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المعهد الق�سائي الأردني

ر�ضالة اأمير الموؤمنين عمر بن الخطاب اإلى قا�ضي الب�ضرة اأبو مو�ضى الأ�ضعري ر�ضي اهلل عنهما

اأما بعد،،،

فاإن الق�ساء فري�سة ُمحكمة، و�سنة متّبعة، فافهم اإذا اأدلي اإليك، فاإنه ل ينفع تكلم بحق ل نفاذ له، 
واآ�س بين الثنين في مجل�سك ووجهك، حتى ل يطمع �سريف في حيفك، ول يياأ�س و�سيع )وربما 

قال �سعيف( من عدلك..

الفهم الفهم فيما يتلجلج في �سدرك )وربما قال في نف�سك( وي�سكل عليك، ما لم ينزل في الكتاب، 
ولم تجر به �سنة، واعرف الأ�سباه والأمثال، ثم ق�س الأم�ر بع�سها ببع�س، فانظر اأقربها اإلى اهلل، 

واأ�سبهها بالحق فاتبعه، واعمد اإليه..

ل يمنعك ق�ساء ق�سيَته بالأم�س، راجعت فيه نف�سك، وهديت فيه لر�سدك، فاإن مراجعة الحق خير 
من التمادي في الباطل..

بًا عليه �سهادة زور، اأو ظنينًا في ولء  الم�سلم�ن عدول بع�سهم على بع�س اإل مجل�داً حّداً، اأو ُمجرَّ
قرابة..

واجعل لمن اّدعى حقًا غائبًا اأمداً ينتهي اإليه، اأو بّينة عادلة، فاإنه اأثبت للحجة، واأبلغ في العذر. 
فاإن اأح�سر بّينة اإلى ذلك الأجل اأخذ بحقه، واإل وّجهت عليه الق�ساء..

البّينة على من اّدعى، واليمين على من اأنكر. اإن اهلل تبارك وتعالى ت�لى منكم ال�سرائر، ودراأ عنكم 
ال�سبهات..

واإياك والَغَلق وال�سجر، والتاأذي بالنا�س، والتنكر للخ�سم في مجال�س الق�ساء التي ي�جب اهلل فيها 
الأجر، ويح�سن فيها الُذخر..

من ح�سنت نيته وخل�ست فيما بينه وبين اهلل كفاه اهلل ما بينه وبين النا�س، وال�سلح جائز فيما 
بين النا�س، اإل ما اأحل حرامًا، اأو حّرم حالًل..

ومن تزّين للنا�س بما يعلم اهلل منه غير ذلك �ساأنه هلل، فما ظنك بث�اِب غيِر اهلل في عاجل دنيا، 
واآجل اآخرة..

وال�سالم
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اإعداد  المعهد الق�سائي الأردني ه� الجهة الر�سمية في المملكة الأردنية الها�سمية الم�س�ؤولة عن 
رفع  وكذلك  الق�سائية،  الدرا�سات  دبل�م  برنامج  خالل  من  الق�سائية  ال�ظائف  لت�لي  م�ؤهلين 
كفاءة الق�ساة والم�ظفين العاملين في وزارة العدل من خالل برنامج التدريب الم�ستمر، ليك�ن�ا 
على �سلة وت�ا�سل مع اآخر التط�رات والم�ستجدات القان�نية والق�سائية والفنية المتعلقة بطبيعة 

عملهم وفق اأحدث اأ�ساليب التدريب المتط�رة.

كما يعقد المعهد دورات تدريبية متخ�س�سة ح�سب الطلب، وبما يلبي احتياجات وت�قعات الجهة 
الطالبة. اإ�سافة اإلى تنظيمه وم�ساركته في الندوات والمحا�سرات ومختلف الن�ساطات والفعاليات 

بالتعاون مع الجهات الر�سمية والأكاديمية والأهلية ذات العالقة.

