
توزيـــع طلبــــة اجلامعــــة حسب اجلنـــس/ أ 

انثذمور اجملموعا 

141132048734600

تــــــوزيع طلبـــة اجلامعــة حسـب اللكيات/ ب

انثذمور ا 

120461287332لكية ال داب واللغات

امتعية 235446206974لكية العلوم ال نسانية وال ج

416137447905لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية

لكية العلوم ال قتصادية والتجارية وعلوم 

التس يري
6394599512389

141132048734600اجملموع اللكي

1

جامعــــة لونييس عيل

2019/2018

اجلنــــس

الطــــــور
عدد الطلبـــة

العدد اللكي

 ذكور
41% 

 إناث
59% 

 تـــــوزيع طلبـــــة اجلـــامعـــة حسـب اجلنس
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كلية العلوم اإلنسانية  كلية األداب واللغات
 واإلجتماعية

كلية الحقوق والعلوم 
 السياسية

كلية العلوم اإلقتصادية 
 والتجارية وعلوم التسيير

1204 

2354 

4161 

6394 
6128 

4620 

3744 

5995 

 توزيع طلبة اجلامعة حسب اللكيات واجلنس

 ذكور

 إناث

 كلية األداب واللغات
21% 

كلية العلوم اإلنسانية 
 واإلجتماعية

20% 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
23% 

كلية العلوم اإلقتصادية 
 والتجارية وعلوم التسيير

36% 

 توزيع طلبــــة اجلامعــــة حسب اللكيــــــات



تــــــوزيع طلبـــة اجلامعــة حسـب ال طــــــوار/ ج 

انثذمور ا 

95091409323602ليســـانس

401357709783مـــــاستـــر

349405754دلتوراه ل م د

238218456دلتوراه الكس يك

415ماجس تيــــر

141132048734600اجملموع اللكي 

,ماجس تيري)وطلبة مابعد التدرج  % 97بنس بة  (ماسرت + ليسانس )يتوزع طلبة اجلامعة عىل طلبة التدرج 

 %3بنس بة  (دلتوراه الكس يك ودلتوراه  ل م د

3

الطــــــور
عـدد الطلبـــة

العدد اللكي

 ليســـانس
68% 

 مـــــاستـــر
28% 

 دكتوراه ل م د
2% 

 دكتوراه كالسيك
2% 

 ماجستيــــر
0% 

 توزيع طلبة اجلامعة حسب الأطــــوار



تــــــوزيع  طلبـــة الليســــانس / د

حسب اللكيــــــات  /1.د 

انثذمور ا 

74838514599لكية ال داب واللغات

امتعية 151433054819لكية العلوم ال نسانية وال ج
277927225501لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية

لكية العلوم ال قتصادية والتجارية و علوم 

التس يري
446842158683

95091409323602اجملموع اللكي

حســـب الس نوات / 2.د 

انثذمور ا 

4576565610232السنـــــة الاوىل

308346447727الس نة الثانيــــــة

185037935643الس نة الثـــالثــــة

95091409323602اجملموع اللكي
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اللكيــــات
عـــدد الطلبـــة

العدد اللكي

السنـــوات
عــدد الطلبـــة

العـــدد اللكي

 كلية األداب واللغات
20% 

كلية العلوم اإلنسانية 
 واإلجتماعية

20% 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
23% 

كلية العلوم اإلقتصادية 
 والتجارية و علوم التسيير

37% 

 توزيع طلبة الليسانس حسب اللكيات



تــــــوزيع  طلبـــة املاستــــر حسب اللكيــات/ و 

انثذمور ا 

39621512547لكية ال داب واللغات

امتعية 64610571703لكية العلوم ال نسانية وال ج

12479172164لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية

لكية العلوم ال قتصادية والتجارية وعلوم 

1724التس يري
1645

3369

401357709783اجملموع اللكي

5

عدد الطلبـــة
العدد اللكياللكيـــــات

 كلية األداب واللغات
26% 

كلية العلوم اإلنسانية 
 واإلجتماعية

17% 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
22% 

كلية العلوم اإلقتصادية 
 والتجارية وعلوم التسيير

35% 

 تــوزيع طلبـــة املاسرت حسب اللكيــــات

 السنـــــة االولى
43% 

 السنة الثانيــــــة
33% 

 السنة الثـــالثــــة
24% 

 توزيع طلبة اجلامعة حسب الس نوات



حســـب الس نوات / 2.د 

انثذمور ا 

234536636008السنـــــة الاوىل

166821073775الس نة الثانيــــــة

401357709783اجملمـــــــوع

تــــــوزيع  حاميل الشهادات /ي 

 حسب اللكيـــــات1.ي 

انثذمور ا 

34619672313لكية ال داب واللغات
امتعية 33911451484لكية العلوم ال نسانية وال ج

6398141453لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية

لكية العلوم ال قتصادية والتجارية وعلوم 

التس يري
96112262187

228551527437اجملموع اللكي
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السنـــوات
عــدد الطلبـــة

العـــدد اللكي

اللكيات
عدد الطلبـــة

العدد اللكي

 السنـــــة االولى
39% 

 السنة الثانيــــــة
61% 

 توزيع الطلبة حسب الس نوات



  حســـب ال طوار التعلميية2.ي 

انثذمور ا 

10034384538 1ليسانس

111016312741ماستــر

303ماجس تري

356196دلتوراه ل م د

372259دلتوراه الكس يك

228551527437اجملموع اللكي
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الطــــــور
عدد الطلبـــة

العدد اللكي
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كلية العلوم اإلنسانية  كلية األداب واللغات
 واإلجتماعية

كلية الحقوق والعلوم 
 السياسية

كلية العلوم اإلقتصادية 
 والتجارية وعلوم التسيير

346 339 

639 

961 

1967 

1145 

814 

1226 

 توزيع حاملي الشهادات حسب الكليات والجنس

 ذكور

 إناث

 كلية األداب واللغات
31% 

كلية العلوم اإلنسانية 
 واإلجتماعية

20% 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
20% 

كلية العلوم اإلقتصادية 
 والتجارية وعلوم التسيير

29% 

 توزيع حاملي الشهادات حسب الكليات



 ليسانس
61% 

 ماستــر
37% 

 ماجستير
0% 

 دكتوراه ل م د
1% 

 دكتوراه كالسيك
1% 

 توزيع حاملي الشهادات حسب األطوار التعليمية


