
توزيع طلبــــــة  الكليـــــة حســـب الجنــــــــس/ أ

المجموع الكليإناثذكور

6855663213487

 %51ونسبة اإلناث  %49يتوزع طلبة الكلية على نسب متقاربة بين الجنسين حيث تبغ نسبة الذكور 

2018/2017

                كـليــــــة العلــــــوم اإلقتصاديـــة والتجاريـــة وعـلـــوم التسييــــــر

الجنــــس

ذكور
51%

إناث
49%

تــــوزيع طلبــــة الكليــة حسب الجــنس



تــــــوزيع طلبة الكليـــــة حسب األطـــوار/ب

إناثذكور

5186507110257ليسانس

148113892870ماستر

213ماجستير

75109184دكتوراه ل م د

11162173دكتوراه كالسيك

6855663213487المجموع الكلي 

الطــــــور
عدد الطلبـــة
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توزيع طلبــة الكلية حسب األطوار التعليمية والجنس

ذكور

إناث

76%

21%

0%

2%

1%

تــــوزيع طلبة الكلية حسب األطوار التعليمية

ليسانس

ماستر

ماجستير

دكتوراه ل م د

دكتوراه كالسيك



تــــــوزيع طلبــة  الليسانس /ج

حسب السنــــــوات/ 1.ج 

إناثذكور

329326975990سنــــــة أولى

125715192776سنة ثــــــانية

6368551491سنـــــــة ثـــالثــة

5186507110257المجموع الكلي

السنوات
عدد الطلبـــة
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توزيع طلبة الكلية حسب السنوات والجنس 

ذكور

إناث

سنــــــة أولى
58%

سنة ثــــــانية
27%

سنـــــــة ثـــالثــة
15%

توزيع طلبة الكلية حسب السنوات



حســــب الفــــــــروع / 2.ج

إناثذكور

206019734033علوم تجارية

135012712621علوم إقتصادية

177618273603علوم التسيير

5186507110257المجموع الكلي

 تــوزيع طلبـــــة ليسانس علوم تجــــارية حسب التخصصات3.ج

إناثذكور

364379تسويــــق 

283358641ماليـــــة و محاسبـــــة

252954تجــــارة دوليــــة

81422مالية المؤسسات

352444796المجموع الكلي

عدد الطلبة
الفــــروع

اإلختصاصات
عـــدد الطلبــــة 

المجموع

المجموع
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علوم تجارية علوم إقتصادية علوم التسيير
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تــوزيع طلبة الليسانس حسب الفــروع

ذكور

إناث

تسويــــق 
10%

ماليـــــة و محاسبـــــة
80%

تجــــارة دوليــــة
7%

مالية المؤسسات
3%

توزيع طلبة علوم تجارية حسب التخصصات



تــوزيع طلبـــــة ليسانس علوم إقتصادية حسب التخصصات/ 4.ج

إناثذكور

233659إقتصـــاد نقــــــدي و بنوك

151227إقتصـــــاد كمــــــــــي

384886المجموع الكلي

اإلختصاصات
عـــدد الطلبــــة 
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توزيع طلبة علوم إقتصادية حسب اإلختصاصات والجنس

إقتصـــاد نقــــــدي و بنوك

إقتصـــــاد كمــــــــــي

إقتصـــاد نقــــــدي و بنوك
69%

إقتصـــــاد كمــــــــــي
31%

توزيع طلبة علوم إقتصادية حسب اإلختصاصات



تــوزيع طلبـــــة ليسانس علوم التسيير حسب التخصصات/5.ج

إناثذكور

241353594إدارة أعمـــــال

51015إدارة أعمـــــال عموميـة

246363609المجموع الكلي

اإلختصاصات
عـــدد الطلبــــة 
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إدارة أعمـــــال إدارة أعمـــــال عموميـة
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توزيع طلبة ليسانس علوم التسيير حسب التخصصات

ذكور

إناث

إدارة أعمـــــال
98%

إدارة 
أعمـــــال 
عموميـة

2%

توزيع طلبة التسيير حسب التخصصات والجنس



توزيــــع طلبـــــة الماستــر / د

حسب التخصصات/ 1.د

إناثذكور

482068إقتصــــاد كمي

83106189إقتصاد مالي وبنكي

6344107إقتصاد دولي

4761108إقتصاد التأمينات

10391194666إقتصاد وتسيير المؤسسات

13188219جباية و مالية المؤسسة

453580تسويق صناعي

6645111مالية وتجارة دولية

5655111تسويق الخدمات

242751مراقبة التسيير

4383477851357محاسبة  و تدقيق

ع التسيير10894202تسيير عمومي

269376645847تسيير الموارد البشرية

148113892870المجموع الكلي

المجموع اإلختصاصات
عدد الطلبـــــــة
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توزيع طلبة الماستر حسب التخصصات

