نظام المعهد القضائي االردني وتعديالته رقم  6لسنة 2010
المادة 1
يسمى ىذا النظاـ (نظاـ المعيد القضائي االردني لسنة  ، )2010ويعمؿ بو مف تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكوف لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت في ىذا النظاـ المعاني المخصصة ليا ادناه ما لـ تدؿ
القرينة عمى غير ذلؾ :

الوزارة

وزارة العدل .

الوزير

وزير العدؿ .

المعيد

المعيد القضائي االردني .

المجمس

مجمس ادارة المعيد .

الرئيس

رئيس المجمس .

المدير

مدير المعيد .

المجنة العممية

المجنة المشكمة وفؽ احكاـ الفقرة (أ) مف المادة ( )9مف ىذا النظاـ .

الموفد

الطالب الذي توفده الو ازرة في بعثة لمحصوؿ عمى الدرجة الجامعية االولى في
القانوف او درجة الماجستير في القانوف وفؽ احكاـ نظاـ البعثات العممية في
و ازرة العدؿ .

تعديالت المادة :
 ىكذا اصبحت ىذه المادة بعد تعديميا بموجب النظاـ المعدؿ رقـ  53لسنة  2014حيث كانتالتعاريؼ السابقة كما يمي :

المدير  :مدير عاـ المعيد المنتدب وفؽ احكاـ الفقرة (أ) مف المادة ( )7مف ىذا النظاـ .
اعوان القضاء :موظفو الوزارة الذٌن تسري علٌهم احكام نظام اعوان القضاء .

المادة 3
أ  .يؤسس في الو ازرة معيد يسمى (المعيد القضائي االردني) ييدؼ الى تحقيؽ ما يمي :

 .1اعداد مؤىميف لتولي الوظائؼ القضائية وأي وظائؼ قانونية تحتاجيا الو ازرات والدوائر الحكومية
والمؤسسات الرسمية والعامة .

 .2رفع كفاءة القضاة والموفديف وموظفي الو ازرة مف خالؿ الدورات التدريبية التي يعقدىا المعيد ليذه

الغاية وتنمية ميارات البحث العممي لدييـ .

ي الدوؿ العربية واالجنبية .
 .3تبادؿ الخبرات والتعاوف مع المعاىد المماثمة ؼ

 .4تشجيع التعاوف مع الييئات العربية واالجنبية في مجاالت العمؿ القضائي .
ب .يقوـ المعيد في سبيؿ تحقيؽ اىدافو بالمياـ التالية :

 .1تقديـ برنامج تأىيمي (غير اكاديمي) لحاممي درجة البكالوريوس في القانوف عمى االقؿ ومنح مف
يجتاز ىذا البرنامج بنجاح شيادة دبموـ المعيد القضائي .

 .2عقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمؿ .

ج .كما يقدـ المعيد برنامج تأىيمي (غير اكاديمي) مدتو سنة واحدة لحاممي الدرجة الجامعية األولى
عمى االقؿ وذلؾ العداد مؤىميف لتولي وظائؼ قانونية في الو ازرة  ،ويمنح مف يجتاز ىذا البرنامج
شيادة التأىيؿ القانوني المساند ويصدر الوزير بناء عمى تنسيب المجنة العممية التعميمات الالزمة
لتحديد اسس القبوؿ وشروط منح الشيادة عمى اف تتضمف تمؾ االسس اجتياز مسابقة قبوؿ .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب النظام المعدل رقم  48لسنة  2017وتم تعدٌلهابموجب النظام المعدل رقم  53لسنة .2014
المادة 4
ٌتولى االشراف على المعهد مجلس ادارة برئاسة الوزٌر وعضوٌة كل من :
أ .احد نواب رئٌس محكمة التمٌٌز ٌسمٌه المجلس القضائً نائبا للرئٌس.
ب .امٌن عام الوزارة.
ج .المدٌر.
د .اربعة قضاة ال تقل درجة اي منهم عن الخاصة ٌسمٌهم المجلس القضائً بتنسٌب من الوزٌر
لمدة سنتٌن قابلة للتجدٌد وٌجوز له خالل هذه المدة تسمٌة بدٌل الي منهم بالطرٌقة ذاتها للمدة
المتبقٌة من عضوٌته فً المجلس.
هـ .نقٌب المحامٌن.
و .اثنٌن من اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة من الجامعات االردنٌة الرسمٌة ال تقل رتبة اي منهما عن
استاذ مشارك فً القانون ٌسمٌهما الوزٌر لمدة سنتٌن وبالتنسٌق مع رئٌس الجامعة المعنٌة
وللوزٌر خالل تلك المدة تسمٌة بدٌل الي منهما بالطرٌقة ذاتها للمدة المتبقٌة من عضوٌته فً
المجلس.
تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجب النظام المعدل رقم 93لسنة  2015حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :

يتولى االشراؼ عمى المعيد مجمس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كؿ مف :
أ  .رئيس محكمة العدؿ العميا  /نائبا لمرئيس .
ب .رئيس النيابة العامة .

