
2016ــ 2015نیابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمیة واالستشراف والتوجیھ    مصلحة اإلحصاء واالستشراف    السنة الجامعیة 

ــ2جامعة محمد لمین دباغین ــ سطیف 

:2016ــ 2015تعداد طلبة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة للسنة الجامعیة 

المجموع إناث ذكور  الشھادة المحضرة
00 00 00 لیسانس كالسیك

3550 1581 1969 د.م.للیسانس 
672 450 222 ماستر
00 00 00 ماجستیر
16 02 14 دكتوراه العلوم 
00 00 00 د.م.دكتوراه ل

4238 2033 2205 المجموع

لیسانس كالسیك د.م.لیسانس ل
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2016ــ 2015تعداد طلبة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة للسنة الجامعیة 
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2016ــ 2015تعداد طلبة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة للسنة الجامعیة 

2016ــ 2015نیابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمیة واالستشراف والتوجیھ    مصلحة اإلحصاء واالستشراف    السنة الجامعیة 

ــ2جامعة محمد لمین دباغین ــ سطیف 

:2016ــ 2015تعداد طلبة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة للسنة الجامعیة 

المجموع إناث ذكور  الشھادة المحضرة
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د.م.لیسانس ل ماستر ماجستیر دكتوراه العلوم  د.م.دكتوراه ل

222
0 14

1581

450

0 2

2016ــ 2015تعداد طلبة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة للسنة الجامعیة 
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2016ــ 2015تعداد طلبة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة للسنة الجامعیة 

2016ــ 2015نیابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمیة واالستشراف والتوجیھ    مصلحة اإلحصاء واالستشراف    السنة الجامعیة 

ــ2جامعة محمد لمین دباغین ــ سطیف 

:2016ــ 2015تعداد طلبة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة للسنة الجامعیة 

المجموع إناث ذكور  الشھادة المحضرة
00 00 00 لیسانس كالسیك

3550 1581 1969 د.م.للیسانس 
672 450 222 ماستر
00 00 00 ماجستیر
16 02 14 دكتوراه العلوم 
00 00 00 د.م.دكتوراه ل

4238 2033 2205 المجموع

د.م.دكتوراه ل

0 0

2016ــ 2015تعداد طلبة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة للسنة الجامعیة 

ذكور 
إناث

2016ــ 2015تعداد طلبة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة للسنة الجامعیة 

إناث
ذكور 



2016ــ 2015نیابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمیة واالستشراف والتوجیھ    مصلحة اإلحصاء واالستشراف    السنة الجامعیة 

:2015/2016للسنة الجامعیة د .م.المسجلین الجدد بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة لیسانس ل

العدد الفرع
968 فرع الحقوق
81 فرع العلوم السیاسیة  

1049 المجموع

:2015/2016للسنة الجامعیة المسجلین الجدد بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ماستر 

العدد الفرع
333 فرع الحقوق
333 المجموع

:2014/2015للسنة الجامعیة الطلبة المتخرجون بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

دكتوراه العلومماجستیرماسترد.م.لیسانس لالفرع
6491330402فرع حقوق

788المجموع

81

د                .م.تعداد الطلبة المسجلین الجدد بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة لیسانس ل
2016ــ 2015للسنة الجامعیة 

2016ــ 2015نیابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمیة واالستشراف والتوجیھ    مصلحة اإلحصاء واالستشراف    السنة الجامعیة 

:2015/2016للسنة الجامعیة د .م.المسجلین الجدد بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة لیسانس ل

العدد الفرع
968 فرع الحقوق
81 فرع العلوم السیاسیة  

1049 المجموع

:2015/2016للسنة الجامعیة المسجلین الجدد بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ماستر 

العدد الفرع
333 فرع الحقوق
333 المجموع

:2014/2015للسنة الجامعیة الطلبة المتخرجون بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

دكتوراه العلومماجستیرماسترد.م.لیسانس لالفرع
6491330402فرع حقوق

788المجموع
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د                .م.تعداد الطلبة المسجلین الجدد بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة لیسانس ل
2016ــ 2015للسنة الجامعیة 

