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نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية

بمقتضى المادة ( )120من الدستور

وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 18/3/2020

نأمر بوضع النظام اآلتي:-

المادة ( )1

يسمممى امملا النظممام (نظممام المعهممد القضممائي األردنممي لسممنة  )2020ويعمممب بم مممن تمماريخ نشممره ممي
الجريدة الرسمية.

المادة ( )2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت ي الا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مما لمم تمدب
القرينة على للك:-

الوزارة  :وزارة العدب.

الوزير  :وزير العدب.

المعهد  :المعهد القضائي األردني.

المجلس  :مجلس إدارة المعهد.

الرئيس  :رئيس المجلس.

المدير  :مدير عام المعهد.

البرنامج  :برنامج دبلوم المعهد القضائي األردني.
اللجنة العلمية  :اللجنة المشكلة و قا ً ألحكام الا النظام.

المو د  :الطالب اللي تو ده الوزارة ي بعثة للحصوب على الدرجة الجامعيمة األولمى مي القمانون أو
درجة الماجستير ي القانون و ق أحكام نظام البعثات العلمية ي وزارة العدب.

المادة ( )3

أ -يؤسممس معهممد يسمممى (المعهممد القضممائي األردنممي) يممرتبط بممرئيس المجلممس القضممائي ويهممد
تحقيق ما يلي:-

إلممى

1-إعداد مؤالين لتولي المناصب القضائية ور ع كفاءة القضاة.

 2ر ممع كفمماءة المو ممدين وممموظفي المموزارة والمموزارات والممدوائر الحكوميممة والمؤسسممات الرسممميةوالعامة ،وتنمية مهارات البحث العلمي لديهم.

 3-تبادب الخبرات والتعاون مع المعااد المماثلة والجامعات والهيئات العربية واألجنبية.

ب -يقوم المعهد ي سبيب تحقيق أادا بالمهام التالية:-

 1تقديم برنامج تأايلي (غير أكاديمي) لحاملي درجة البكالوريوس ي القانون على األقب ومنح منيجتاز الا البرنامج بنجاح شهادة (دبلوم المعهد القضائي).

 2-عقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمب والدورات التدريبية المتخصصة األخرى.

المادة ( )4

يتولى اإلشرا

على المعهد مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس القضائي وعضوية كب من:

أ -رئيس المحكمة اإلدارية العليا نائبا ً للرئيس.

ب -رئيس النيابة العامة.

ج -المفتش األوب للمحاكم.

د -أمين عام الوزارة.

اـ -المدير.

و -قاضيين ال تقب درجة أي منهما عن الخاصة ،يسميهما المجلس القضائي بتنسيب من الرئيس لمدة
سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجموز لم خمهب امله الممدة تسممية بمديب ألي منهمما بالطريقمة لاتهما
للمدة المتبقية من عضويت ي المجلس.

ز -نقيب المحامين.

ح -اثنين من أعضاء الهيئات التدريسية ي كليات الحقمو مي الجامعمات األردنيمة الرسممية ،ال تقمب
رتبمة أي منهمما عممن أسمتال مشممارك مي القممانون يسمميهما المرئيس لمممدة سمنتين وبالتنسمميق ممع رئمميس
الجمعة المعنية وللرئيس خهب تلمك الممدة تسممية بمديب ألي منهمما بالطريقمة لاتهما للممدة المتبقيمة ممن
عضويت ي المجلس.

المادة ( )5

يتولى المجلس المهام والصهحيات التالية:-

أ -رسم السياسة العامة للمعهد.

ب -إقرار الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المعهد واإلشرا

على تنفيل اله الخطط.

ج -عقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمب للقضاة ،و ق احتياجات المجلس القضائي
.

د -الموا قة على تنسيب اللجنة العلمية بتسمية المحاضرين غير المتفرغين.

اـ .إقرار منااج الدراسة للبرنامج والبرامج التأايلية األخرى وللك بناء على تنسيب اللجنة العلمية.
و -وضع القواعد والشروط الخاصة باختيار العدد المقرر قبول ي البرنامج و قا ً لما يقرره المجلس
القضائي.

ز -تحديد موعد بدء السنة الدراسية مي المعهمد ألي ممن البمرامج التأايليمة التمي يقمدمها وانتهماء تلمك
السنة والفصوب الدراسية يها ومواعيداا واإلجازات الفصلية والسنوية وأوقات الدوام والدراسة.

ح -وضع القواعد الخاصة باالمتحانات وتحديد مواعيداا وطريقة إجرائها ومراقبة سيراا.

ط -إقرار نتائج االمتحانات.