ذكور

إناث



حسب السنوات / 2.د

إناثذكور

9507771727سنــــــة أولى

5316121143سنة ثــــــانية

148113892870المجموع الكلي

حســــب الفــــــــروع / 2.ج

إناثذكور

7605971357علــوم تجارية

344322666علوم إقتصادية

377470847علوم التسييـــر

148113892870المجموع الكلي

السنـــــوات
عدد الطلبـــة

العدد الكلي

الفــــروع
عدد الطلبة

المجموع

سنــــــة أولى
60%

سنة ثــــــانية
40%

توزيع طلبة الماستر حسب السنوات

علــوم تجارية
47%

علوم إقتصادية
23%

علوم التسييـــر
30%

تـوزيــع طلبــة الماستـــر حسـب الفـــــروع



توزيع حاملي الشهادات /و

حسب األطـوار التعليمية/ 1.و

إناثذكـور

5237121235ليسانس ل م د

6048101414ماستــر

000ماجستيـــر

71522دكتوراه كالسيك

212142دكتوراه ل م د

115515582713المجموع الكلي

 %26 إلى 2016/2015تصل نسبة حاملي الشهـــادات بالنسبـة للكليـة للسنــة الجامعيـة 

األطــــوار
عدد الطلبة

العدد اإلجمالي

ليسانس ل م د
45%

ماستــر
52%

ماجستيـــر
0%

دكتوراه كالسيك
1%
دكتوراه ل م د

2%

توزيع حاملي الشهادات حسب األطوار التعليمة
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توزيع حاملي الشهادات حسب األطوار التعليمية والجنس

ذكـور

إناث



توزيع حاملي الشهادات طور ليسانس حسب التخصصات/ 2.و

تخصص علوم تجارية

إناثذكور

252954تجارة دوليــــة

364379تسويـــــق

279362641ماليـــة ومحاسبــــة

81422مالية المؤسسات

348448796المجموع الكلي

تخصص علوم إقتصادية

إناثذكور

11617إقتصاد كمي

223355إقتصاد مالي و بنكي

333972المجموع الكلي

اإلختصاصات
عـــدد الطلبـــــة

العدد اإلجمالي

اإلختصاصات
عـــدد الطلبـــــة

العدد اإلجمالي

إقتصاد كمي
24%

إقتصاد مالي و بنكي
76%

توزيع حاملي الشهادات ليسانس فرع علوم إقتصادية

تجارة دوليــــة
7% تسويـــــق

10%

ماليـــة ومحاسبــــة
80%

مالية المؤسسات
3%

توزيع حاملي الشهادات ليسانس فرع علوم تجارية



تخصص علوم التسيير

إناثذكور

132222354إدارة أعمــــــال

10313إدارة أعمــــــال عموميـــة

142225367المجموع الكلي

توزيع حاملي الشهادات ماستر / 3.و

فرع علوم تجارية

إناثذكور

331952مالية و تجارة دولية

383876جباية

101626مراقبة التسيير

12921تسويق صناعي

202141تسويق الخدمات

179182361محاسبة مراقبة و تدقيق

292285577المجموع الكلي

اإلختصاصات
عـــدد الطلبـــــة

العــدد اإلجمالي

اإلختصاصات
عـــدد الطلبـــــة

العدد اإلجمالي

إدارة أعمــــــال
96%

إدارة أعمــــــال عموميـــة
4%

توزيع حاملي الشهادات ليسانس فرع علوم التسيير

مالية و تجارة دولية
9%

جباية
13%

مراقبة التسيير
4%

تسويق صناعي
4%

تسويق الخدمات
7%

محاسبة مراقبة و تدقيق
63%

توزيع حاملي الشهادات ليسانس فرع علوم تجارية



 فرع علوم إقتصادية

إناثذكور

182038إقتصاد كمي

63238إقتصاد كمي ومالية دولية

62228إقتصاد التأمينات

49195بنوك ومالية

34165199المجموع الكلي

 فرع علوم التسيير

إناثذكور

189203392محاسبة مراقبة وتدقيق

5280132إدارة أعمال عمومية

81927تسيير الموارد البشرية

375087تسيير المؤسسات ص و المتوسطة

286352638المجموع الكلي

اإلختصاصات
عـــدد الطلبـــــة

العدد اإلجمالي

اإلختصاصات
عـــدد الطلبـــــة

العدد اإلجمالي

إقتصاد كمي
19%

إقتصاد كمي ومالية دولية
19%

إقتصاد التأمينات
14%

بنوك ومالية
48%

توزيع حاملي الشهادات ماستر علوم إقتصادية

محاسبة مراقبة وتدقيق
61%

إدارة أعمال عمومية
21%

تسيير الموارد البشرية
4%

ات تسيير المؤسس
ص و المتوسطة

14%

توزيع حاملي الشهادات ماستر فرع علوم التسيير