فرع العلوم السیاسیة  

فرع الحقوق

2016ــ 2015نیابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمیة واالستشراف والتوجیھ    مصلحة اإلحصاء واالستشراف    السنة الجامعیة 

:2015/2016للسنة الجامعیة د .م.المسجلین الجدد بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة لیسانس ل

العدد الفرع
968 فرع الحقوق
81 فرع العلوم السیاسیة  

1049 المجموع

:2015/2016للسنة الجامعیة المسجلین الجدد بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ماستر 

العدد الفرع
333 فرع الحقوق
333 المجموع

:2014/2015للسنة الجامعیة الطلبة المتخرجون بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

دكتوراه العلومماجستیرماسترد.م.لیسانس لالفرع
6491330402فرع حقوق

788المجموع

د                .م.تعداد الطلبة المسجلین الجدد بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة لیسانس ل
2016ــ 2015للسنة الجامعیة 

فرع العلوم السیاسیة  

فرع الحقوق



2016ــ 2015نیابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمیة واالستشراف والتوجیھ    مصلحة اإلحصاء واالستشراف    السنة الجامعیة 

ــ2جامعة محمد لمین دباغین ــ سطیف 

:2016ــ 2015للسنة الجامعیة واالجتماعیة اإلنسانیةتعداد طلبة كلیة العلوم 

المجموع إناث ذكور  الشھادة المحضرة
00 00 00 كالسیكلیسانس 

7312 4981 2331 د.م.لیسانس ل
1611 1140 471 ماستر
10 05 05 ماجستیر
190 104 86 دكتوراه العلوم 
30 10 20 د.م.دكتوراه ل

9153 6240 2913 المجموع

لیسانس كالسیك د.م.لیسانس ل

0

2331

0

4981
2016ــ 2015تعداد طلبة كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة للسنة الجامعیة 

32%

2016ــ 2015طلبة كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة للسنة الجامعیة تعداد

2016ــ 2015نیابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمیة واالستشراف والتوجیھ    مصلحة اإلحصاء واالستشراف    السنة الجامعیة 

ــ2جامعة محمد لمین دباغین ــ سطیف 

:2016ــ 2015للسنة الجامعیة واالجتماعیة اإلنسانیةتعداد طلبة كلیة العلوم 

المجموع إناث ذكور  الشھادة المحضرة
00 00 00 كالسیكلیسانس 

7312 4981 2331 د.م.لیسانس ل
1611 1140 471 ماستر
10 05 05 ماجستیر
190 104 86 دكتوراه العلوم 
30 10 20 د.م.دكتوراه ل

9153 6240 2913 المجموع

ماستر ماجستیر دكتوراه العلوم  د.م.دكتوراه ل
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2016ــ 2015تعداد طلبة كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة للسنة الجامعیة 

68%

32%

2016ــ 2015طلبة كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة للسنة الجامعیة تعداد

2016ــ 2015نیابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمیة واالستشراف والتوجیھ    مصلحة اإلحصاء واالستشراف    السنة الجامعیة 

ــ2جامعة محمد لمین دباغین ــ سطیف 

:2016ــ 2015للسنة الجامعیة واالجتماعیة اإلنسانیةتعداد طلبة كلیة العلوم 

المجموع إناث ذكور  الشھادة المحضرة
00 00 00 كالسیكلیسانس 

7312 4981 2331 د.م.لیسانس ل
1611 1140 471 ماستر
10 05 05 ماجستیر
190 104 86 دكتوراه العلوم 
30 10 20 د.م.دكتوراه ل

9153 6240 2913 المجموع

د.م.دكتوراه ل

20 10

2016ــ 2015تعداد طلبة كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة للسنة الجامعیة 

ذكور 
إناث

2016ــ 2015طلبة كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة للسنة الجامعیة تعداد

إناث
ذكور 



2016ــ 2015نیابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمیة واالستشراف والتوجیھ    مصلحة اإلحصاء واالستشراف    السنة الجامعیة 

:2015/2016للسنة الجامعیة د.م.المسجلین الجدد بكلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة لیسانس ل