ي  -إقرار كلفة البرامج التأايلية التي يو راا المعهد بناء على توصية اللجنة العلمية وتحديد الجهات
التي تستو ى منها تلك الكل .
ك -تحديد المكا آت واألجور التي تد ع لقاء التدريس أو التدريب و قا ً لتعليمات يصدراا لهله الااية
.

ب -إصممدار التعليمممات الخاصممة بضممبط سمملوك الطلبممة وإجممراءات تممأديبهم والعقوبممات التأديبيممة التممي
تفرض عليهم.

المادة ( )6

أ  -يعقد المجلس اجتماعات كب شهر و كلما دعت الحاجة لللك بدعوة من رئيسم أو نائبم مي حمابغياب  ،ويكون اجتماع قانونيا ً بحضور سبعة من أعضائ على األقب على أن يكون الرئيس أو نائب
من بينهم ويتخل قرارات بأكثرية ستة أصوات على األقب.

ب -يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير أمين سر للمجلس يتولى اعداد الدعوة الجتماعاتم وحفمظ
قيوده وسجهت وتدوين محاضر جلسات ومتابعة تنفيل قرارات .

المادة ( )7

قماض ال تقممب درجتم عممن الخاصمة ينتدبم المجلمس القضممائي بتنسميب مممن
أ -1 -يتمولى إدارة المعهممد
ت
الرئيس.

2-تكون مدة خدمة المدير سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

3-تنتهي خدمة المدير بانتهاء مدة انتداب أو بانتداب بديب ل و ق أحكام البند ( )1من اله الفقرة.

ب -1 -يكون للمدير نائب يمارس صهحيات ي حاب غياب .

2يشترط ي نائب المدير أن يكمون قاضميا ال تقمب درجتم عمن األولمى ،يبنتمدب بقمرار ممن المجلمسالقضائي بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 3تنتهي خدمة نائب المدير بانتهاء ممدة انتدابم أو بانتمداب بمديب لم و مق أحكمام البنمد ( )2ممن املهالفقرة.

المادة ( )8

أ -يتولى المدير المهام والصهحيات التالية:-

1-تنفيل قرارات المجلس.

 2-متابعة حسن تنفيل البرامج التأايلية والدورات والندوات وورش العمب التي يقدمها المعهد.

3-متابعة الشؤون اإلدارية والمالية للمعهد.

4 -تمثيب المعهد أمام جميع الجهات ،وتوقيع ملكرات التفاام بتفويض من المجلس.

5ر ع تقارير دورية إلى المجلس عن سير العمب والدراسة ي المعهد.6تسمية أي محاضر من لوي الخبرة واالختصاص بديهً عن المحاضر اللي تعلر حضوره وإلىحين تعيين بديب ل و قا ً ألحكام الا النظام.

7-تسمية أي محاضر زائر ي البرنامج أو ورش العمب أو الدورات التدريبية.

8-أي مهام أخرى يكلف المجلس بها.

ب -للمممدير أن يفمموض أيمما مممن صممهحيات المنصمموص عليهمما ممي امملا النظممام لنائب م علممى أن يكممون
التفويض خطيا ً ومحددا ً.

المادة ( )9

أ -تؤل بقرار من المجلس لجنة علمية برئاسة المدير وعضوية أربعة من غير أعضاء المجلس من
لوي الخبرة واالختصاص  ،يعين احمدام نائبما لمرئيس اللجنمة ،وتكمون ممدة امله اللجنمة سمنتين قابلمة
للتجديد.

ب -تعقد اللجنة العلمية اجتماعاتها بمدعوة ممن رئيسمها أو نائبم عنمد غيابم ويكمون اجتماعهما قانونيما
بحضور أكثرية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب  ،وتتخل قراراتها بأكثرية أصوات
أعضائها الحاضرين على األقب.

ج -تتولى اللجنة العلمية اإلشرا

على الشؤون األكاديمية والتعليمية ي المعهد بما ي للك ما يلي:

1-التنسيب للمجلس باألسس والمعايير العلمية الختيار أعضاء الهيئة التدريسية.

2-التنسيب للمجلس بأسماء المحاضرين غير المتفرغين للعمب ي المعهد.

 3إعداد منااج الدراسة للبرنامج والخطمط الهزممة لهمله المنمااج ومفرداتهما ووصمفها ور عهما إلمىالمجلس إلقراراا.

4 -تصميم دورات التدريب المستمر و ق االحتياجات التي يحدداا المجلس القضائي.

5-اقتراح الدورات التدريبية والندوات وورش العمب و ق االحتياجات التي يحدداا المدير.

6-وضع األسس الهزمة لتقييم أعضاء الهيئة التدريسية.

7-أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس أو الرئيس.

د -للجنة العلمية بموا قة الرئيس االستعانة بأي ممن لوي الخبمرة واالختصماص لاايمات إعمداد خطمط
ووص مفردات منااج الدراسة والبرامج التي يقدمها المعهد.

