
                         كليــــــــة األداب واللغـــــــــــات
2018/2017

تــوزيع طلبة الكليــة حسب االجنــس/ أ 

المجموعإناثذكور

111062387348

20

 ميول لعدم ويعـود للكليات بالنسبة نسبة اكبر وهي إناث %82و ذكور %18 نسبة على الكلية طلبة يتوزع

األدبية للمــواد الذكور جنس

تــوزيع طلبة الكليــة حسب األقســــام/ ب

إناثذكوراألقســـام

25931663425اللغة العربيــــة

41414561870لغة فــرنسية

28510331318لغــة إنجليزية

152583735لغــة إيطــــالية

111062387348المجموع الكلي

 فاإلنجليزية % 27 بنسبة الفرنسية اللغة قسم يليها ثم %44 بنسبة للطلبة عدد أكبر العربية اللغـة قسـم يشغل

 %11 بنسبة اإليطالية وأخيرا % 18 بنسبة
34

عدد الطلبـــة
الكلي العدد

الجنــــس

ذكور
15%

إناث
85%

تــــوزيــع طلبــــة الكليــــة حسب الجنـــس

اللغة العربيــــة
47%

لغة فــرنسية
25%

لغــة إنجليزية
18%

لغــة إيطــــالية
10%

توزيع طلبة الكلية حسب األقسام



تــــــوزيع الطلبـــة  حسـب األطـــوار/ ج

إناثذكور

72546005325ليسانس

33815361874ماستر

176178دكتوراه ل م د

304070دكتوراه كالسيك

11ماجستير

111062387348المجموع الكلي

35

الطــــــور
عدد الطلبـــة

الكلي العدد

ليسانس
72%

ماستر
26%

دكتوراه ل م د
1%

دكتوراه كالسيك
1%

ماجستير
0%

توزيع طلبــة الجامعة حسب األطوار التعليمية



تــــــوزيع طلبـــة  الليسانس / د

 حسب اإلقســـــام 1.د 

إناثذكور

225729954لغة إنجليزيـــــة

104313417لغة إيطاليــــــة

14525722717لغة عربيــــــة

2519861237لغة فرنسيـــــة

72546005325المجموع الكلي

حسـب السنــوات /  2.د 

إناثذكور

21413501564السنة األولى

26716021869السنة الثانية

24416481892السنة الثالثة

72546005325المجموع الكلي

36

الكلي العدد

األقسام
عدد الطلبـــة

الكلي العدد

السنوات
عدد الطلبـــة
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225
104 145

251

729

313

2572

986

توزيع طلبة الليسانس حسب األقسام

ذكور

إناث

السنة األولى
29%

السنة الثانية
35%

السنة الثالثة
36%

توزيع طلبة الليسانس حسب السنوات



تــــــوزيع طلبـــــة  الماستـــــر / و

 حسب األقســــام1.و 

إناثذكور

60296356لغة إنجليزيـــــة

48270318لغة إيطاليــــــة

68506574لغة عربيــــــة

162464626لغة فرنسيـــــة

33815361874المجموع الكلي

حسـب السنــوات / 2. و 

إناثذكور

22510011226السنة األولى

113535648السنة الثانية

33815361874المجموع الكلي

37

السنوات
عدد الطلبـــة

الكلي العدد

األقسام
عدد الطلبـــة

الكلي العدد

لغة إنجليزيـــــة
19%

لغة إيطاليــــــة
17%

لغة عربيــــــة
31%

لغة فرنسيـــــة
33%

توزيع طلبة الماستر حسب األقسام
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تــــــوزيع حاملي الشهــــادات / ي 