العدد الفرع
1457 فرع العلوم اإلنسانیة
1109 فرع العلوم االجتماعیة 
466 فرع علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة  
3032 المجموع

:2015/2016للسنة الجامعیة المسجلین الجدد بكلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ماستر

العدد الفرع
137 فرع العلوم اإلنسانیة
610 فرع العلوم االجتماعیة 
00 فرع علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة  
747 المجموع

1457

د                  .م.تعداد الطلبة المسجلین الجدد بكلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة لیسانس ل
2016ــ 2015للسنة الجامعیة 

فرع العلوم اإلنسانیة فرع العلوم االجتماعیة 

137

تعداد طلبة الماستر المسجلین الجدد بكلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة          
2016ــ 2015للسنة الجامعیة 

فرع العلوم اإلنسانیة فرع العلوم االجتماعیة 

2016ــ 2015نیابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمیة واالستشراف والتوجیھ    مصلحة اإلحصاء واالستشراف    السنة الجامعیة 

:2015/2016للسنة الجامعیة د.م.المسجلین الجدد بكلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة لیسانس ل

العدد الفرع
1457 فرع العلوم اإلنسانیة
1109 فرع العلوم االجتماعیة 
466 فرع علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة  
3032 المجموع

:2015/2016للسنة الجامعیة المسجلین الجدد بكلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ماستر

العدد الفرع
137 فرع العلوم اإلنسانیة
610 فرع العلوم االجتماعیة 
00 فرع علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة  
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2016ــ 2015للسنة الجامعیة 

فرع العلوم االجتماعیة  فرع علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة  

2016ــ 2015نیابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمیة واالستشراف والتوجیھ    مصلحة اإلحصاء واالستشراف    السنة الجامعیة 

:2015/2016للسنة الجامعیة د.م.المسجلین الجدد بكلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة لیسانس ل

العدد الفرع
1457 فرع العلوم اإلنسانیة
1109 فرع العلوم االجتماعیة 
466 فرع علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة  
3032 المجموع

:2015/2016للسنة الجامعیة المسجلین الجدد بكلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ماستر

العدد الفرع
137 فرع العلوم اإلنسانیة
610 فرع العلوم االجتماعیة 
00 فرع علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة  
747 المجموع

د                  .م.تعداد الطلبة المسجلین الجدد بكلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة لیسانس ل
2016ــ 2015للسنة الجامعیة 

فرع علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة  

تعداد طلبة الماستر المسجلین الجدد بكلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة          
2016ــ 2015للسنة الجامعیة 

فرع علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة  



2016ــ 2015نیابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمیة واالستشراف والتوجیھ    مصلحة اإلحصاء واالستشراف    السنة الجامعیة 

:2014/2015للسنة الجامعیة الطلبة المتخرجون بكلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

دكتوراه العلومماجستیرماسترد.م.لیسانس لالفرع
فرع العلوم 

اإلنسانیة
8092410400

فرع العلوم 
االجتماعیة 

8182920004

فرع علوم 
وتقنیات النشاطات 
البدنیة والریاضیة  

00000000

2168المجموع



2016ــ 2015نیابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمیة واالستشراف والتوجیھ    مصلحة اإلحصاء واالستشراف    السنة الجامعیة 

ــ2جامعة محمد لمین دباغین ــ سطیف 

:2016ــ 2015تعداد طلبة كلیة اآلداب واللغات للسنة الجامعیة

المجموع إناث ذكور  الشھادة المحضرة
00 00 00 لیسانس كالسیك

6360 5001 1359 د.م.لیسانس ل
1475 1325 150 ماستر
18 14 04 ماجستیر
135 84 51 دكتوراه العلوم 
41 32 09 د.م.دكتوراه ل

8029 6456 1573 المجموع

لیسانس كالسیك د.م.لیسانس ل ماستر
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2016ــ 2015تعداد طلبة كلیة اآلداب واللغات للسنة الجامعیة 