وقد اأن�سئ المعهد بم�جب القان�ن رقم )3( ل�سنة 1988، والذي ا�ستمر العمل به لغاية �سدور نظام 
المعهـد الق�سائي الأردني رقم )68( ل�سنة 2001، وتعديالته بم�جب نظام رقم )68( ل�سنة 2005، 
والتي جاءت في معر�س �سعي وزارة العدل والمجل�س الق�سائي الأردني لالرتقاء بم�ست�ى المعهد 

كّمًا ون�عًا بما يتما�سى مع ت��سيات اإ�ستراتيجية تط�ير الق�ساء الأردني )-2004 2006(.

ويق�م على المعهد مجل�س اإدارة يتاألف من وزير العدل رئي�سًا، وع�س�ية كل من:

رئي�س محكمة العدل العليا نائبًا للرئي�س.   .1
رئي�س النيابات العامة.   .2
اأمين عام وزارة العدل.   .3

مدير عام المعهد الق�سائي الأردني.   .4
نقيب المحامين الأردنيين.   .5

قا�سيين ل تقل درجة اأي منهما عن الخا�سة.   .6
اأ�ستاذين م�ساركين في القان�ن من الجامعات الأردنية الر�سمية.  .7

ويرتبط المعهد بالعديد من التفاقيات مع جهات محلية واإقليمية ودولية �سقيقة و�سديقة، وفي 
بم�ساريع  يرتبط  كما  العربية.  الق�سائية  المعاهد  بين  العلمي  للتعاون  عمان  اتفاقية  مقدمتها 
للتنمية  الأمريكية  وال�كالة   ،)EU( الأوروبي  والتحاد   ،)UN( المتحدة  الأمم  مع  م�ستركة  تط�ير 

  .)USAID( الدولية
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ُيمنح المتخرج من المعهد �سهادة )دبل�م الدرا�سات الق�سائية(، والتي تت�سمن اإتمامه للمتطلبات 
التي  المعل�مات  من  وغيرها  تخرجه،  وتاريخ  عليه،  ح�سل  الذي  والتقدير  المعهد،  في  الدرا�سية 

يرتئيها مجل�س اإدارة المعهد.

�ضروط اللتحاق:

- للأردني:
اأن يك�ن اأردني الجن�سية متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.  .1

األ يزيد عمره على خم�سة وثالثين عامًا، وتت�افر فيه ال�سروط ال�سحية للتعين في الق�ساء.  .2
غير محك�م باأي جناية با�ستثناء الجرائم ال�سيا�سية.  .3

غير محك�م من محكمة اأو مجل�س تاأديبي لأمر مخل بال�سرف ول� ُرّد اإليه اعتباره اأو �سمله عف�   .4
عام.

الجامعات  الحق�ق في  اإحدى كليات  القان�ن من  الأولى في  الجامعية  الدرجة  حا�ساًل على   .6
الجامعات  في  الحق�ق  كليات  اإحدى  من  القان�ن  في  لها  معادلة  �سهادة  على  اأو  الأردنية، 

الأخرى، على اأن تك�ن هذه ال�سهادة مقب�لة للتعيين في الق�ساء في البلد الذي �سدرت فيه.
في  كتابية  وظيفة  في  �سن�ات  ثالث  اأم�سى  اأو  �سنة،  عن  تقل  ل  لمدة  اأ�ستاذاً  محاميًا  عمل   .7
المحاكم النظامية اإذا كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى في القان�ن، اأو اأم�سى �سنتين في 
اإذا كان يحمل  اأم�سى مدة �سنة في هذه ال�ظيفة  اأو  اإذا كان يحمل الماج�ستير،  هذه ال�ظيفة 

الدكت�راة.
اأن يجتاز م�سابقة القب�ل التي يعقدها المعهد.  .8

األ يك�ن قد �سبق ف�سله من المعهد لأي �سبب، اأو ر�سب في م�سابقتين من م�سابقات القب�ل في   .9
المعهد.