ج .اميف عاـ الوزراة
د  .المدير .

ىػ .قاضييف ال تقؿ درجة اي منيما عف الخاصة يعينيما المجمس القضائي بتنسيب مف الوزير لمدة
سنتيف قابمة لمتجديد ويجوز لو خالؿ ىذه المدة استبداؿ اي منيما بتعييف بديؿ لو بالطريقة ذاتيا
العضوي .
ة
الكماؿ مدة
و .نقيب المحاميف .

ز .عضوي ىيئة تدريس مف الجامعات االردنية الرسمية ال تقؿ رتبة اي منيما عف استاذ مشارؾ في
القانوف يعينيما الوزير لمدة سنتيف قابمة لمتجديد بالتنسيؽ مع رئيس الجامعة المعنية ولموزير خالؿ

يؽ نفسيا لممدة المتبقية مف عضويتو في المجمس
تمؾ المدة استبداؿ اي منيما بتعييف بديؿ لو بالطر ة
.

المادة 5
يتولى المجمس المياـ والصالحيات التالية :
أ  .رسـ السياسة العامة لممعيد .

ب .اقرار الخطط الخاصة بتنظيـ شؤوف المعيد واالشراؼ عمى تنفيذ ىذه الخطط .

ج .التنسيب الى المجمس القضائي بعقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمؿ لمقضاة .
د .الموافقة عمى تنسيب المجنة العممية بتسمية المحاضريف غير المتفرغيف.

ىػ .اقرار مناىج الدراسة لدبموـ المعيد القضائي والبرامج التأىيمية االخرى وذلؾ بناء عمى تنسيب
المجنة العممية .

و .وضع القواعد والشروط الخاصة باختيار العدد المقرر قبولو في دبموـ المعيد القضائي بالتنسيؽ
مع المجمس القضائي .

ز .تحديد موعد بدء السنة الدراسية في المعيد الي مف البرامج التأىيمية التي يقدميا وانتياء تمؾ
السنة والفصوؿ الدراسية فييا ومواعيدىا واالجازات الفصمية والسنوية واوقات الدواـ والدراسة .
ح .وضع القواعد الخاصة باالمتحانات وتحديد مواعيدىا وطريقة اجرائيا ومراقبة سيرىا .
ط .اقرار نتائج االمتحانات .

ي .اقرار كمفة البرامج التأىيمية التي يوفرىا المعيد بناء عمى توصية المجنة العممية .

ؾ .تحديد المكافات واالجور التي تدفع لقاء التدريس او التدريب وفقا لتعميمات يصدرىا ليذه الغاية .

ؿ .اصدار التعميمات الخاصة بضبط سموؾ الطمبة واجراءات تأديبيـ والعقوبات التأديبية التي تفرض
عمييـ .

تعديالت المادة :
 -هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب النظام المعدل رقم  93لسنة  2015وتم تعدٌلها

بموجب النظام المعدل رقم  53لسنة . 2014
المادة 6
أ  .يعقد المجمس اجتماعاتو كؿ شير وكمما دعت الحاجة لذلؾ بدعوة مف رئيسو او نائبو في حاؿ

غيابو ويكوف اجتماعو قانونيا بحضور سبعة مف اعضائو عمى االقؿ عمى اف يكوف الرئيس او نائبو

مف بينيـ ويتخذ ق ارراتو باكثرية خمسة اصوات عمى االقؿ وعند تساوي االصوات يرجح الجانب الذي
صوت معو رئيس االجتماع .

ب .لمجمس الوزراء بناء عمى تنسيب الوزير صرؼ مكافآت العضاء المجمس .