20%

2016ــ 2015تعداد طلبة كلیة اآلداب واللغات للسنة الجامعیة 

2016ــ 2015نیابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمیة واالستشراف والتوجیھ    مصلحة اإلحصاء واالستشراف    السنة الجامعیة 

ــ2جامعة محمد لمین دباغین ــ سطیف 

:2016ــ 2015تعداد طلبة كلیة اآلداب واللغات للسنة الجامعیة

المجموع إناث ذكور  الشھادة المحضرة
00 00 00 لیسانس كالسیك

6360 5001 1359 د.م.لیسانس ل
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2016ــ 2015تعداد طلبة كلیة اآلداب واللغات للسنة الجامعیة 
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2016ــ 2015تعداد طلبة كلیة اآلداب واللغات للسنة الجامعیة 

2016ــ 2015نیابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمیة واالستشراف والتوجیھ    مصلحة اإلحصاء واالستشراف    السنة الجامعیة 

ــ2جامعة محمد لمین دباغین ــ سطیف 

:2016ــ 2015تعداد طلبة كلیة اآلداب واللغات للسنة الجامعیة

المجموع إناث ذكور  الشھادة المحضرة
00 00 00 لیسانس كالسیك

6360 5001 1359 د.م.لیسانس ل
1475 1325 150 ماستر
18 14 04 ماجستیر
135 84 51 دكتوراه العلوم 
41 32 09 د.م.دكتوراه ل

8029 6456 1573 المجموع

د.م.دكتوراه ل

0

0

2016ــ 2015تعداد طلبة كلیة اآلداب واللغات للسنة الجامعیة 

إناث

ذكور 

2016ــ 2015تعداد طلبة كلیة اآلداب واللغات للسنة الجامعیة 

إناث
ذكور 



2016ــ 2015نیابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمیة واالستشراف والتوجیھ    مصلحة اإلحصاء واالستشراف    السنة الجامعیة 

:2015/2016للسنة الجامعیة د .م.المسجلین الجدد بكلیة اآلداب واللغات لیسانس ل

العدد الفرع
1485 فرع اللغة واألدب العربي
482 اللغة واألدب االنجلیزيفرع 
678 اللغة واألدب الفرنسي فرع 
2645 المجموع

:2015/2016الجامعیة للسنة ماستر بكلیة اآلداب واللغات المسجلین الجدد

العدد الفرع
269 فرع اللغة واألدب العربي
160 فرع اللغة واألدب االنجلیزي 
140 فرع اللغة واألدب الفرنسي   
569 المجموع

فرع اللغة واألدب العربي

1485

د .م.تعداد الطلبة المسجلین الجدد بكلیة اآلداب واللغات لیسانس ل
2016ــ 2015للسنة الجامعیة 

فرع اللغة واألدب 
العربي

269

تعداد طلبة الماستر المسجلین الجدد بكلیة اآلداب واللغات    
2016ــ 2015للسنة الجامعیة 

2016ــ 2015نیابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمیة واالستشراف والتوجیھ    مصلحة اإلحصاء واالستشراف    السنة الجامعیة 

:2015/2016للسنة الجامعیة د .م.المسجلین الجدد بكلیة اآلداب واللغات لیسانس ل

العدد الفرع
1485 فرع اللغة واألدب العربي
482 اللغة واألدب االنجلیزيفرع 
678 اللغة واألدب الفرنسي فرع 
2645 المجموع

:2015/2016الجامعیة للسنة ماستر بكلیة اآلداب واللغات المسجلین الجدد

العدد الفرع
269 فرع اللغة واألدب العربي
160 فرع اللغة واألدب االنجلیزي 
140 فرع اللغة واألدب الفرنسي   
569 المجموع

فرع اللغة واألدب العربي فرع اللغة واألدب 
االنجلیزي 

فرع اللغة واألدب 
الفرنسي   

482
678

د .م.تعداد الطلبة المسجلین الجدد بكلیة اآلداب واللغات لیسانس ل
2016ــ 2015للسنة الجامعیة 

فرع اللغة واألدب 
العربي

فرع اللغة واألدب 
االنجلیزي 

فرع اللغة واألدب 
الفرنسي   

160 140

تعداد طلبة الماستر المسجلین الجدد بكلیة اآلداب واللغات    
2016ــ 2015للسنة الجامعیة 

