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 تقنــية باآالوريا
علوم تجريبية 

 رياضيات

L. F. Sciences de l’Eau 
إجازة أساسية في علوم المياه

L.F. Eau et Environnement 
المحيط واإلجازة األساسية في الماء   

L. A. Techniques de forage 
تقنيات التنقيب:إجازة تطبيقية 

     

L.A. Sciences et Techniques 
de l’eau

اإلجازة التطبيقية في علوم  و تقنيات المياه

ماجستير بحث  -
ماجستير مهني  -

تقنيين بمخابر تحاليل  
  ميكرو وآيمائية 
محطات  : بيولوجية 

التطهير، النفايات  
الصناعية، محطات  

التحلية
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التطهير، النفايات  
الصناعية، محطات  

التحلية

ماجستير بحث  -   
ماجستير مهني  -

الماجستير المهني   ‐
في تقنيات التنقيب  

الماجستير المهني   -
في التصرف المندمج  

في الموارد المائية

  تقنيين بمكاتب -
الدراسات 

لمعالجة اإلحصائية   -
للتجارب والقياسات  

باعتماد التقنيات  
الحديثة اإلعالمية

الماجستير المهني   ‐
في تقنيات التنقيب  

الماجستير المهني   -
في التصرف المندمج  

في الموارد المائية

تقنيين بشرآات التنقيب‐
وزارة الفالحة   ‐
الشرآة الوطنية   -

وتوزيع   إلستغالل
...المياه

...التحلية ...التحلية اإلعالمية الحديثة ي ر و ي

مواصلة الدراسةمواصلة الدراسة

الدراسة عن بعد للعاملين 
للحصول على 

الماجستير المهني أو  
االلتحاق بمدارس تكوين  

المهندسين

للمتفوقين  
الحصول على 

ماجستير 
البحث ثم الدآتوراه
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المهندسين

للمتفوقين  
الحصول على 

ماجستير 
البحث ثم الدآتوراه

للمتفوقين  في   
الماجستير المهني 
الحصول على 
ماجستير البحث 
ثم الدآتوراه
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للمتفوقين  في   
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الحصول على 
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الدراسة بالخارج
العمل بالخارج في إطار التعاون الفني
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Foire aux livres                                                                    معارض الكتاب

Stages de terrain                                                                    زيارات ميدانية

Cérémonie remise des diplômes                                      احتفاالت التخرج

الباآالوريالتوجيه الجامعي لتالميذ ا

Activités, loisirs et sports                                     األنشطة الثقافية و الرياضية
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