ج .يعيف الوزير بناء عمى تنسيب المدير اميف سر لممجمس يتولى متابعة توجيو الدعوة الجتماعاتو
وتدويف محاضرىا والق اررات المتخذة فييا .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب النظام المعدل رقم  53لسنة . 2014المادة 7
أ  .يتولى ادارة المعيد قاض ينتدبو المجمس القضائي بتنسيب مف الوزير عمى اف يكوف قد امضى

مدة ال تقؿ عف عشريف سنة في الخدمة القضائية او في الخدمة القضائية ومزاولة مينة المحاماة معا
.

ب .تكوف مدة خدمة المدير سنتيف قابمة لمتجديد .

ج .تنتيي خدمة المدير بانتياء مدة انتدابو او بانتداب بديؿ لو وفؽ احكاـ الفقرة (أ) مف ىذه المادة .
د  .يكوف لممدير نائب يمارس صالحيات المدير في حاؿ غيابو .

ىػ .يشترط في نائب المدير اف يكوف حاصال عمى درجة الدكتوراة في القانوف ومارس مينة المحاماة
او القضاء النظامي او كمييما او درس في احدى كميات الحقوؽ في الجامعات االردنية مدة ال تقؿ
عف سبع سنوات.

و .يعيف نائب المدير بقرار مف الوزير بناء عمى تنسيب المدير بموجب عقد مدتو ثالث سنوات قابمة
لمتجديد عمى اف يحدد في قرار تعيينو راتبو وسائر حقوقو المالية.

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب النظام المعدل رقم  93لسنة  2015وتم تعدٌلهابموجب النظام المعدل رقم  53لسنة . 2014
حيث كاف نص الفقرتيف السابؽ كما يمي :
ىػ .يشترط اف يتحقؽ في نائب المدير اي مما يمي :

 .1اف يكوف قاضيا ينتدبو المجمس القضائي بناء عمى تنسيب الوزير ولممدة المحددة في التنسيب

وعمى اف يكوف قد امضى مدة ال تقؿ عف اثنتي عشرة سنة في الخدمة القضائية او في الخدمة
القضائية ومزاولة مينة المحاماة معا .

 .2اف يحمؿ درجة الدكتوراة في القانوف ويكوف قد مارس مينة المحاماة او القضاء النظامي او

كمييما مدة ال تقؿ عف اثنتي عشرة سنة  ،او قد عمؿ استاذا مشاركا عمى االقؿ في احدى كميات

الحقوؽ في الجامعات االردنية وعمى اف ال تقؿ مدة عممو كعضو ىيئة تدريس في الجامعات عف
عشر سنوات .

و .يتـ تعييف نائب المدير في الحالة الواردة في البند ( )2مف الفقرة (ىػ) مف ىذه المادة بقرار مف
الوزير بناء عمى تنسيب المدير بموجب عقد لمدة ال تزيد عمى سنتيف قابمة لمتجديد  ،ويحدد العقد
راتبو وسائر حقوقو المالية .

المادة 8
أ  .يتولى المدير المياـ والصالحيات التالية :
 .1تنفيذ ق اررات المجمس .

 .2متابعة حسف تنفيذ البرامج التأىيمية والدورات والندوات وورش العمؿ التي يقدميا المعيد .
 .3متابعة الشؤوف االدارية والمالية لممعيد .
 .4تمثيؿ المعيد اماـ جميع الجيات .

 .5رفع تقارير دورية الى المجمس عف سير العمؿ والدراسة في المعيد .

 .6تسمية اي محاضر مف ذوي الخبرة واالختصاص بديال عف المحاضر الذي تعذر حضوره والى
حيف تعييف بديؿ لو وفقا الحكاـ ىذا النظاـ.
 .7اي مياـ اخرى يكمفو المجمس بيا .

ب .لممدير اف يفوض ايا مف صالحياتو المنصوص عمييا في ىذا النظاـ لنائبو عمى اف يكوف
التفويض خطيا ومحددا .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب النظام المعدل رقم  93لسنة . 2015المادة 9
أ .تؤلؼ بقرار مف المجمس لجنة عممية برئاسة المدير وعضوية أربعة مف غير أعضاء المجمس مف
ذوي الخبرة واالختصاص  ،يعيف احدىـ نائبا لرئيس المجنة  ،وتكوف مدة ىذه المجنة سنتيف قابمة
لمتجديد .

ب .تعقد المجنة العممية اجتماعاتيا بدعوة مف رئيسيا أو نائبو عند غيابو ويكوف اجتماعيا قانونيا

بحضور أكثرية أعضائيا عمى أف يكوف مف بينيـ الرئيس أو نائبو  ،وتتخذ ق ارراتيا بأكثرية أصوات
أعضائيا الحاضريف عمى األقؿ .

