
توزيـــع طلبــــة اجلامعــــة حسب اجلنـــس/ أ 

انثذمور اجملموعا 

126132154434157

تــــــوزيع طلبـــة اجلامعــة حسـب اللكيات/ ب

انثذمور ا 

107062447314لكية ال داب واللغات

188053387218لكية العلوم ال نسانية وال جامتعية

349940787577لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية

لكية العلوم ال قتصادية والتجارية 

وعلوم التس يري
6164588412048

126132154434157اجملموع اللكي

1

جامعــــة لونييس عيل

2020/2019

اجلنــــس

الطــــــور
عدد الطلبـــة

العدد اللكي

 ذكور

37% 

انث  إ 

63% 

 توزيع طلبة إجلامعة حسب إجلنس
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كلية العلوم اإلنسانية  كلية األداب واللغات
 واإلجتماعية

كلية الحقوق والعلوم 
 السياسية

كلية العلوم اإلقتصادية 
 والتجارية وعلوم التسيير

1070 

1880 

3499 

6164 6244 

5338 

4078 

5884 

 ذكور

 إناث

 لكية إلأدإب وإللغات

22% 

لكية إلعلوم إل نسانية 

 وإل جامتعية

21% 
لكية إحلقوق 

 وإلعلوم إلس ياس ية

22% 

لكية إلعلوم إل قتصادية 

 وإلتجارية وعلوم إلتس يري

35% 

 توزيع إلطلبة حسب إللكيات



تــــــوزيع طلبـــة اجلامعــة حسـب ال طــــــوار/ ج 

انثذمور ا 

87101367622386ليســـانس

3328722510553مـــــاستـــر

5756431218دلتوراه 

126132154434157اجملموع اللكي 

,ماجستيير) التدرج مابعد وطلبة % 97 بنسبة ( ماستر+  ليسانس) التدرج طلبة على الجامعة طلبة يتوزع

 %3 بنسبة (د م ل  ودكتوراه كالسيك دكتوراه

3

الطــــــور
عـدد الطلبـــة

العدد اللكي

 ليســـانس

65% 

 مـــــاستـــر

31% 

 دكتورإه 

4% 
 توزيع طلبة إللكية حسب الاطوإر



تــــــوزيع  طلبـــة الليســــانس / د

حسب اللكيــــــات  /1.د 

انثذمور ا 

59834914089لكية ال داب واللغات

127634164692لكية العلوم ال نسانية وال جامتعية
257728945471لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية

لكية العلوم ال قتصادية والتجارية و علوم 

التس يري
425938758134

87101367622386اجملموع اللكي

حســـب الس نوات / 2.د 

انثذمور ا 

392550448969السنـــــة الاوىل

291646207536الس نة الثانيــــــة

186940125881الس نة الثـــالثــــة

87101367622386اجملموع اللكي

4

السنـــوات
عــدد الطلبـــة

العـــدد اللكي

اللكيــــات
عـــدد الطلبـــة

العدد اللكي

 كلية األداب واللغات
18% 

كلية العلوم اإلنسانية 
 واإلجتماعية

21% 

كلية الحقوق والعلوم 
 السياسية
25% 

كلية العلوم اإلقتصادية 
 والتجارية و علوم التسيير

36% 

 توزيع طلبة الليسانس حسب الكليات



تــــــوزيع  طلبـــة املاستــــر حسب اللكيــات/ و 

انثذمور ا 

38926273016لكية ال داب واللغات

42516772102لكية العلوم ال نسانية وال جامتعية

79510851880لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية

لكية العلوم ال قتصادية والتجارية وعلوم 

171918363555التس يري

3328722510553اجملموع اللكي

5

العدد اللكياللكيـــــات
عدد الطلبـــة

 السنـــــة االولى
40% 

 السنة الثانيــــــة
34% 

 السنة الثـــالثــــة
26% 

 توزيع طلبة إلليسانس حسب إلس نوإت

 كلية األداب واللغات
28% 

كلية العلوم اإلنسانية 
 واإلجتماعية

20% 

كلية الحقوق والعلوم 
 السياسية
18% 

كلية العلوم اإلقتصادية 
 والتجارية وعلوم التسيير

34% 

 توزيع طلبة إملاسرت حسب إللكيات



حســـب الس نوات / 2.د 

انثذمور ا 

205938545913السنـــــة الاوىل

126933714640الس نة الثانيــــــة

3328722510553اجملمـــــــوع

تــــــوزيع  حاميل الشهادات /ي 

 حسب اللكيـــــات1.ي 

انثذمور ا 

34619672313لكية ال داب واللغات

33911451484لكية العلوم ال نسانية وال جامتعية

6398141453لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية

لكية العلوم ال قتصادية والتجارية وعلوم 

التس يري
96112262187

228551527437اجملموع اللكي

6

اللكيات
عدد الطلبـــة

العدد اللكي

السنـــوات
عــدد الطلبـــة

العـــدد اللكي

 السنـــــة االولى
56% 

 السنة الثانيــــــة
44% 

 توزيع طلبة إملاسرت حسب إللكيات



  حســـب ال طوار التعلميية2.ي 

انثذمور ا 

10034384538 1ليسانس

111016312741ماستــر

303ماجس تري

356196دلتوراه ل م د

372259دلتوراه الكس يك

228551527437اجملموع اللكي

7

الطــــــور
عدد الطلبـــة

العدد اللكي

 ليسانس
61% 

 ماستــر
37% 

 ماجستير
0% 

 دكتوراه ل م د
1% 

 دكتوراه كالسيك
1% 

 توزيع حاملي الشهادات حسب األطوار التعليمية
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 التسيير

346 339 

639 

961 

1967 

1145 

814 

1226 

 توزيع حاملي الشهادات على الكليات

 ذكور

 إناث


