
2017/2018

توزيع طلبــــــة  الكليـــــة حســـب الجنــــــــس/أ 

المجموع الكليإنــــاثذكـــور

319834896687

إناث وهي نسب متقاربة%  53ذكور ونسبة  % 47يتوزع طلبة الكلية على نسبة 

الجنــــس

 كليــــــــة الحقــــــــــــوق و العـــــلـوم السيـــــــــاسيـــــة

ذكـــور
48%

إنــــاث
52%

توزيـــع طلبـــة الكليـــــة حســب الجنــــس 



تــوزيع طلبة الكليــة حسب األقســــام/ ب

المجموع إناثذكوراألقســـــام

275528375592 الحقــــــــوق

4436521095العلـــــوم السياسيـــــة

319834896687المجموع الكلي

تــــــوزيع طلبة الكليـــــة حسب األطـــوار/ج

إناثذكور

201722484265ليسانس

102811392167ماستر

718ماجستير

6666132دكتوراه ل م د

8035115دكتوراه كالسيك

319834896687المجموع الكلي 

 %23وقســـم العلــوم السياسية بنسبــة  % 77يتوزع طلبة الكلية على قسم الحقوق بنسبة 

العـــدد الكلي الطــــــور
عدد الطلبـــة

الحقــــــــوق
84%

العلـــــوم السياسيـــــة
16%

توزيع الطلبــــة حسب اإلقســــــام 

ليسانس ماستر ماجستير دكتوراه ل م د دكتوراه كالسيك

2017

1028

7 66 80

2248

1139

1 66 35

توزيع طلبة الكلية حسب األطوار التعليمية

ذكور إناث



توزيـــع طلبـــة الليســـانس / د

حسب األقســــــــــام/ 1.د

إناثذكور

175018863636الحقـــــوق

267362629العلــــوم السياسيـــــة

201722484265المجموع الكلي

حسب السنـــوات /2.د

إناثذكور

106710382105السنــــــــــــة األولى

6726391311السنــــــــــــة الثــــــانية

278571849السنـــــــــــة الثالثـــــة

201722484265المجمــــــوع الكلـــــي 

األقســــــــام
عدد الطلبـــة

العدد الكلي

السنـــــــوات
عـــدد الطلبــــة 

المجموع 

الحقـــــوق
85%

العلــــوم السياسيـــــة
15%

توزيع طلبة الليسانس حسب األقسام
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تــــوزيع طلبة الليسانس حسب السنوات