ج .تتولى المجنة العممية مياـ اإلشراؼ عمى الشؤوف األكاديمية والتعميمية في المعيد بما في ذلؾ ما
يمي :

 .1التنسيب لممجمس باألسس والمعايير العممية الختيار أعضاء الييئة التدريسية .
 .2التنسيب لممجمس بأسماء المحاضريف غير المتفرغيف لمعمؿ في المعيد .

 .3إعداد مناىج الدراسة لدبموـ المعيد القضائي والخطط الالزمة ليذه المناىج ومفرداتيا ووصفيا
ورفعيا إلى المجمس إلقرارىا .

 .4اقتراح دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمؿ وفؽ االحتياجات التي يحددىا المدير .
 .5وضع األسس الالزمة لتقييـ أعضاء الييئة التدريسية .
 .6أي مياـ أخرى يكمفيا بيا المجمس أو الرئيس .

د .لمجنة العممية بموافقة الرئيس االستعانة بأي مف ذوي الخبرة واالختصاص لغايات إعداد خطط
ووصؼ مفردات مناىج الدراسة والبرامج التي يقدميا المعيد .

ىػ .تصرؼ لرئيس المجنة العممية وأعضائيا مف غير العامميف في المعيد أو الو ازرة مكافأة مالية
يحدده ا الوزير .

و .يسمي الرئيس بناء عمى تنسيب المدير أمينا لسر المجنة العممية يتولى تدويف محاضر جمساتيا
وحفظ قيودىا وسجالتيا .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد الغاء نصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجبالنظام المعدل رقم  53لسنة  2014حٌث كان نصها السابق كما ٌلً :
أ  .تؤلؼ لجنة عممية مف خمسة اعضاء عمى االقؿ يعينيـ المجمس بناء عمى تنسيب الوزير لمدة

سنتيف قابمة لمتجديد عمى اف يكوف احدىـ المدير او نائبو  ،ويكوف باقي اعضائيا مف غير اعضاء

المجمس مف القضاة او اساتذة القانوف في الجامعات االردنية بدرجة استاذ مشارؾ عمى االقؿ او مف

المحاميف ممف مارس مينة المحاماة او القضاء النظامي والمحاماة مدة ال يقؿ مجموعيا عف عشريف
سنة .

ب .يسمي المجمس في قرار تشكيؿ المجنة العممية رئيسا ليا ونائبا لو .

ج .تعقد المجنة العؿمية اجتماعاتيا بدعوة مف رئيسيا  ،ويكوف اجتماعيا قانونيا بحضور اكثرية

اعضائيا  ،عمى اف يكوف مف بينيـ الرئيس او نائبو عند غيابو  ،وتتخذ ق ارراتيا بأكثرية اصوات

االعضاء الحاضريف عمى اف ال يقؿ عف ثالثة اصوات  ،وعند تساوي االصوات يرجح الجانب الذي
صوت معو رئيس االجتماع .

د  .تتولى المجنة العممية مياـ االشراؼ عمى الشؤوف االكاديمية والتعميمية في المعيد بما في ذلؾ ما
يمي :

 .1وضع االسس والمعايير العممية الختيار اعضاء الييئة التدريسية .
 .2التنسيب لموزير بأسماء المحاضريف المتفرغيف لمعمؿ في المعيد .

 .3التنسيب لممدير بأسماء المحاضريف غير المتفرغيف لمعمؿ في المعيد .

 .4اعداد مناىج الدراسة لدبموـ المعيد القضائي والبرامج التأىيمية االخرى بما في ذلؾ الخطط
الالزمة ليذه المناىج ومفرداتيا ووصفيا ورفعيا الى المجمس القرارىا .

 .5اقتراح دورات التدريب المستمر والندوات وورش العـؿ وفؽ االحتياجات التي يحددىا المدير .
 .6اي مياـ اخرى يكمفيا بيا المجمس او الوزير .

ىػ .لمجنة العممية بموافقة الوزير االستعانة بأي مف ذوي الخبرة واالختصاص لغايات اعداد خطط
ووصؼ مفردات مناىج الدراسة لمبرامج التأىيمية التي يقدميا المعيد .

و .تصرؼ العضاء المجنة العممية مف غير العامميف في المعيد والي مف ذوي الخبرة واالختصاص
مكافاة يحددىا الوزير .