2016ــ 2015نیابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمیة واالستشراف والتوجیھ    مصلحة اإلحصاء واالستشراف    السنة الجامعیة 

:2015/2016للسنة الجامعیة د .م.المسجلین الجدد بكلیة اآلداب واللغات لیسانس ل

العدد الفرع
1485 فرع اللغة واألدب العربي
482 اللغة واألدب االنجلیزيفرع 
678 اللغة واألدب الفرنسي فرع 
2645 المجموع

:2015/2016الجامعیة للسنة ماستر بكلیة اآلداب واللغات المسجلین الجدد

العدد الفرع
269 فرع اللغة واألدب العربي
160 فرع اللغة واألدب االنجلیزي 
140 فرع اللغة واألدب الفرنسي   
569 المجموع

فرع اللغة واألدب 
الفرنسي   

د .م.تعداد الطلبة المسجلین الجدد بكلیة اآلداب واللغات لیسانس ل
2016ــ 2015للسنة الجامعیة 

تعداد طلبة الماستر المسجلین الجدد بكلیة اآلداب واللغات    
2016ــ 2015للسنة الجامعیة 



2016ــ 2015نیابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمیة واالستشراف والتوجیھ    مصلحة اإلحصاء واالستشراف    السنة الجامعیة 

:2014/2015للسنة الجامعیة بكلیة اآلداب واللغاتالطلبة المتخرجون 

العلومدكتوراه ماجستیرماسترد.م.لیسانس لالفرع
7931370000فرع اللغة واألدب العربي

4521340000فرع اللغة واألدب االنجلیزي 
310810000فرع اللغة واألدب الفرنسي   

1907المجموع



2016ــ 2015نیابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمیة واالستشراف والتوجیھ    مصلحة اإلحصاء واالستشراف    السنة الجامعیة 

ــ2جامعة محمد لمین دباغین ــ سطیف 

:2016ــ 2015ــ  للسنة الجامعیة 2سطیف التعداد الكلي لطلبة جامعة محمد لمین دباغین ــ 

المجموع إناث ذكور  الشھادة المحضرة
00 00 00 لیسانس كالسیك

17222 11563 5659 د.م.لیسانس ل
3758 2915 843 ماستر
28 19 09 ماجستیر
341 190 151 دكتوراه العلوم 
71 42 29 د.م.دكتوراه ل

21420 14729 6691 المجموع

لیسانس 
كالسیك

د.م.لیسانس ل

0

11563

0

5659

ــ 2التعداد الكلي لطلبة جامعة محمد لمین دباغین ــ سطیف 
2016ــ 2015للسنة الجامعیة 

إناث

14729

ــ حسب الجنس2التعداد الكلي لطلبة جامعة محمد لمین دباغین ــ سطیف 
2016ــ 2015للسنة الجامعیة 

2016ــ 2015نیابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمیة واالستشراف والتوجیھ    مصلحة اإلحصاء واالستشراف    السنة الجامعیة 

ــ2جامعة محمد لمین دباغین ــ سطیف 

:2016ــ 2015ــ  للسنة الجامعیة 2سطیف التعداد الكلي لطلبة جامعة محمد لمین دباغین ــ 

المجموع إناث ذكور  الشھادة المحضرة
00 00 00 لیسانس كالسیك

17222 11563 5659 د.م.لیسانس ل
3758 2915 843 ماستر
28 19 09 ماجستیر
341 190 151 دكتوراه العلوم 
71 42 29 د.م.دكتوراه ل

21420 14729 6691 المجموع

د.م.لیسانس ل ماستر ماجستیر دكتوراه العلوم  د.م.دكتوراه ل

2915

19 190 42

5659

843 9 151

ــ 2التعداد الكلي لطلبة جامعة محمد لمین دباغین ــ سطیف 
2016ــ 2015للسنة الجامعیة 

ذكور

14729

6691

ــ حسب الجنس2التعداد الكلي لطلبة جامعة محمد لمین دباغین ــ سطیف 
2016ــ 2015للسنة الجامعیة 