 حسب األقســـــام 1.ي 

إناثذكور

59346405لغة إنجليزيـــــة

20154174لغة إيطاليــــــة

57645702لغة عربيــــــة

93396489لغة فرنسيـــــة

22915411770المجموع الكلي

 %21,4 إلى 2016/2015 الجامعية للسنة للكلية بالنسبة الشهادات حاملي نسبة تصل

حســــب األطــــوار / 2.ي 

إناثذكور

1509761126ليسانس

73554627ماستــر

11ماجستير

639دكتوراه كالسيك

77دكتوراه ل م د

22915411770المجموع الكلي

38

األقســــــام
عدد الطلبـــة

الكلي العدد

الطــــــور
عدد الطلبـــة

الكلي العدد
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20

57
93

346

154

645

396

ذكور

إناث

ليسانس
64%

ماستــر
35%

ماجستير
0%

دكتوراه كالسيك
1%

دكتوراه ل م د
0%

توزيع حاملي الشهادات حسب األطوار



توزيع الطلبــــــة  حســـب الجنــــــــس/  أ 

المجموعإناثذكور

28510331318

تــــــوزيع الطلبـــة  حسـب األطـــوار/ب 

إناثذكور

225729954ليسانس

60296356ماستر

88دكتوراه ل م د

28510331318المجموع الكلي

39

الطــــــور
عدد الطلبـــة

الكلي العدد

قســـــــــــــم اللــغــــــــــة اإلنجليــزيـــــــــــة/ 1

الجنــــس

ذكور
22%

إناث
78%

توزيــــــــع الطلبـــــــــة حســـب الجنـــس
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225

60

729

296

8

تــــوزيع الطلبــــة حسب األطوار التعليمية والجنس

ذكور إناث



تــــــوزيع طلبـــة  الليسانس حسـب السنوات/ ج 

إناثذكور

65191256السنـــــة االولى

70229299السنة الثانيــــــة

90309399السنة الثـــالثــــة

225729954المجموع الكلي

40

السنوات
عدد الطلبـــة

الكلي العدد

ليسانس
72%

ماستر
27%

دكتوراه ل م د
1%

تــــوزيع الطلبــة حسب األطـــــوار التعليميــة

السنـــــة االولى
27%

السنة الثانيــــــة
31%

السنة الثـــالثــــة
42%

توزيع طلبة الليسانس حسب السنوات



تـــــوزيع طلبـــــة الماستــــــر / د

حسب اإلختصاصات /1.د  

اإلختصاصات

إناثذكور

Didactique22151173

1687103ترجمــــــــــــــــة

Littérature225880

60296356المجموع الكلي

حســــب السنــــــوات / 2.د 

إناثذكور

36176212السنـــــة االولى

24120144السنة الثانيــــــة

60296356المجموع الكلي

41

عدد الطلبـــــــة

المجموع

السنوات
عدد الطلبـــة
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Didactique ترجمــــــــــــــــة Littérature
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توزيع طلبــة الماستر حسب اإلختصاصات والجنس

ذكور إناث

السنـــــة االولى
60%

السنة الثانيــــــة
40%

توزيع طلبة الماستر حسب السنوات



توزيع حــاملي الشهـــــادات حسب األطــوار التعليميــــة/  و

إناثذكور

41212253ليسانس ل م د

18134152ماستـــر

59346405المجموع الكلي

42

الطــــــور
عدد الطلبـــة

الكلي العدد
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توزيع حاملي الشهادات حسب األطوار التعليمية

ذكور إناث

ليسانس ل م د
62%

ماستـــر
38%

توزيع حاملي الشهادات حسب األطوار التعليمية



توزيع الطلبــــــة حســـب الجنــــــــس/ أ 

المجموعإناثذكور

152583735

تــــــوزيع الطلبــــة  حسب األطـــوار التعليمية/ ب 

إناثذكور

104313417ليسانس

48270318ماستر

152583735المجموع

43

قســــــــم اللغــــــة اإليطــاليــــة/2

الجنــــس

الطــــــور
عدد الطلبـــة

الكلي العدد

ذكور
21%

إناث
79%

توزيع طلبة الكلية حسب الجنس
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تــــوزيــع الطلبــة حسب األطـــــوار التعليمية والجنس