ز .يسمي الوزير اميف سر لمجنة العممية يتولى متابعة توجيو الدعوة الجتماعاتيا وتدويف محاضرىا
والق اررات المتخذة فييا .

المادة 10
أ .يشترط فيمف يقبؿ في برنامج دبموـ المعيد القضائي ما يمي :
 .1أف يكوف أردني الجنسية متمتعا باألىمية المدنية الكاممة .

 .2أف ال يزيد عمره عمى أربعيف سنة بتاريخ اإلعالف عف المسابقة .

 .3أف تتوافر فيو الشروط الصحية المطموبة لممارسة الوظيفة القضائية .

 .4غير محكوـ عميو بأي جرـ مخؿ باألخالؽ واآلداب العامة أو الشرؼ أو بأي جرـ كالسرقة أو
االحتياؿ أو إساءة االئتماف أو االختالس أو بأي جناية ولو رد إليو اعتباره أو شممو عفو .

 .5غير محكوـ عميو بأي عقوبة تأديبية ألمر مخؿ باألخالؽ واآلداب العامة أو الشرؼ أو األمانة
.

 .6محمود السيرة وحسف السمعة .

 .7أف ال يقؿ معدلو في شيادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العممي أو األدبي أو ما يعادليا عف
( )%70وأف يكوف حاصال عمى الدرجة الجامعية األولى في القانوف بتقدير ال يقؿ عف جيد مف

إحدى كميات الحقوؽ في الجامعات األردنية أو عمى شيادة معادلة ليا في القانوف مف إحدى كميات
الحقوؽ في الجامعات األخرى عمى أف تكوف الدراسة فييا منتظمة واف تكوف ىذه الشيادة مقبولة
لمتعييف في القضاء في البمد الذي صدرت فيو .
 .8أف تتحقؽ فيو إحدى الحاالت التالية :

أ .أف يكوف قد عمؿ محامياً أستاذاً مدة ال تقؿ عف سنتيف .

ب .أف يكوف قد أمضى في إحدى وظائؼ الفئة األولى في الو ازرة مدة ثالث سنوات بعد الحصوؿ

عمى الدرجة الجامعية األولى في القانوف أو مدة سنتيف بعد الحصوؿ عمى درجة الماجستير في
القانوف أو مدة سنة واحدة بعد الحصوؿ عمى درجة الدكتوراه في القانوف .

ج .أف يكوف موفدا حاصالً عؿى الدرجة الجامعية األولى في القانوف أو درجة الماجستير في القانوف
وفؽ أحكاـ نظاـ البعثات العممية في و ازرة العدؿ .

 .9أف يجتاز مسابقة القبوؿ لبرنامج دبموـ المعيد القضائي والتي تعقدىا لجنة تسمى (لجنة مسابقة

القبوؿ) ويستثنى مف ىذا الشرط الموفد قبؿ نفاذ أحكاـ ىذا النظاـ وفؽ احكاـ نظاـ البعثات العممية
في و ازرة العدؿ .

 .10أف ال يكوف قد سبؽ فصمو مف المعيد ألي سبب أو رسب في ثالث مسابقات قبوؿ في المعيد
.

ب .1.تشكؿ لجنة مسابقة القبوؿ المشار إلييا في البند ( )9مف الفقرة (أ) مف ىذه المادة بقرار مف
المجمس وعضوية خمسة مف غير أعضائو مف القضاة وأساتذة القانوف عمى أف يكوف المدير مف
بينيـ .

 .2يسمي المجمس احد أعضاء لجنة مسابقة القبوؿ رئيسا ليا عمى أف تحدد آلية عمؿ المجنة وكيفية
اجتماعاتيا وسائر األمور المتعمقة بيا بمقتضى تعميمات يصدرىا الوزير ليذه الغاية .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب النظام المعدل رقم  11لسنة  2017وتم الغاءنصها السابق واالستعاضة عنه بالنص الحالً بموجب النظام المعدل رقم  53لسنة  2014حٌث
كان نصها السابق كما ٌلً :
أ  .يشترط فيمف يقبؿ في برنامج دبموـ المعيد القضائي ما يمي :
 .1اف يكوف اردني الجنسية متمتعا باالىمية المدنية الكاممة .

 .2اف ال يزيد عمره عمى خمسة وثالثيف سنة بتاريخ االعالف عف المسابقة وتتوافر فيو الشروط
الصحية المطموبة لممارسة الوظيفة القضائية .

