هيئة التدريس
ارتفع عدد أساتذة جامعة قسنطينة " 2عبد الحميد
مهري" هذه السنة بـ  33أستاذا ليصبح المجموع إلى
 662أستاذا مقابل  626في  2002/2002بزيادة تقدر
بـ (.)5.2%

على الرغم من أن  26%فقط من األساتذة
من مصف األستاذية ،فإن  40%منهم حاملين
لشهادة الدكتوراه.

الكليات

عدد
الطلبة

العلوم االقتصادية،
التجارية وعلوم
التسيير

عدد
األساتذة

معدل
التأطير

5677

216

26

3931

172

23

2231

114

19

كلية علم النفس
وعلوم التربية

1637

96

17

معهد علم المكتبات
والتوثيق

1112

36

30

معهد علوم وتقنيات
النشاطات البدنية
والرياضية

924

28

33

المجموع

15512

662

23

كلية العلوم
اإلنسانية
واإلجتماعية
كلية التكنولوجيات
الحديثة لإلعالم
واإلتصال

الرصيد الوثائقي
خالل الثالث سنوات األخيرة سجل الرصيد الوثائقي لجامعة
قسنطينة " 2عبد الحميد مهري"  29072عنوان موزعة على
الكليات كما يلي:

بمقارنة مجموع الطلبة المسجلين وعدد
األساتذة نجد أن متوسط معدل التأطير يقدر بـ 22
طالب لكل أستاذ في جامعة قسنطينة " 2عبد
الحميد مهري"  .لكن التفاوت من كلية ألخرى يبدو
واضحا.
حيث بلغ معدل التأطير في كلية علم النفس و
علوم التربية أستاذا لكل  71طالبا  ،وسجل معهد
علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية أعلى
معدل تأطير بأستاذ لكل  33طالبا.

الكليات

عدد العناوين

العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير

12770

كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية

16210

كلية التكنولوجيات الحديثة لإلعالم
واإلتصال

3406

كلية علم النفس وعلوم التربية

8632

معهد علم المكتبات والتوثيق

3950

معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية
والرياضية

2124

المجموع

47092

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة قسنطينة 2
"عبد الحميد مهري"

نيابة مديرية الجامعة للتنمية ،االستشراف
والتوجيه

معطيات إحصائية
فيفري 2016

مصلحة اإلحصائيات واإلستشراف
Tél/Fax : 031 82 37 06 – 031 82 45 55

في فيفري  2002بلغ عدد الطلبة المسجلين في
جامعة قسنطينة " 2عبد الحميد مهري" 76873
طالب من بينهم  4486طالب مسجل في الماستر و
 7262مسجل في الدراسات العليا ،مع هيئة تدريس
مكونة من  662أستاذ دائم.
طلبة التدرج
بلغ عدد الطلبة المسجلين في التدرج 75572
طالب هذه السنة ( )2002-2002بمعدل زيادة تقدر بـ
 7.55%مقارنة بسنة  2002/2002حيث كان عدد
و 74641في سنة
 76216طالب
الطلبة
.2002/2002

وكما هو موضح في الجدول الموالي نجد أن
 3611طالب بكالوريا جدد اختاروا اإلنضمام إلى جامعة
قسنطينة2

طلبة الدراسات العليا
يقدر عدد الطلبة المسجلين هذه السنة ()2002/2002
في الدراسات العليا بـ  7262طالب بمعدل زيادة يقدر بــ
 23.1%مقارنة بالسنة الماضية  2002/2002حيث قدر العدد بـ
 7052و  7072سنة .2002/2002

يوضح الشكل الموالي توزيع طلبة الدراسات العليا ،حيث أن
 645طالب مسجلي في دكتوراه علوم 341 ،مسجل في
دكتوراه الطور الثالث ( )LMDو 06في الماجستير.

التدرج
ليسانس

ماستر
مجموع
التدرج

مسجلين جدد
في السنة
األولي

مجموع المسجلين
في التدرج

2799

00022

2072

2220

2247

0202

2279

02202

2200

ويبين الشكل البياني التالي أن أزيد من ربع ()0/2
طلبة التدرج مسجلين في الماستر.

طلبة جامعة قسنطينة  2موزعين على الكليات
كما يوضحه الشكل التالي:

 كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير تحتويعلى  5611طالب من بينهم  7752طالب في الماستر؛
 كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية تحتوي على 3637طالب من بينهم  7063طالب في الماستر؛

 0202متخرج بشهادة ماستر و  2072متخرج
بشهادة ليسانس
المتخرجين

توزيع الطلبة حسب الكليات

 كلية التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واإلتصال تحتويعلى  2237طالب من بينهم  643طالب في الماستر
 كلية علم النفس وعلوم التربية تحتوي على 7631طالب من بينهم  7006طالب في الماستر؛
أغلب طلبة الدراسات العليا مسجلين في دكتوراه علوم (
 ،)12.6%بينما ( )26.1%فقط مسجلين في دكتوراه الطور
الثالث (.)LMD
من بين  76873طالب في جامعة قسنطينة " 2عبد الحميد
مهري" هناك  1.1%مسجلين في الدراسات العليا.

 معهد علم المكتبات والتوثيق يحتوي على 7772طالب من بينهم  376طالب في الماستر؛
 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةيحتوي على  624طالب من بينهم  306طالب في
الماستر .