2016ــ 2015نیابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمیة واالستشراف والتوجیھ    مصلحة اإلحصاء واالستشراف    السنة الجامعیة 

ــ2جامعة محمد لمین دباغین ــ سطیف 

:2016ــ 2015ــ  للسنة الجامعیة 2سطیف التعداد الكلي لطلبة جامعة محمد لمین دباغین ــ 

المجموع إناث ذكور  الشھادة المحضرة
00 00 00 لیسانس كالسیك

17222 11563 5659 د.م.لیسانس ل
3758 2915 843 ماستر
28 19 09 ماجستیر
341 190 151 دكتوراه العلوم 
71 42 29 د.م.دكتوراه ل

21420 14729 6691 المجموع

د.م.دكتوراه ل

42 29

ــ 2التعداد الكلي لطلبة جامعة محمد لمین دباغین ــ سطیف 
2016ــ 2015للسنة الجامعیة 

إناث

ذكور 

ــ حسب الجنس2التعداد الكلي لطلبة جامعة محمد لمین دباغین ــ سطیف 
2016ــ 2015للسنة الجامعیة 



2016ــ 2015نیابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمیة واالستشراف والتوجیھ    مصلحة اإلحصاء واالستشراف    السنة الجامعیة 

:حسب كل كلیة2016ــ 2015ــ  للسنة الجامعیة 2تعداد طلبة جامعة محمد لمین دباغین ــ سطیف 

العدد الفرع
9153 واالجتماعیةاإلنسانیةكلیة العلوم 
8029 كلیة اآلداب واللغات  
4238 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة   
21420 المجموع

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

9153

ــ حسب كل كلیة 2تعداد طلبة جامعة محمد لمین دباغین ــ سطیف 
2016ــ 2015للسنة الجامعیة 

37%

20%

ـ  حسب كل كلیة2تعداد طلبة جامعة محمد لمین دباغین ــ سطیف 
2016ــ 2015للسنة الجامعیة 

2016ــ 2015نیابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمیة واالستشراف والتوجیھ    مصلحة اإلحصاء واالستشراف    السنة الجامعیة 

:حسب كل كلیة2016ــ 2015ــ  للسنة الجامعیة 2تعداد طلبة جامعة محمد لمین دباغین ــ سطیف 

العدد الفرع
9153 واالجتماعیةاإلنسانیةكلیة العلوم 
8029 كلیة اآلداب واللغات  
4238 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة   
21420 المجموع

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
كلیة اآلداب واللغات  

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة   

9153
8029

4238

ــ حسب كل كلیة 2تعداد طلبة جامعة محمد لمین دباغین ــ سطیف 
2016ــ 2015للسنة الجامعیة 

43%
20%

ـ  حسب كل كلیة2تعداد طلبة جامعة محمد لمین دباغین ــ سطیف 
2016ــ 2015للسنة الجامعیة 

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

كلیة اآلداب واللغات  

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة   

2016ــ 2015نیابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمیة واالستشراف والتوجیھ    مصلحة اإلحصاء واالستشراف    السنة الجامعیة 

:حسب كل كلیة2016ــ 2015ــ  للسنة الجامعیة 2تعداد طلبة جامعة محمد لمین دباغین ــ سطیف 

العدد الفرع
9153 واالجتماعیةاإلنسانیةكلیة العلوم 
8029 كلیة اآلداب واللغات  
4238 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة   
21420 المجموع

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة   

ــ حسب كل كلیة 2تعداد طلبة جامعة محمد لمین دباغین ــ سطیف 
2016ــ 2015للسنة الجامعیة 

ـ  حسب كل كلیة2تعداد طلبة جامعة محمد لمین دباغین ــ سطیف 
2016ــ 2015للسنة الجامعیة 

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

كلیة اآلداب واللغات  

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة   



2016ــ 2015نیابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمیة واالستشراف والتوجیھ    مصلحة اإلحصاء واالستشراف    السنة الجامعیة 

:2015/2016للسنة الجامعیة د.م.ــ  لیسانس ل2محمد لمین دباغین ــ سطیف المسجلین الجدد بجامعة 