ذكور

إناث



توزيع طلبة الماستـــر / و

حسب األقســــــــام /1.و

إناثذكور

8528491701الحقـــــوق

176290466العلــــوم السياسيـــــة

102811392167المجموع الكلي

حسب السنوات /2.و

إناثذكور

6436631306السنــــــــــــة األولى

385476861السنــــــــــــة الثــــــانية

102811392167المجمــــــوع الكلـــــي 

األقســــــــام
عدد الطلبـــة

العدد الكلي

السنـــــــوات
عـــدد الطلبــــة 

المجموع 

الحقـــــوق
78%

العلــــوم السياسيـــــة
22%

توزيع طلبة الماستر حسب األقســـــام

السنــــــــــــة األولى
60%

السنــــــــــــة الثــــــانية
40%

توزيع طلبة الماستر حسب السنوات



توزيع حـــاملي الشهــادات  / ي

حسب األقســـــام /1.ي

إناثذكور

3876211008الحقـــــوق

153324477العلــــوم السياسيـــــة

5409451485المجموع الكلي

حسب األطـــوار / 2.ي

إناثذكور

236279515ليسانس

288666954ماستر

202ماجستير

14014دكتوراه كالسيك

000دكتوراه ل م د

5409451485المجموع الكلي

 %23,9 إلى 2016/2015تصل نسبة حاملي الشهــادات للسنــة الجامعية 

األقســــــــام
عدد الطلبـــة

العدد الكلي

الطــــــور
عدد الطلبـــة

العدد الكلي

الحقـــــوق
68%

العلــــوم السياسيـــــة
32%

توزيع حاملي الشهادات حسب األقســـام

ليسانس
35%

ماستر
64%

ماجستير
0%

دكتوراه 
كالسيك
1%

دكتوراه ل م د
0%

توزيع حاملي الشهادات حسب األطــــوار



توزيع الطلبــــــة حســـب الجنــــــــس/أ

المجموعإناثذكور

275528375592

تــــــوزيع الطلبة  حسب األطـــوار/ ب

إناثذكور

175018863636ليسانس

8528491701ماستر

718ماجستير

6666132دكتوراه ل م د

8035115دكتوراه كالسيك

275528375592المجموع الكلي

قســــم الحقـــــــوق  /  1

الجنــــس

الطــــــور
عدد الطلبـــة

العدد الكلي

ذكور
إناث49%

51%

توزيع طلبة القسم حسب الجنس

ليسانس
65%

ماستر
31%

ماجستير
0%

دكتوراه ل م د
2%

دكتوراه كالسيك
2%

توزيع طلبة الماستر حسب األطوار 



تـــــوزيع طلبـــــة الليسانس  / ج

 حسب السنوات1.ج

إناثذكور

9969521948السنــــــــــــة األولى

5675141081السنــــــــــــة الثــــــانية

187420607السنـــــــــــة الثالثـــــة

175018863636المجمــــــوع الكلـــــي 

حسب اإلختصاصات/ 2.ج

إناثذكور

171231402قانون عام 

16189205قانون خاص

187420607المجموع الكلي

المجموع 

المجموع  السنـــــــوات
عـــدد الطلبــــة 

اإلختصاصات
عـــدد الطلبــــة 

قانون عام  قانون خاص

171

16

231

189

توزيع طلبة الليسانس حسب اإلختصاصات والجنس

ذكور إناث

السنــــــــــــة األولى
السنــــــــــــة الثــــــانية53%

30%

السنـــــــــــة الثالثـــــة
17%

توزيع طلبة الليسانس حسب السنوات



تـــــوزيع طلبـــــة الماستـــر  /د 

 حسب السنوات1.د 

إناثذكور

5224901012السنــــــــــــة األولى

330359689السنــــــــــــة الثــــــانية

8528491701المجمــــــوع الكلـــــي 

حســــب اإلختصاصـــــات  /2.د 

إناثذكور

130209339قــانون عـقــاري

112146258أحوال شخصية

11577192قـــــانون بيئــــي 

323264تأمينات

134118252دولــــــة ومؤسســــات

211197408قــــــانون جنــــــائي

11870188قـــــــانون دولي 

8528491701المجموع الكلي

عدد الطلبـــــــة

السنـــــــوات
عـــدد الطلبــــة 

المجموع 

المجموع اإلختصاصات

السنــــــــــــة األولى
59%

السنــــــــــــة الثــــــانية
41%

توزيع طلبة الماستر حسب السنوات

قــانون عـقــاري أحوال شخصية ـي قـــــانون بيئـــ تأمينات دولــــــة 
ومؤسســــات

