
2022/2021األعداد المطلوبة في شواغرالعرب واألجانب لمفاضلة ماجستير الدراسات العليا في جامعة البعث للعام الدراسي 

1إجازة يف السياحة اختصاص اإلدارة الفندقيةاإلدارة الفندقيةاإلدارة الفندقية
1إجازة يف السياحة اختصاص سياحةالسياحةالسياحة

1الدراسات األدبية 
1الدراسات اللغوية

1الدراسات النقدية والبالغية

1الدراسات األدبية 

1الدراسات اللغوية

1إجازة يف التاريختاريخ العرب واإلسالمالتاريخ

1إجازة يف اهلندسة املدنية عام أو إجازة يف ىندسة املواصالت والنقلىندسة املواصالت والنقلىندسة املواصالت والنقل

1إجازة يف اهلندسة املدنية عام أو إجازة يف ىندسة الطبوغرافيةاهلندسة الطبوغرافيةاهلندسة الطبوغرافية
1إجازة يف ىندسة الري والصرف أو إجازة يف ىندسة وإدارة املوارد املائيةىندسة وإدارة املوارد املائيةىندسة و إدارة املوارد املائية

1إجازة يف اهلندسة املدنية قسم اهلندسة البيئية أو إجازة يف اهلندسة البيئيةاهلندسة البيئيةاهلندسة البيئية
1إجازة يف اهلندسة املدنية عام أو إجازة يف اإلدارة اهلندسية واإلنشاءاإلدارة اهلندسية واإلنشاءاإلدارة اهلندسية واإلنشاء
1إجازة يف اهلندسة املدنية عام أو إجازة يف اهلندسة اجليوتكنيكية أو اجازة يف ىندسة الري و الصرفاهلندسة اجليوتكنيكيةاهلندسة اجليوتكنيكية

1إجازة يف اهلندسة املدنية عام أو إجازة يف اهلندسة اإلنشائيةاهلندسة اإلنشائيةاهلندسة اإلنشائية

2022/2021أعداد شواغر العرب و ألاجانب ملفاضلةماجستير الدراسات العليا في جامعة البعث للعام الدراس ي : (1)الجدول 

الدرجة الجامعية المطلوبةالقسم

كلية الهندسة المدنية

كلية السياحة

اسم الماجستيرالكلية

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

إجازة يف اللغة العربية

إجازة يف اللغة االنكليزية

كلية الهندسة المدنية

اللغة االنكليزية و آداهبا

اللغة العربية وآداهبا

عدد الشواغر 



2022/2021األعداد المطلوبة في شواغرالعرب واألجانب لمفاضلة ماجستير الدراسات العليا في جامعة البعث للعام الدراسي 

الدرجة الجامعية المطلوبةالقسم اسم الماجستيرالكلية
عدد الشواغر 

1إجازة يف اهلندسة البرتوليةندسة خمزون و انتاج و نقل النفط و الغازه

1إجازة يف اهلندسة البرتوليةىندسة حفر اآلبار النفطية و الغازية و معداهتا

1إجازة يف اهلندسة البرتوليةطرائق استكشاف النفط و الغاز

1إجازة يف اهلندسة الغذائية حفظ وختزين األغذيةاهلندسة الغذائية

1إجازة يف اهلندسة الكيميائيةىندسة العمليات

1اجازة يف ىندسة التحكم اآليل و احلواسيب+إجازة يف اهلندسة االلكرتونية واالتصاالت + إجازة يف ىندسة االتصاالت ىندسة االتصاالت

1اجازة يف اهلندسة االلكرتونية+إجازة يف اهلندسة االلكرتونية واالتصاالت + إجازة يف ىندسة االتصاالت ىندسة الكرتونية

1/طاقة كهربائية / إجازة يف ىندسة الطاقة الكهربائية اختصاص ىندسة الطاقة الكهربائيةىندسة الطاقة الكهربائية

1إجازة يف ىندسة القوى امليكانيكيةىندسة القوى امليكانيكيةىندسة القوى امليكانيكية

1إجازة يف ىندسة التحكم اآليل واحلواسيبىندسة التحكم اآليل واحلواسيبىندسة التحكم اآليل واحلواسيب