العدد الفرع
3020 واالجتماعیةاإلنسانیةكلیة العلوم 
2645 كلیة اآلداب واللغات  
1049 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة   
6714 المجموع

:2015/2016للسنة الجامعیة ــ  ماستر  2المسجلین الجدد بجامعة محمد لمین دباغین ــ سطیف 

العدد الفرع
747 واالجتماعیةاإلنسانیةكلیة العلوم 
569 كلیة اآلداب واللغات  
333 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة   
1649 المجموع

كلیة العلوم اإلنسانیة 
واالجتماعیة

3020

د .م.ــ لیسانس ل2تعداد الطلبة المسجلین بجتمعة محمد لمین دباغین ــ سطیف 
2016ــ 2015للسنة الجامعیة 

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

747

ــ 2تعداد طلبة الماستر المسجلین الجدد بجامعة محمد لمین دباغین ــ سطیف 
2016ــ 2015للسنة الجامعیة 

2016ــ 2015نیابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمیة واالستشراف والتوجیھ    مصلحة اإلحصاء واالستشراف    السنة الجامعیة 

:2015/2016للسنة الجامعیة د.م.ــ  لیسانس ل2محمد لمین دباغین ــ سطیف المسجلین الجدد بجامعة 

العدد الفرع
3020 واالجتماعیةاإلنسانیةكلیة العلوم 
2645 كلیة اآلداب واللغات  
1049 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة   
6714 المجموع

:2015/2016للسنة الجامعیة ــ  ماستر  2المسجلین الجدد بجامعة محمد لمین دباغین ــ سطیف 

العدد الفرع
747 واالجتماعیةاإلنسانیةكلیة العلوم 
569 كلیة اآلداب واللغات  
333 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة   
1649 المجموع

كلیة اآلداب واللغات   كلیة الحقوق والعلوم 
السیاسیة   

2645

1049

د .م.ــ لیسانس ل2تعداد الطلبة المسجلین بجتمعة محمد لمین دباغین ــ سطیف 
2016ــ 2015للسنة الجامعیة 

كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة كلیة اآلداب واللغات   كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة   

569

333

ــ 2تعداد طلبة الماستر المسجلین الجدد بجامعة محمد لمین دباغین ــ سطیف 
2016ــ 2015للسنة الجامعیة 

2016ــ 2015نیابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمیة واالستشراف والتوجیھ    مصلحة اإلحصاء واالستشراف    السنة الجامعیة 

:2015/2016للسنة الجامعیة د.م.ــ  لیسانس ل2محمد لمین دباغین ــ سطیف المسجلین الجدد بجامعة 

العدد الفرع
3020 واالجتماعیةاإلنسانیةكلیة العلوم 
2645 كلیة اآلداب واللغات  
1049 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة   
6714 المجموع

:2015/2016للسنة الجامعیة ــ  ماستر  2المسجلین الجدد بجامعة محمد لمین دباغین ــ سطیف 

العدد الفرع
747 واالجتماعیةاإلنسانیةكلیة العلوم 
569 كلیة اآلداب واللغات  
333 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة   
1649 المجموع

كلیة الحقوق والعلوم 
السیاسیة   

1049

د .م.ــ لیسانس ل2تعداد الطلبة المسجلین بجتمعة محمد لمین دباغین ــ سطیف 
2016ــ 2015للسنة الجامعیة 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة   

ــ 2تعداد طلبة الماستر المسجلین الجدد بجامعة محمد لمین دباغین ــ سطیف 
2016ــ 2015للسنة الجامعیة 



2016ــ 2015نیابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتنمیة واالستشراف والتوجیھ    مصلحة اإلحصاء واالستشراف    السنة الجامعیة 

: 2014/2015للسنة الجامعیة ــ 2الطلبة المتخرجون بجامعة محمد لمین دباغین ــ سطیف 

دكتوراه العلومماجستیرماسترد.م.لیسانس لالفرع
16275330404كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة

15553520000كلیة اآلداب واللغات  
6491330402كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة   

4863المجموع