ذكور إناث



تــــــوزيع طلبـــة  الليسانس حسـب السنوات/ ج

إناثذكور

593190السنـــــة االولى

27158185السنة الثانيــــــة

18124142السنة الثـــالثــــة

104313417المجموع الكلي

44

السنوات
عدد الطلبـــة

الكلي العدد

ليسانس
57%

ماستر
43%

تــــوزيـــع الطلبــــة حسب األطــوار التعليميـــة

السنـــــة االولى
22%

السنة الثانيــــــة
44%

السنة الثـــالثــــة
34%

توزيع طلبة الليسانس حسب السنوات



تــــــوزيع طلبـــة  الماستــــر / د

حسب اإلختصاصات /1.د 

إناثذكور

48270318تعليمية اللغة اإليطالية

48270318المجموع الكلي

حسب السنـــوات / 2.د 

إناثذكور

27151178السنـــــة االولى

21119140السنة الثانيــــــة

48270318المجموع الكلي

45

عــدد الطلبـــة
الكلي العدد

الكلي العدد السنــوات
عدد الطلبـــة

اإلختصاصــات

السنـــــة االولى
56%

السنة الثانيــــــة
44%

توزيع طلبة الماستر حسب السنوات
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توزيع طلبة الماستر حسب اإلختصاصات

تعليمية اللغة اإليطالية



توزيع حــاملي الشهـــــادات حسب األطــوار التعليميــــة/    و 

إناثذكور

9102111ليسانس ل م د

115263ماستـــر

20154174المجموع الكلي

46

الطــــــور
عدد الطلبـــة

الكلي العدد
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تــــوزيع حاملي الشهادات حسب األطوار التعليمية والجنس

ذكور إناث

ليسانس ل م د
64%

ماستـــر
36%

تـــوزيع حاملي الشهادات حسب األطوار التعليمية



توزيع الطلبــــــة   حســـب الجنــــــــس/ أ 

المجموعإناثذكور

25931663425

تــوزيع الطلبة  حسب األطـــوار التعليميـــة/ ب 

إناثذكور

14525722717ليســانـس

68506574ماستــــر

11ماجستيـــــر

175370دكتوراه  ل م د

293463دكتوراه كالسيك

25931663425المجموع العام

47

العربيـــــة اللغــــــة قســــــم/ 3

الجنــــس

الطــــــور
عدد الطلبـــة

الكلي العدد

ذكور
8%

إناث
92%

تـــــوزيــع الطلبـــة حسب الجنــــس
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تــوزيع الطلبة حسب األطوار التعليمية والجنس

ذكور

إناث



تــــــوزيع طلبـــة  الليسانس حسـب السنوات/ ج 

إناثذكور

40865905السنـــــة االولى

39892931السنة الثانيــــــة

66815881السنة الثـــالثــــة

14525722717المجموع الكلي

48

عدد الطلبـــة
الكلي العدد السنوات

79%

17%
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2% 2%

تـــوزيــع الطلبة حسب األطوار التعليمية

ليســانـس ماستــــر ماجستيـــــر دكتوراه  ل م د دكتوراه كالسيك

السنـــــة االولى
33%

السنة الثانيــــــة
34%

السنة الثـــالثــــة
33%

توزيع طلبة الليسانس حسب السنوات



تــــــوزيع طلبــــــة الماستــر حسب اإلختصاصات/ د 

إناثذكور
Critique littéraire 

moderne21157178
Littérature moderne et 

contemporain17161178

Didactique des langues695101

Linguistique arabe2493117

68506574المجموع الكلي

49

الطــــــور
عدد الطلبـــة
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ذكور

إناث

Critique littéraire 
moderne

31%

Littérature moderne et 
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31%

Didactique des langues
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Linguistique arabe
20%

توزيع طلبة الماستر حسب اإلختصاصات



تــــــوزيع طلبـــة  الماستر حسـب السنوات/ و

إناثذكور

47348395السنـــــة االولى

21158179السنة الثانيــــــة

68506574المجموع الكلي

تــــــوزيع حاملـــــي الشهـــــــادات / ي 

حسب األطوار التعليمية /1.ي 

إناثذكور

20334354ليسانس ل م د

31302333ماستــــر 

617دكتوراه كالسيك

77دكتوراه ل م د

11ماجستير

57645702المجموع الكلي
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تـــوزيع حاملي الشهادات حسب األطوار التعليمية والجنس