اـ -يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير أمينا لسر اللجنمة العلميمة يتمولى تمدوين محاضمر جلسماتها
وحفظ قيوداا وسجهتها.

المادة ( )10

يشترط يمن يقبب ي البرنامج ما يلي:-
أ -أن يكون أردني الجنسية متمتعا ً باألالية المدنية الكاملة.

ب -أن ال يزيد عمره على خمس وثهثين سنة ي تاريخ اإلعهن عن مسابقة القبوب.

ج -أن تتوا ر ي الشروط الصحية المطلوبة لممارسة الوظيفة القضائية.

د -ان يكون غير محكوم علي بأي جرم مخب باألخه واآلداب العامة أو الشر
رد إلي اعتباره أو شمل عفو.

أو بأي جناية ولو

اـ -أن يكون غير محكوم علي بأي عقوبة تأديبية ألمر مخب باألخه واآلداب العامة أو الشر
األمانة.

أو

و -محمود السيرة وحسن السمعة.

ز -أن ال يقممب معدلمم ممي شممهادة الدراسممة الثانويممة العامممة ممي الفممرا العلمممي أو األدبممي أو اإلدارة
المعلوماتية أو ما يعادلها عن (  )70 %وأن تتحقق ي إحدى الحاالت التالية:-
1أن يكون حاصهً علمى الدرجمة الجامعيمة األولمى مي القمانون بتقمدير ال يقمب عمن جيمد ممن إحمدىكليات الحقو ي الجامعات األردنية أو على شهادة معادلة لها ي القانون من إحدى كليات الحقمو
ي الجامعات األخرى على أن تكون الدراسة يها منتظمة وأن تكون اله الشهادة مقبولة للتعيين ي
القضاء ي البلد اللي صدرت ي وأن يكون محاميا ً أستالا ً أو أن يكون قد أمضى ي إحدى وظائ
الفئة األولى ي الوزارة مدة ثهث سنوات بعد الحصوب على الدرجة الجامعية األولى ي القانون أو
مدة سنتين بعد الحصوب على درجمة الماجسمتير مي القمانون أو ممدة سمنة واحمدة بعمد الحصموب علمى
درجة الدكتوراة ي القانون .
2أن يكون مو دا ً حاصهً على الدرجة الجامعية األولى ي القانون أو درجة الماجستير ي القانونو ق أحكام نظام البعثات العلمية ي وزارة العدب .

 3أن يكون من بين العشرة األوائب على د عت ي السنة الدراسية التي تخرج يها ي إحدى كلياتالحقو ي الجامعات األردنية آلخر ثهث سنوات من تاريخ اإلعهن عن مسابقة القبوب.

ح -أن ال يكون قد سبق صل من المعهد ألي سبب أو رسب ي ثهث مسابقات قبوب ي المعهد.

ط -أن يجتاز مسابقة القبوب التي تعقداا لجنة مسابقة القبوب المنصوص عليهما مي الممادة ( )11ممن
الا النظام.

المادة ( )11

أ -تشكب بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة مسابقة القبوب) تتأل
غير اعضاء المجلس على النحو التالي:-

من المدير وعضوية أربعمة ممن

1-قاضيين ال تقب درجتهما عن األولى.

2اثنين من القضاة المتقاعدين أو أساتلة الجامعات.ب -يسمي المجلس أحد أعضاء لجنة مسابقة القبوب رئيسا ً لها على أن تحدد آلية عمب اللجنة والمواد
الخاضممعة لهمتحممان وكيفيممة اجتماعاتهمما وسممائر األمممور المتعلقممة بهمما بمقتضممى تعليمممات يصممدراا
المجلس لهله الااية.

المادة ( )12

أ -تخصص لموظفي الوزارة المتقدمين للقبوب ي البرنامج و قا ألحكام البند ( )1من الفقرة (ز) من
المادة ( ) 10من الا النظام ،ماال يزيد على عشرة من المقاعمد المخصصمة للقبموب مي البرنمامج يمتم
ملؤاا ممن اجتازوا مسابقة القبوب وبحسب تسلسب العهمات.

ب -يتم القبوب ي البرنامج والبرامج التأايلية األخرى التي يو راا المعهمد بقمرار ممن المجلمس بنماء
على تنسيب الرئيس.

المادة ( )13

للمجلس القضائي بناء على تنسيب المرئيس المسمتند إلمى توصمية اللجنمة العلميمة أن ينتمدب قاضميا أو
أكثر للعمب كمحاضر غير متفرغ ي المعهد.

