
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 هندسة املواصالت والنقلهندسة املواصالت والنقلهندسة املواصالت والنقل

1إجازة يف اهلندسة املدنية عام أو إجازة يف هندسة الطبوغرافيةاهلندسة الطبوغرافيةاهلندسة الطبوغرافية

1إجازة يف هندسة الري والصرف أو إجازة يف هندسة وإدارة املوارد املائيةهندسة وإدارة املوارد املائيةهندسة 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 هندسة الري و الصرفاهلندسة اجليوتكنيكيةاهلندسة اجليوتكنيكية

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

1إجازة يف اهلندسة البرتوليةهندسة خمزون وإنتاج ونقل النفط والغاز

1إجازة يف اهلندسة البرتوليةهندسة حفر اآلبار النفطية والغازية ومعداهتا

1إجازة يف اهلندسة البرتوليةطرائق استكشاف النفط والغاز

1إجازة يف اهلندسة الغذائيةالتقانة احليويةاهلندسة الغذائية

1إجازة يف اهلندسة الكيميائيةهندسة العمليات

1إجازة يف هندسة الغزل والنسيجهندسة االلياف وغزهلاهندسة الغزل والنسيج

عدد الشواغرالدرجة الجامعية المطلوبةاسم الماجستيرالقسمالكلية

كلية السياحة

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

إجازة يف اللغة العربيةاللغة العربية وآداهبا

إجازة يف اللغة االنكليزيةاللغة االنكليزية و آداهبا

كلية الهندسة المدنية

كلية الهندسة الكيميائية 
والبترولية

اهلندسة البرتولية

اهلندسة الكيميائية
1إجازة يف اهلندسة الكيميائيةالتلوث و محاية البيئة

  2023/2022أعداد شواغر بدل العرب و األجانب لمفاضلة ماجستير الدراسات العليا في جامعة البعث للعام الدراسي : (1)الجدول 



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

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

1/طاقة كهربائية / إجازة يف هندسة الطاقة الكهربائية اختصاص هندسة الطاقة الكهربائيةهندسة الطاقة الكهربائية

1إجازة يف هندسة القوى امليكانيكيةهندسة القوى امليكانيكيةهندسة القوى امليكانيكية

1اجازة يف اهلندسة املعلوماتية+ إجازة يف هندسة التحكم اآليل واحلواسيب هندسة التحكم اآليل واحلواسيبهندسة التحكم اآليل واحلواسيب

1إجازة يف هندسة التصميم واالإنتاجهندسة التصميم واإلنتاجهندسة التصميم واإلنتاج

الرتبة واستصالح األراضيالرتبة واستصالح األراضي
حراج و –حماصيل حقلية -علوم الرتبة و املياه )اجازة عامة اهلندسة الزراعية او إجازة خاصة يف اهلندسة الزراعية اختصاص

1(تربة و استصالح أراضي – بساتني – بيئة 

االقتصاد الزراعياالقتصاد الزراعي
حماصيل -حراج و بيئة -اقتصاد زراعي )اجازة عامة اهلندسة الزراعية او إجازة خاصة يف اهلندسة الزراعية اختصاص

1أو اجازة يف االقتصاد (علوم الرتبة واملياه-وقاية نبات -تربة واستصالح أراضي-انتاج حيواين -بساتني -حقلية

اإلنتاج احليوايناإلنتاج احليواين
صناعات –حماصيل حقلية – انتاج حيواين  )اجازة عامة اهلندسة الزراعية او إجازة خاصة يف اهلندسة الزراعية اختصاص

1(حيوان)أو اجازة يف الطب البيطري أو اجازة يف علم احلياة  (غذائية

1إجازة يف العلوم الفيزيائيةفيزياء املادة الكثيفة

1إجازة يف العلوم الفيزيائيةالفيزياء النظرية

كلية الهندسة الميكانيكية 
والكهربائية

اهلندسة االلكرتونية واالتصاالت

كلية الزراعة

البساتنيالبساتني
- حراج وبيئة–حماصيل حقلية –إجازة عامة يف اهلندسة الزراعية أو إجازة خاصة يف اهلندسة الزراعية اختصاص  البساتني 

1زيتون

حماصيل حقليةاحملاصيل احلقلية
تربة و مياه –وقاية نبات-إجازة عامة يف اهلندسة الزراعية أو إجازة خاصة يف اهلندسة الزراعية اختصاص حماصيل حقلية

1أو اجازة يف العلوم الطبيعية (انتاج حيواين – بساتني – حراج و بيئة –

كلية العلوم

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

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

التقانة احليويةعلم احلياة
انتاج /زراعة-هندسة التقانة احليوية-طب بيطري-الصيدلة) إجازة يف% 20- إجازة يف علم احلياة  80%          

1(/علوم أغذية-حماصيل-حيواين

الفيزياء

الكيمياء



1(اختصاص ادارة أعمال)اجازة يف االقتصاد ادارة أعمالادارة أعمالكلية االقتصاد

2    اجازة يف احلقوقالقانون العامالقانون العامكلية الحقوق

1/معلم صف / إجازة يف الرتبية 

1/رياض أطفال / إجازة يف الرتبية 

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

/اختصاص املناهج و تقنيات التعليم/اجازة يف الرتبية 
/اختصاص التخطيط واإلدارة الرتبوية /  إجازة يف الرتبية 
دبلوم تأهيل تربوي+ ي الشريعة إجازة ف

دبلوم تأهيل تربوي+ إجازة يف اآلداب قسم اللغة االنكليزية 
دبلوم تأهيل تربوي+ فلسفة+جغرافيا+تاريخ+إجازة يف اآلداب قسم علم اجتماع 

دبلوم تربوي+اجازة يف الرتبية قسم معلم صف

كلية التربية

تربية طفلتربية الطفل

2املناهج وطرائق التدريساملناهج وطرائق التدريس دبلوم تأهيل تربوي/ + رياضيات / إجازة يف العلوم الرياضية 