 .3غير محكوـ عميو باي جرـ مخؿ باالخالؽ واالداب العامة او الشرؼ او باي جرـ سرقة او
احتياؿ او اساءة ائتماف واختالس او باي جناية ولو رد اليو اعتباره او شممو عفو عاـ .

 .4غير محكوـ عميو باي عقوبة تأديبية المر مخؿ باالخالؽ واالداب العامة او الشرؼ او االمانة .
 .5محمود السيرة وحسف السمعة .

 .6اف ال يقؿ معدلو في شيادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العممي او االدبي او ما يعادليا عف

 %75واف يكوف حاصال عمى الدرجة الجامعية االولى في القانوف بتقدير ال يقؿ عف جيد مف احدى

كميات الحقوؽ في الجامعات االردنية او عمى شيادة معادلة ليا في القانوف مف احدى كميات الحقوؽ
في الجامعات االخرى عمى اف تكوف الدراسة فييا منتظمة واف تكوف ىذه الشيادة مقبولة لمتعييف في
القضاء في البمد الذي صدرت فيو .

 .7اف تتحقؽ فيو احدى الحاالت التالية :

أ  .اف يكوف قد عمؿ محاميا استاذا مدة ال تقؿ عف سنة  ،او

ب .اف يكوف قد امضى في احدى وظائؼ المعاوف القضائي مدة ثالث سنوات بعد الحصوؿ عمى

الدرجة الجامعية االولى في القانوف او مدة سنتيف بعد الحصوؿ عمى درجة الماجستير في القانوف او
مدة سنة واحدة بعد الحصوؿ عمى درجة الدكتوراة في القانوف  ،او

ج .اف يكوف موفدا وحاصال عمى الدرجة الجامعية االولى في القانوف او درجة الماجستير في
القانوف وفؽ احكاـ نظاـ البعثات العممية في و ازرة العدؿ  ،او .

د .اف يكوف مف بيف العشرة االوائؿ عمى دفعتو في السنة الدراسية التي تخرج فييا مف احدى كميات
الحقوؽ في الجامعات االردنية  ،عمى اف ال تزيد المدة ما بيف تاريخ تخرجو وتاريخ االعالف عف
المسابقة عمى خمس سنوات ما لـ يقرر المجمس مدة اقصر .

 . 8اف يجتاز مسابقة القبوؿ التي تعقدىا لجنة خاصة تسمى (لجنة مسابقة القبوؿ) ويستثنى مف

اجتياز ىذه المسابقة الموفد الحاصؿ عمى الدرجة الجامعية االولى في القانوف او درجة الماجستير
في القانوف وفؽ احكاـ نظاـ البعثات العممية في و ازرة العدؿ .

 .9اف ال يكوف قد سبؽ فصمو مف المعيد الي سبب او رسب في مسابقتيف مف مسابقات القبوؿ في
المعيد .

ب .تؤلؼ المجنة المشار الييا في البند ( )8مف الفقرة (أ) مف ىذه المادة مف رئيس واربعة اعضاء
يعينيـ المجمس بناء عمى تنسيب الوزير  ،عمى اف يكوف احدىـ المدير او نائبو  ،ويكوف باقي

االعضاء مف غير اعضاء المجمس مف القضاة او اساتذة القانوف في الجامعات االردنية بدرجة

استاذ مشارؾ عمى االقؿ او مف المحاميف ممف مارس مينة المحاماة او القضاء النظامي والـحاماة

مدة ال يقؿ مجموعيا عف خمس وعشريف سنة  ،ويصدر المجمس التعميمات الالزمة لعمؿ ىذه المجنة
.

المادة 11
أ .مع مراعاة أحكاـ الفقرة (ب) مف ىذه المادة:

 .1يتـ مؿء المقاعد المخصصة لمقبوؿ في دبموـ المعيد القضائي مف الموفديف الحاصميف عمى

الشيادة الجامعية األولى في القانوف أو الشيادة الجامعية الثانية في القانوف وفؽ أحكاـ نظاـ البعثات
العممية في و ازرة العدؿ.