قــــــانون 
جنــــــائي

قـــــــانون دولي 

130
112 115

32

134

211

118

209

146

77

32

118

197

70

توزيع طلبة الماستر حسب اإلختصاصات

ذكور إناث



توزيع حاملي الشهـــــادات /و 

 حسب األطــــوار التعليميـــة1.و 

إنــاثذكــور

187156343ليسانس ل م د

184465649مــاستـــر

202ماجيستير

14014دكتوراه علوم

000دكتوراه ل م د

3876211008المجموع الكلي

 توزيع حاملي الشهادات طور ليسانس حسب التخصصات2.و 

إناثذكور

10379182قانون عام 

8477161دولة خاص

187156343المجموع الكلي

العدد اإلجمالي األطــــوار
عدد الطلبة

العدد اإلجمالي اإلختصاصات
عدد الطلبة

ليسانس ل م د
34%

مــاستـــر
64%

ماجيستير
0%

دكتوراه علوم
2%

دكتوراه ل م د
0%

توزيع  حاملي الشهادات حسب األطوار التعليمية

قانون عام  دولة خاص

103

8479 77

جنستــوزيع حاملي الشهادات طور ليسانس حسب التخصصات وال

ذكور إناث



 توزيع حاملي الشهادات طور ماستر حسب التخصصات2.و 

إناثذكور

3977116قانون جنائي

32117149دولة ومــؤسسات

44246قانون بيئي

38129167قـــــانــــون عـقـــــاري

5780137أحـــوال شخصيــــة

142034قــــانون دولي 

184465649المجموع الكلي

اإلختصاصات
عدد الطلبة

العدد اإلجمالي

قانون عام 
53%

دولة خاص
47%

توزيع حاملي الشهادات طور ليسانس حسب التخصصات

قانون جنائي
18%

دولة ومــؤسسات
23%

قانون بيئي
7%

قـــــانــــون عـقـــــاري
26%

أحـــوال شخصيــــة
21%

قــــانون دولي 
5%

توزيع حاملي الشهادات طور ماستر حسب التخصصات



توزيــع الطلبــــــة حســـب الجنــــــــس/أ 

المجموعإناثذكور

4436521095

تــــــوزيع طلبة الكليـــــة حسب األطـــوار/ب 

إناثذكور

267362629ليسانس

176290466ماستر

000ماجستير

000دكتوراه ل م د

000دكتوراه كالسيك

4436521095المجموع الكلي

الجنــــس

الطــــــور
عدد الطلبـــة

قســـم العـلـــوم السيــاسيــــة / 2

العدد الكلي

ذكور
40%

إناث
60%

توزيع الطلبة حسب الجنس
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ليسانس ماستر ماجستير دكتوراه ل م د دكتوراه كالسيك

267

176

0 0 0

362

290

0 0 0

توزيع طلبة الكلية حسب األطوار التعليمية والجنس

ذكور

إناث



تـــــوزيع طلبـــــة الليسانس  /ج 

 حسب اإلختصاصات1/ج 

إناثذكور

69108177تنظيم سياسي و إداري

224365عالقات دولية

91151242المجموع الكلي

 حسب السنوات2.ج 

إناثذكور

7186157السنــــــــــــة األولى

105125230السنــــــــــــة الثــــــانية

91151242السنـــــــــــة الثالثـــــة

267362629المجمــــــوع الكلـــــي 

المجموع 

اإلختصاصات
عـــدد الطلبــــة 

المجموع

السنـــــــوات
عـــدد الطلبــــة 

0

20

40

60

80

100

120

تنظيم سياسي و إداري عالقات دولية

69

22

108

43

تـــــوزيــع طلبــة الليســانس حسب اإلختصاصات

ذكور

إناث

السنــــــــــــة األولى
25%

السنــــــــــــة الثــــــانية
37%

السنـــــــــــة الثالثـــــة
38%

توزيع طلبة الليسانس حسب السنوات



تـــــوزيع طلبـــــة الماستــــــر  /د

حسب اإلختصاصات /1.د 

إناثذكور

282452تسييــــر الجماعات المحلية

5875133عالقات دولية

90191281تسييــــر الموارد البشرية

176290466المجموع الكلي 

حســــب السنوات / 2.د 

إناثذكور

121173294السنــــــــــــة األولى

55117172السنــــــــــــة الثــــــانية

176290466المجمــــــوع الكلـــــي 

المجموع 

المجموع  اإلختصاصات
عدد الطلبـــــــة

السنـــــــوات
عـــدد الطلبــــة 

السنــــــــــــة األولى
63%

السنــــــــــــة الثــــــانية
37%

توزيع طلبة الماستر حسب السنوات

0

50

100

150

200

250

300

تسييــــر الجماعات 
المحلية

عالقات دولية تسييــــر الموارد 
البشرية

المجموع الكلي 

28

58

90

176

24

75

191

290

تـــــوزيــع طلبــة الماستر حسب اإلختصاصات

عدد الطلبـــــــة ذكور

عدد الطلبـــــــة إناث



تــوزيع حــاملي الشهـــادات / و

 حسب األطـــوار1.و

إناثذكور

49123172ليسانس

104201305ماستر

153324477المجموع الكلي

توزيع حاملي الشهادات طور ليسانس حسب التخصصات /2.و 

إناثذكور

112334عالقات دولية

38100138تنظيم سياسي و إداري

49123172المجموع الكلي

العدد الكلي

اإلختصاصات
عدد الطلبة

العدد اإلجمالي

الطــــــور
عدد الطلبـــة
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توزيع حاملي الشهادات حسب األطوار التعليمية

ذكور

إناث
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عالقات دولية تنظيم سياسي و إداري
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