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:���  ا�'روط ا�

 ا��"��� . أرد"��0ون  أن -1
  %.80�ن ان ��2ل ��دل ا�*�"و�� ا�����  -2
  ��د. أن � �2ل �2د�ره <0 أي �ن ا�در��ت ا������ ا�%�)ل ����6 �ن -3
  و�ن �����ت ���رف 	�6 وزارة ا�����م ا����0 اCرد"��. أن ��ون %�)Bً ��8 ���� �61دا�@ ا������� 	��درا�� ا��"�ظ�� -4
  .و�%�د*�ً  ���	�ً و Fًراءة أن ���د ا���4 اD"���ز�� -5
  .و�H<:ل %�ب ا������ر ا�����دة <0 ا������ ��ن �د�@ (	رة �در���� <0 ا��()ص ا��ط�وبن ��ط8 اCو�و�� <0 ا����� -6
  أن � ��ون ���ز�� Cي ��6 أ(رى �"د )دور Fرار ا�����ن. -7
  �%�&ظ ا������ 	%�62 <0 �دم ��	!� ا�1واJر.  -8
  

��� ��ب أن ��و ر  � ا����دم ا�'روط ا������: 
  ا+(�(�� :*(م ا��وم ا�ط���  -

 .او �����د��6 اوطب ا��"�ن او د��ور <0 ا�)�د��ان ��ون %�)B ��8 در�� ا�	���ور�وس <0 ا�طب ا�	1ري  -1

  ا�ط��� ا�(ر�ر��*(م ا��وم  -

أن ��ـــون %�)ــB ��ــ8 در�ـــ� ا�	�ــ��ور�وس <ــ0 ا�طـــب ا�	1ــــري أو �ــ� ���د�6ـــ� �ــن ����� ���رف 	�6 �ن  -1
  .وا������  وزارة ا�����م ا����0 وا�	%ث ا����F0	ل 

أن ��ـون %�)ـــB ��ــ8 1ــ�6دة ا�(�)�ص ا��ـر�ري (ا�	ـــورد ا��ر��ــ0، ا�ز���ــ� ا�	ر�ط�"�ـــ�، أو �ـــ� ���د��6ـــ� . 2
ـB��ــ8 1ــــــــ�6دة ا�(�)ـــ�ص أو أن ��ــــون %�)ـ ) ، ا��ـــ�را���  أو ا��"د�ـــ��اCورو	��ــن ا�1ـــ�6دات ا��6"�ــ� 

ب ا��ــ��0 ا�رد"�ــ� <ــ0 ا��()ـــص ا��ــ�م أو ا�ـــد�Fق وأن ��ـــون Fـــد أو<ــد ���ـدر�ب ا��ــر�ري 	%�ـــث ��ـــون ا��ـــدر�
�� و��ــــــــدر�� <0 %2ل ا�(�)�ص ا���م / أو ا�د�Fق �<ـــ0 ا����1ــ&8 ا������0 ا�ذي أو<ــــــــد إ��ــــــــ@ �ــــــــدر�	� �	ر

 ھذه��دة � �2ل �ن �"��ن ��8 أن ��ون ��وا<�2 �� ��ط�	�ت ا����س ا�ط	0 ا�رد"0 <0 ا��()ص و��وز أن ��ون إ%دى 
و �2	ول ��"1ر ذ�ك ا�	%ث 	��2ل ���0 �"1ور أ �"�06ا��"وات <0 �ر�ز 	%*0 ��	� ����� ������ أو ���1&8 �����0 ��8 أن 

  (Science Citation Index Impact Factor)<0 ���ل ا��()ص <0 ا���Bت ا������� ا�ر��د�� ا��)"&� <0 



   .أو ا�د�Fق إن و�د  /أن ��ـون %�)ـــB ��ــ8 1ــ�6دة ا����ــس ا�ط	ــ0 ا�رد"ـــ0 ��زاو�ــ� ا(�)�)ــ@ ا��ــ�م و. 3
 .ا��6"� �ن ا���6 ا���"�� <0 ا�ردن��8 �)ر�S ��زاو��  Bأن ��ون %�).4
�ن ��م ا���ر 	�Tراءات ا�����ن ��ن و�F ���6م ا�(���ر ا� 	�د �زو�د ا������	��Tزة ���ر�� ا���ل ا��Cد��0 <0 ا������ت . 5

  وا�����ت ا�������.
  ا�و-��ق ا��ط�و��: 

  )ورة �ن �1ف ���Bت ا�*�"و�� ا�����. -1
  ا�	���ور�وس و�1ف ا����Bت.)ورة �ن �61دة  -2
  )ورة �ن �61دة ا�������ر و�1ف ا����Bت إن �و<ر. -3
  )ورة �ن �61دة ا�د��وراه و�1ف ا����Bت إن �و<ر. -4
ا�Cر��0 أو ا�	ورد ا��"دي أو ا�ز���� ا�	ر�ط�"�� أو �� ���د���6 �ن ا��61دات ا��6"�� اCورو	�� أو )ورة �ن �61دة ا�	ورد  -5

  .��()ص ا���وم ا�ط	�� ا��ر�ر��  ا��Cرا���
  اCرد"0.)ورة �ن �61دة ا�	ورد  -6
  ���د�� ���61دات �Jر اCرد"��. -7
  )ور1()�� %د�*�.*Bث   -8
  )ورة �ن د<�ر ا���!��. -9

  )ورة �ن �واز ا��&ر. -10
  ا���Bد.)ورة �ن �61دة -11
  ا�����.�61دة �دم �%�و��@ 	�"��� أو �"%� �(�� 	��1رف واB)Cق  -12
  ا�(	رة.ا���رة ا������ وا������ �ر<�2 	�61دات  -13

  .�ن �"ظر <0 ا�ط�ب إذا ��ن �(��&�ً �1روط ھذا اD�Bن أو �Jر ���وف ����� ا�و*�!ق ا��ط�و	�
  �B%ظ�ت:

 9/1/2022ا��وا<ق  ا�%د  �ن �وما��	�را medicine@bau.edu.jo��8 ا�	ر�د ا����رو"0 <0 �و�F ا����� او  **�2دم ا�ط�	�ت 
�ن �"ظر <0 أي ط�ب 	�د و pdf��8 ان �%�ل ا��ر<�2ت ��8 )ورة ��ف ؛ 27/1/2022ا��وا<ق  ا�(��س �وم و����4 ���ء 

  .او اي ط�ب �Jر ����ل ا"��6ء <�رة اD�Bن
  www.bau.edu.jo** "�وذج ط�ب ا�����ن �ر<ق ��8 �و�F ا������ ا����رو"0 

 .4601/ <ر�053491111 0���B&��ر ھ��ف 