قية
 .2إذا لـ يتوافر عدد كاؼ مف الموفديف لمؿء المقاعد المخصصة لمقبوؿ فيتـ توزيع المقاعد المتب

بالتساوي فيما بيف كميات الحقوؽ في الجامعات األردنية الرسمية بحيث يتـ مؿء المقاعد المخصصة
لكؿ كمية منيا مف الراغبيف مف العشرة األوائؿ لخريجييا ألخر ثالث سنوات وعمى أف تجرى مسابقة

فيما بينيـ لترتيب األولوية في القبوؿ بيف الراغبيف مف خريجي كؿ كمية.
ب .تخصص عشرة مقاعد على األكثر من المقاعد المخصصة للقبول فً دبلوم المعهد القضائً

للراغبٌن من الموظفٌن الحقوقٌٌن العاملٌن فً الوزارة الذٌن اجتازوا مسابقة القبول وبحسب
تسلسل العالمات فٌها وٌسمً الوزٌر هؤالء الموظفٌن وفق تلك االسس.
ج .مع مراعاة االحكاـ والشروط الواردة في ىذا النظاـ والتشريعات االخرى النافذة  ،يتـ القبوؿ في

برنامج دبموـ المعيد القضائي والبرامج التأىيمية االخرى التي يوفرىا المعيد بقرار مف المجمس بناء
عمى تنسيب الوزير .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه الم ادة بعد تعدٌلها بموجب النظام المعدل رقم  48لسنة  2017وتم تعدٌلهابموجب النظام المعدل رقم  11لسنة  2017وتم تعدٌلها بموجب النظام المعدل رقم  53لسنة
 2014حٌث كان نص الفقرتٌن (أ) و(ب) كما ٌلً:
أ  .يتـ مؿء المقاعد المخصصة لمقبوؿ في دبموـ المعيد القضائي مف الموفديف الحاصميف عمى

الشيادة الجامعية االولى في القانوف او الشيادة الجامعية الثانية في القانوف وفؽ احكاـ نظاـ البعثات
العممية في و ازرة العدؿ .

ب .يتـ اكماؿ اي مقاعد شاغرة  ،بعد قبوؿ الموفديف وفؽ احكاـ الفقرة (أ) مف ىذه المادة مف
الناجحيف في مسابقة القبوؿ حسب تسمسؿ عالماتيـ في تمؾ المسابقة .

المادة 12
أ  .يجوز بقرار مف المجمس بناء عمى تنسيب الوزير المستند الى توصية المجنة العممية تعييف

محاضر متفرغ او اكثر في المعيد مف غير القضاة بموجب عقد يحدد فيو مدة خدمتو وراتبو وسائر
حقوقو المالية .

ب .لممجمس القضائي بناء عمى تنسيب الوزير المستند الى توصية المجنة العممية اف ينتدب قاض

او اكثر لمعمؿ كمحاضر متفرغ في المعيد .
المادة 13
أ  .عمى الطالب الممتحؽ في برنامج تأىيمي في المعيد التفرغ لمدراسة فيو تفرغا كامال وال يجوز لو
ممارسة اي عمؿ عاـ او خاص او الدراسة في اي مف مؤسسات التعميـ العالي  ،وعمى المحامي
عند تسجيمو في المعيد اف يرفع اسمو مف سجؿ المحاميف المزاوليف في نقابة المحاميف .

ب .عمى الرغـ مما ورد في الفقرة (أ) مف ىذه المادة  ،يجوز لموزير بتنسيب مف المدير اف يكمؼ

الطالب القياـ بعمؿ معيف في المعيد عمى اف ال يتعارض ذلؾ مع مقتضيات الدراسة .
المادة 14
تكوف مدة الدراسة لمحصوؿ عمى دبموـ المعيد القضائي ثالث سنوات  ،ويصدر المجمس التعميمات
الخاصة بمتطمبات الحصوؿ عمى ىذه الشيادة بما في ذلؾ ما يمي :
أ  .مواد الدراسة ومفرداتيا .

ب .عالمة النجاح في المواد والمعدؿ التراكمي والمعدؿ المقابؿ لكؿ مف تقدير جيد وجيد جدا وممتاز
.

ج .الحضور والغياب واالعذار المقبولة لمغياب واالنذارات المتعمقة بالرسوب وتدني المعدؿ التراكمي
والفصؿ مف المعيد .