المادة ( )14

على الطالب الملتحق ي البرنامج التفرغ للدراسة ي تفرغما ً كمامهً وال يجموز لم ممارسمة أي عممب
عام أو خاص أو الدراسة ي أي من مؤسسات التعليم العالي ،وعلى المحامي عند التحاق بالبرنمامج
أن ير ع اسم من سجب المحامين المزاولين ي نقابة المحامين.

المادة ( )15

تكممون مممدة الدراسممة للحصمموب علممى شممهادة البرنممامج سممنتين ،ويصممدر المجلممس التعليمممات الخاصممة
بمتطلبات الحصوب على اله الشهادة بما ي للك:-

أ -مواد الدراسة ومفرداتها.

ب -عهمممة النجمماح ممي المممواد والمعممدب التراكمممي والمعممدب المقابممب لكممب مممن تقممدير جيممد وجيممد جممدا
وممتاز.

ج -الح ضممور والايمماب واألعمملار المقبولممة للايمماب واإلنمملارات المتعلقممة بالرسمموب وتممدني المعممدب
التراكمي والفصب من المعهد.

د .أي أمور أخرى تقتضيها متطلبات البرنامج.

المادة ( )16

يصممدر المجلممس شممهادات غيممر أكاديميممة تتضمممن اسممتكماب متطلبممات البممرامج التأايليممة والممدورات
التدريبية و ق التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام الا النظام.

المادة ( )17

أ -يفصب طالب المعهد من البرنامج بقرار من المجلس بناء علمى تنسميب اللجنمة العلميمة مي أي ممن
الحاالت التالية:-
1إلا قد شرطا ً أو أكثر من شروط االلتحا بالبرنامج.2-إلا ضبط متلبسا ً بالاش ي أي امتحان من امتحانات البرنامج.

 3إلا خال أحكام الا النظام أو ارتكب مخالفة للتشريعات النا لة تؤدي إلى المسماس بشمرط تموا رالسيرة الحميدة وحسن السمعة الهزم تحقق للتعيين ي القضاء.
ب -يفصب طالب المعهد حكما ً من البرنامج ي من الحاالت التالية :-

1-إلا رسب ي السنة األولى .

 2إلا رسب ي السنة الثانية مرتين . 3إلا انقطع عمن حضمور محاضمرات المعهمد أو االمتحانمات خه ما ً للتعليممات دون عملر مشمروايقبل المدير.

ج -إلا صب المو د يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب أمين عام الوزارة نقل للعمب ي إحدى
وظائ الوزارة و ق أحكام نظام الخدمة المدنية.

المادة ( )18

أ -للمجلس قبوب غير األردنيين ي البرنامج و ق الشروط التي يحدداا.

ب -يعقد المعهد دورات تدريبية للقضاة والحقوقيين من غير األردنيين بقرار من المجلس.

المادة ( )19

أ -يعقد المعهد الدورات التدريبية لموظفي الوزارة بناء على تنسيب من الوزير وبقرار من المجلس.

ب -يعقممد المعهممد الممدورات التدريبيممة لممموظفي المموزارات والممدوائر الحكوميممة والمؤسسممات الرسمممية
والعامة بناء على طلبها وبقرار من المجلس.

المادة ( )20

يعين الطالب الملحق بالبرنامج و قا لمفهوم المسمابقات التنا سمية المنصموص عليم مي نظمام الخدممة
المدنية وتعليمات االختيار والتعيين الصادرة بمقتضاه.

المادة ( )21

يتم إلحا خريجي البرنامج بالمكاتب الفنية لدى محكمتي التمييز واالستئنا
متدرجين.

الى حين تعيينهم قضاة

المادة ( )22

أ -ترصد المخصصات الهزمة لتاطية نفقات المعهد ي برنمامج خماص يمدرج مي موازنمة المجلمس
القضائي.

ب -للمجلممس أن يحممدد بممدالت عممن عقممد أي دورة تدريبيممة ممي المعهممد و ممق أحكممام امملا النظممام يحممدد
مقداراا بمقتضى تعليمات يصدراا لهله الااية.

ج -للمجلس قبوب الهبات والتبرعات الواردة للمعهد على أن تؤخل موا قة مجلمس الموزراء إلا كانمت
من مصدر غير أردني.

د -للمعهد بموا قة المجلس استيفاء أجور وبدب خدمات عن استخدام مرا ق .

المادة ( )23

يتكون الجهاز اإلداري للمعهد من موظفي الوزارة المكلفين من قبب الوزير.

المادة ( )24

يصدر المجلس التعليمات الهزمة لتنفيل أحكام الا النظام.

المادة ( )25

يلاممى (نظممام المعهممد القضممائي األردنممي رقممم ( )6لسممنة  )2010علممى أن يسممتمر العمممب بالتعليمممات
الصادرة بمقتضاه الي أن يستبدب غيراا بها و قا ألحكام الا النظام.
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