier.
6- Colonne courte et colonne élancée.
7- Conception des murs de soutènement.
8- Dalles armée dans : un seul sens ;
dans deux sens.
9- Types de contreventement.
10- Couplet d’exécution de béton de
masse ( température, prise rapide … ).

PS. Documents are not admitted
Documents non permis
--------------------------------------

III- Mécanique des Fluides –
Hydraulique

III - Fluid Mechanics –
Hydraulics

1. Hydrostatique : pression –
poussée.

1. Hydrostatics : pressure – pressure
force.

2. Equation de Bernoulli.

2. Bernoulli equation.

3. Equation d’Euler.

3. Euler Formula.

4. Coups de belier.

4. Water hammer.

5. Perte de charge.

5. Head loss.

6. Réseau d’eau potable.

6. Potable water network.

7. Ecoulement à ciel ouvert.

7. Open channel flow.

8. Réseau d’égouts.

8. Sewer network.

9. Pompe-turbine antibélier (calcul).

9. Pump-turbine surge (calculation).

------------------------------------1

IV - Mecanique des sols
1. Caractérisation :Types de Sols,
Classification (USC), Types de
Roches, Caractérisation.
2. Propriétés Physiques des Sols.
3. Propriétés Mécaniques des Sols
(Effort Tranchant… ).
4. Fondations: Les différents genres de
fondations, Capacité portante (Sols et
Roches), Tassement (Sols et Roches).
5. Pression Latérale : Murs de
Soutènement en porte-à-faux, Murs
Sous-sols / Excavations avec Parois,
Tranchées.
6. Ancrages (Sols et Roches).

IV- Soil mechanics
1. Characterization: Soil Types, Soil
Characterization (USC),Rock Types,
Characterization.
2.

Physical Properties of the soil

3. Mechanical Properties of the soil
(Shear Strength, … ).
4. Foundations: Types, Capacity (Soil
and Rock), Settlement (Soil and Rock).
5.

6.

Lateral Earth Pressure: Cantilever
Retaining Walls, Braced Cuts,
Trenches and Excavations.
Ground Anchors (Soil and Rock.)
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اتريخ

مرفق ابلقرار رقم

برانمج املسابقة اخلطية الختصاص هندسة معمارية
History of architecture :Egyptian , Roman ,Greek ,Persian etc…Their influences ..
-----------------------------Gothic art ,Roman art etc ….Specific elements. General culture …
Moderne architecture :Different schools and their influences .Main architects:
--------------------------(Le Corbusier ,Oscar Niemeyer ,Frank Lloyd Wright etc…) moderne architecture
design, differente schools and their influences…
Lebanese architecture : Design , Ideas , Element specifics ,Arches ,Mandaloun ,
-------------------------Patio etc
Materials used in the construction : Cement structure , Metallic structure ,Crepi ,
----------------------------------------Paint , Tiles ,Different methods of facades cladding ,Technique , calpinage ,Bill of
quantities ..etc
Architectural project :Design , organization , integration in the environment ,
------------------------, Organization of a plan , Plan , Section , Façade , Mass plan , Shadows ,
Explanatory sketchs etc….
Histoire de l’architecture : Egyptienne , romaine , grecque ,perse etc .. leurs
influences
-----------------------------Art gothique ,art roman etc......éléments spécifiques..culture générale..
Architecture moderne : différentes écoles et leurs influences . principaux architectes :
--------------------------( Le corbusier , oscar niemeyer , frank loyd wright etc ) ...conception de
l’architecture
----------------------------modernes . différentes écoles ....et.leurs influences ... .
Architecture libanaise : conception , idées , éléments spécifiques ,arcades ,
----------------------------Mandaloun , patio , etc
Matériaux utilisés dans la construction :structure en béton ,structure métallique ,
-----------------------------------------------crépi , peinture ,carrelage ,différents modes de revêtement des facades , technique,
Calpinage , métré etc...
Projet d’architecture :conception , organisation ,intégration dans le site ,dans la
------------------------------------région , organigramme ,plan , coupe , façade ,plan de masse ,ombre , croquis explicatif
etc....
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