د .اي امور اخرى تقتضييا متطمبات برنامج دبموـ المعيد القضائي .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب النظام المعدل رقم  53لسنة  2014حٌث كاننص الفقرة (ب) ما ٌلً :
ب .البحوث التي يجب عمى الطمبة اعدادىا اثناء مدة الدراسة .
المادة 15
يصدر المجمس شيادات غير اكاديمية تتضمف استكماؿ متطمبات البرامج التأىيمية والدورات التدريبية
وفؽ التعميمات الصادرة بمقتضى احكاـ ىذا النظاـ .
المادة 16
أ  .يفصؿ الموفد مف برنامج دبموـ المعيد القضائي بقرار مف المجمس بناء عمى تنسيب المجنة
العممية في اي مف الحاالت التالية :

 .1إذا فقد شرطًا أو أكثر مف شروط االلتحاؽ بالبرنامج .

 .2اذا ضبط متمبسا بالغش في اي امتحاف مف امتحانات البرنامج .

 .3اذا ارتكب مخالفة لمتشريعات النافذة تؤدي الى المساس بشرط توافر السيرة الحميدة وحسف
السمعة الالزـ تحققو لمتعييف في القضاء .

ب .يفصؿ الموفد حكما مف برنامج دبموـ المعيد القضائي في اي مف الحاالت التالية :
 .1اذا رسب في السنة االولى .

 .2اذا رسب في السنة الثانية مرتيف .

 .3إذا انقطع عف حضور محاضرات المعيد أو االمتحانات خالفا لمتعميمات دوف عذر مشروع يقبمو
المدير .

ج .إذا فصؿ الموفد مف برنامج دبموـ المعيد القضائي يجوز بقرار مف الوزير بناء عمى تنسيب أميف
عاـ الو ازرة نقمو لمعمؿ في إحدى وظائؼ الو ازرة وفؽ أحكاـ نظاـ الخدمة المدنية .

تعديالت المادة :
 هكذا اصبحت هذه المادة بعد تعدٌلها بموجب النظام المعدل رقم  53لسنة  2014حٌث كاننص البند ( )1من الفقرة (أ) والفقرة (ج) كما ٌلً:
 .1اذا لـ يعد يتوافر فيو شرط او اكثر مف شروط االلتحاؽ بالبرنامج .

ج .اذا فصؿ الموفد مف برنامج دبموـ المعيد القضائي  ،فتعتبر خدمتو في الو ازرة كمساعد قضائي

منتيية حكما  ،وفي ىذه الحالة يجوز بقرار مف الوزير بناء عمى تنسيب اميف عاـ الو ازرة نقمو لمعمؿ

في احدى وظائؼ المعاوف القضائي وفؽ احكاـ نظاـ اعواف اؿقضاء  ،وتعتبر خدمتو كمعاوف
قضائي مقبولة لغايات ايفائو بمدة االلتزاـ بالخدمة وفؽ احكاـ التشريعات النافذة .

المادة 17
أ  .لموزير قبوؿ غير االردنييف في دبموـ المعيد القضائي وفؽ الشروط التي يحددىا المجمس .
ب .يعقد المعيد بقرار مف الوزير الدورات التدريبية التالية :
 .1لمقضاة بناء عمى طمب المجمس القضائي او بموافقتو .
 .2العواف القضاء .
 .3لمموفديف .

 .4لمقضاة والحقوقييف مف غير االردنييف وفؽ الشروط التي يحددىا المجمس .
المادة 18
أ  .ترصد المخصصات الالزمة لتغطية نفقات المعيد في برنامج خاص يدرج في موازنة الو ازرة .
ب .لممجمس اف يحدد بدالت لعقد اي دورة تدريبية في المعيد وفؽ احكاـ ىذا النظاـ .

ج .لممجمس قبوؿ اليبات والتبرعات الواردة لممعيد عمى اف تؤخذ موافقة مجمس الوزراء اذا كانت مف
مصدر غير اردني .
المادة 19
يتكوف الجياز االداري لممعيد مف موظفي الو ازرة ممف يكمفيـ الوزير بذلؾ .
المادة 20
يصدر المجمس التعميمات الالزمة لتنفيذ احكاـ ىذا النظاـ عمى اف تبقى التعميمات المطبقة في

المعيد قبؿ سرياف احكاـ ىذا النظاـ نافذة المفعوؿ الى اف يستبدؿ غيرىا بيا وفقا الحؾاـ ىذا النظاـ
.
المادة 21
يمغى (نظاـ المعيد القضائي االردني رقـ ( )68لسنة  )2001واي تعديؿ ط أر عميو  ،كما ال يعمؿ
بأي نص ورد في اي نظاـ آخر الى المدى الذي يتعارض فيو مع احكاـ ىذا النظاـ .