1إجازة يف ىندسة التصميم واالإنتاجىندسة التصميم واإلنتاجىندسة التصميم واالإنتاج

1

إجازة عامة يف اهلندسة الزراعية أو إجازة خاصة يف اهلندسة الزراعية اختصاص حماصيل حقلية حماصيل حقلية

إجازة عامة يف اهلندسة الزراعية أو إجازة خاصة يف اهلندسة الزراعية اختصاص وقاية نباتوقاية نبات

1االقتصاد الزراعي

1

1

ىندسة الغزل والنسيج

اهلندسة االلكرتونية واالتصاالت

كلية الهندسة الكيميائية 
والبترولية

كلية الهندسة الميكانيكية 
والكهربائية

ىندسة النسيج ومعاجلتها

اهلندسة البرتولية

اهلندسة الكيميائية

-انتاج حيواين -بساتني -حماصيل حقلية-حراج -اقتصاد زراعي )اجازة عامة اهلندسة الزراعية او إجازة خاصة يف اهلندسة الزراعية اختصاص
أو اجازة يف االقتصاد (علوم الرتبة واملياه-وقاية نبات -تربة واستصالح أراضي

علوم االغذية

االقتصاد الزراعي

احملاصيل احلقلية
كلية الزراعة

اجازه يف ىندسة تقانة االغذيو-اجازه يف اهلندسة الغذائية-اجازه عامة يف اهلندسة الزراعية أوإجازه يف اهلندسة الزراعيو اختصاص علوم اغذيو علوم االغذية

وقاية نبات

1إجازة يف ىندسة الغزل والنسيج

1إجازة يف اهلندسة الكيميائيةالتلوث و محاية البيئة
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الدرجة الجامعية المطلوبةالقسم اسم الماجستيرالكلية
عدد الشواغر 

1إجازة يف العلوم الفيزيائيةفيزياء املادة الكثيفة

1إجازة يف العلوم الفيزيائيةالفيزياء النظرية

1/الكيمياء التطبيقية اختصاص الصناعات البرتوكيميائية+الكيمياء التطبيقية+ الكيمياء البحتة / إجازة يف العلوم الكيميائية الكيمياء الفيزيائية

1    اجازة يف احلقوقالقانون العامالقانون العامكلية الحقوق

/معلم صف / إجازة يف الرتبية 
/رياض أطفال / إجازة يف الرتبية 

1أو اجازة يف علم النفس اختصاص ارشاد نفسي/ إرشاد نفسي /  إجازة يف الرتبية اإلرشاد النفسياإلرشاد النفسي

/اختصاص املناىج و تقنيات التعليم/اجازة يف الرتبية 

/اختصاص التخطيط واإلدارة الرتبوية /  إجازة يف الرتبية 

دبلوم تأىيل تربوي+ ي الشريعة إجازة ف

دبلوم تأىيل تربوي/ + رياضيات / إجازة يف العلوم الرياضية 

دبلوم تأىيل تربوي+ إجازة يف اآلداب قسم اللغة العربية 

دبلوم تأىيل تربوي+ إجازة يف اآلداب قسم اللغة االنكليزية 

دبلوم تأىيل تربوي+ إجازة يف اآلداب قسم علم اجتماع 

دبلوم تربوي+اجازة يف الرتبية قسم معلم صف

1

1

املناىج وطرائق التدريساملناىج وطرائق التدريس

تربية الطفل

كلية التربية

كلية العلوم
الكيمياء

علم احلياة

تربية طفل

/جرب - التحليل الرياضي / إجازة يف العلوم الرياضية اختصاص -اجازة يف العلوم الرياضية البحتةالرياضيات

علوم -حماصيل-انتاج حيواين/زراعة-ىندسة التقانة احليوية-طب بيطري-الصيدلة) إجازة يف% 20- إجازة يف علم احلياة  80%          
(/أغذية

الرياضيات البحتة

الفيزياء

/الكيمياء التطبيقية + الكيمياء البحتة / إجازة يف العلوم الكيميائية الكيمياء العضوية

2

1التقانة احليوية

1