ذكور

إناث

السنـــــة االولى
69%

السنة الثانيــــــة
31%

توزيع طلبة الماستر حسب السنوات



تــــــوزيع حاملي الشهادات ماستر  حسب اإلختصاصات / 2.ي

إناثذكور
Linguistique moderne105666
Linguistique arabe86068
Littérature et méthode de 

critique36669
Patrimoine linguistique26365
Poétique et critique 

littéraire moderne85765

31302333المجموع العام
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الطــــــور
عدد الطلبـــة

الكلي العدد

ليسانس ل م د
ماستــــر 50%

48%

دكتوراه كالسيك
1%

دكتوراه ل م د
1%

ماجستير
0%

تــــوزيع حــاملي الشهادات حسب األطوار التعليمية

Linguistique moderne
20%

Linguistique arabe
20%

Littérature et méthode 
de critique

21%

Patrimoine linguistique
19%

Poétique et critique 
littéraire moderne

20%

توزيع حاملي الشهادات حسب اإلختصاصات



توزيع الطلبــــــة  حســـب الجنــــــــس/ أ 

المجموعإناثذكور

41414561870

تــــــوزيع الطلبـــة حسب األطـــوار التعليمية/ ب 

إنــــاثذكـــــور

2519861237ليســـانس

162464626ماستــــر

167دكتوراه كالسيك

41414561870المجموع الكلي

52

قســـــــــــــم اللغـــــــة الفــــــرنسيــــــــة/ 4

الجنــــس

الطــــــور
عــــدد الطلبـــة

الكلي العدد

ذكور
22%

إناث
78%

توزيع الطلبة حسب الجنــــس
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ليســـانس ماستــــر دكتوراه كالسيك

251

162

1

986

464

6

توزيع الطلبـــة حسب األطــوار التعليمية

ذكـــــور

إنــــاث



تــــــوزيع طلبـــة  الليسانس حسـب السنوات/ ج 

إناثذكور

50263313السنـــــة االولى

131323454السنة الثانيــــــة

70400470السنة الثـــالثــــة

2519861237المجموع الكلي
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السنوات
عدد الطلبـــة

الكلي العدد

ليســـانس
66%

ماستــــر
34%

دكتوراه كالسيك
0%

تــوزيع الطلبـــة حسب األطوار التعليمية

السنـــــة االولى
25%

السنة الثانيــــــة
37%

السنة الثـــالثــــة
38%

توزيع طلبة الليسانس حسب السنوات



تــــــوزيع طلبــــــة الماستــر / د 

 حسب اإلختصاصات1.د

إناثذكور

Didactique46177223

Littérature385694

Science de langage78231309

162464626المجموع العام

 حسـب السنوات2.و

إناثذكور

115326441السنـــــة االولى

47138185السنة الثانيــــــة

162464626المجموع الكلي
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السنوات
عدد الطلبـــة

الكلي العدد

الطــــــور
عدد الطلبـــة

الكلي العدد

Didactique
36%

Littérature
15%

Science de langage
49%

توزيع طلبة الماستر حسب التخصصات

السنـــــة االولى
70%

السنة الثانيــــــة
30%

توزيع طلبة الماستر حسب السنوات



تــــــوزيع حاملي الشهادات حسب األطوار التعليمية/ و 

إناثذكور

80328408ليسانس ل م د

136679ماستــــر 

22دكتوراه علوم

93396489المجموع العام

55

الطــــــور
عدد الطلبـــة

الكلي العدد
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ليسانس ل م د ماستــــر  دكتوراه علوم
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توزيع حاملي الشهادات حسب األطوار التعليمية والجنس

ذكور

إناث

ليسانس ل م د
84%

ماستــــر 
16%

دكتوراه علوم
0%

توزيع حاملي الشهادات حسب األطوار التعليمية