- لطلبة الدول العربية والإ�ضلمية:
م�افقة وزير العدل بناًء على تن�سيب مدير عام المعهد.  .1

اأن يك�ن الطالب م�فداً من قبل حك�مته للدرا�سة في المعهد.  .2
اأن يك�ن حا�ساًل كحد اأدنى على ال�سهادة الجامعية الأولى في الحق�ق من جامعة معترف بها   .3

في الأردن.
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تت�سمن الخطة الدرا�سية للمعهد الق�سائي الأردني درا�سة )25( م�ساقًا اأكاديميا م�زعة على )63( 
�ساعة معتمدة ُتقدم على مدار اأربعة ف�س�ل درا�سية، اإ�سافة اإلى تدريب عملي تطبيقي لمدة خم�سة 
اأ�سهر لدى المحاكم النظامية خالل الف�سل الرابع يخ�س�س له )4( �ساعات معتمدة ، وتقديم بحث 

علمي يخ�س�س له �ساعة معتمدة واحدة.

-  الف�ضل الأول:

�ضاعة معتمدة المادة   الرقم 

3 القان�ن المدني )1(   1
3 قان�ن اأ�س�ل المحاكمات المدنية )1(   2
3 قان�ن العق�بات )1(   3
3 قان�ن اأ�س�ل المحاكمات الجزائية )1(   4
2 ال�سل�ك الق�سائي والم�ساءلة    5
2 اأ�س�س الكتابة وال�سياغة   6
3 القان�ن التجاري )1(   7

   19 المجموع    
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- الف�ضل الثاني:

�ضاعة معتمدة المادة   الرقم 

3 القان�ن المدني )2(    1
3 قان�ن اأ�س�ل المحاكمات المدنية )2(    2
3 قان�ن العق�بات )2(    3
3 قان�ن اأ�س�ل المحاكمات الجزائية )2(    4
3 القان�ن التجاري )2(    5
1 اأ�س�ل البحث العلمي     6
1 الطب ال�سرعي   7
3 اللغة الأجنبية/ انجليزي اأو فرن�سي  ) اأ�سا�سي (   8

20 المجموع    

- الف�ضل الثالث:

�ضاعة معتمدة المادة   الرقم 

بحث ميداني وحلقة نقا�س درا�سية ح�ل بع�س الم�ؤ�س�سات ذات العالقة بالمحاكم  1
3 )م�ؤ�س�سات تتقا�سى اأمام المحاكم(    
3 البحث العلمي المتعلق باأعمال المحاكم   2
1 القان�ن الدولي الإن�ساني   3
1 حق�ق الإن�سان   4
1 اإدارة الدع�ى الق�سائية   5
2 قان�ن التنفيذ   6
2 تطبيقات ق�سائية في قان�ن العمل   7
2 تطبيقات ق�سائية في قان�ن المالكين والم�ستاأجرين   8
3 م�سطلحات قان�نية ) انجليزي اأو فرن�سي (   9

18 المجموع    



المعهد الق�سائي الأردني
* قرار مجل�س اإدارة المعهد الق�سائي رقم )رابعًا( بتاريخ  2002/4/4

- الف�ضل الرابع:
�ضاعة معتمدة المادة   الرقم 

التدريب العملي التطبيقي لدى محاكم ال�سلح  1
4 والبداية ودائرة الّدعاء العام     

المحاكم ال�س�رية والكفاءات التي يجب اأن  2
6 يتمتع بها القا�سي   
1 البحث    3

11 المجم�ع    

- كلفة الدرا�ضة في المعهد والبدل الذي يتقا�ضاه المعهد من الطالب لقاء هذه الكلفة:*

اأ- ي�ضتوفى مبلغ )15( ديناراً من كل طالب بدل كلفة �ضاعة معتمدة.
ب- ت�ضتوفى المبالغ التالية من كل طالب عن كل �ضنة درا�ضية:

بدل طلب التحاق 10 دنانير  
بدل مطب�عات 10 دنانير  

بدل مكتبة 10 دنانير  
بدل ن�ساط طالبي 10 دنانير  
بدل �سندوق بريد دينار واحد  

بدل ه�ية دينار واحد  
ج- ت�ضتوفى المبالغ التالية من كل طالب عند التخرج:

بدل �سهادة التخرج من المعهد 30 دينار  
بدل الكتاب ال�سن�ي وروب التخرج 10 دنانير  

د- ت�ضتوفى المبالغ التالية من كل طالب عن ك�ضوف العلمات والم�ضدقات:
بدل م�سدقة باللغة العربية اأو اللغة النجليزية ديناران  

بدل ك�سف العالمات باللغة العربية اأو اللغة النجليزية ديناران  
بدل ت�سديق كل وثيقة اأ�سلية اأو �س�رة خم�سمائة فل�س 
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المعهد،  في  المخت�س�ن  يعدها  معتمدة  �سن�ية  لخطة  وفقًا  الم�ستمر  التدريب  برنامج  تنفيذ  يتم 
على  ت�زيعها  يتم  التي  التدريبية  الحتياجات  تحديد  ا�ستبانة  مخرجات  من  بال�ستفادة  وذلك 
الدورية  التقييم  نتائج عمليات  بناًء على  الق�سائي  التفتي�س  الق�ساة، وت��سيات مديرية  ال�سادة 
التي تجريها المديرية للق�ساة بمختلف فئاتهم. وُيراعى في برنامج التدريب التركيز على اأ�ساليب 
التقا�سي الحديثة والم�سائل القان�نية الم�ستحدثة، وما يترتب عليها من ق�انين وت�سريعات، وما 

ينبثق عنها من اإجراءات وممار�سات، ومن اأمثلة ذلك:

اإدارة الدعوى المدنية: وهي اأ�سل�ب اإداري حديث يهدف اإلى ت�سريع الف�سل في الدعاوى الق�سائية   -
وانجاز العدالة، وذلك من خالل و�سع الدع�ى منذ تقديمها تحت الإ�سراف المبا�سر لقا�سي بداية 
يت�لى التاأكد من ا�ستيفائها كامل اأركانها ومتطلباتها القان�نية والإجرائية قبل عر�سها على 

قا�سي الم��س�ع الذي �سيت�لى نظر الق�سية وف�سلها.

الطلب  تقليل  اإلى  الهادفة  المدنية  النزاعات  لف�س  البديلة  الحل�ل  اأ�ساليب  من  الو�ضاطة: وهي   -
على المحاكم، واخت�سار الجهد وال�قت والنفقات، وذلك من خالل قيام �سخ�س محايد بت�ظيف 
نزاعاتهم  وت�س�ية  الخ�س�م،  نظر  وجهات  لتقريب  المفاو�سات  اإدارة  في  الم�ستحدثة  مهاراته 

ودّيًا بعيداً عن اإجراءات التقا�سي. 

وتحرير  العالمي،  القت�ساد  في  التغيرات  لم�اكبة  وذلك  الفكرية:  والُملكّية  التجاري  -  القانون 
ال�سلع والخدمات، والتفاقيات المبرمة في هذا المجال، واأثر ذلك كله  التجارة، و�سرعة تدفق 

على تناف�سية البيئة ال�ستثمارية في المملكة.

-  محاكمة الأحداث:  حيث يتم تدريب الق�ساة واأع�انهم على اأ�ساليب التعامل مع ق�سايا الأحداث، 
لهذا  الم�ستخدمة  الحديثة  والتقنيات  ال�سهادات،  اإلى  وال�ستماع  الإفادات،  واأخذ  تحقيق،  من 
ال�سخ�سية،  ل�سالمتهم  و�سمانًا  الفئة،  هذه  وخ�س��سية  كرامة  على  حفاظا  وذلك  الغر�س، 

وحق�قهم التي كفلتها الق�انين والم�اثيق الدولية. 

تدريب المدربين:  المدرب الجيد يعني متدربا جيدا، لذا يحر�س المعهد على عقد دورات متقدمة    -
لمدربيه واأع�ساء هيئته التدري�سية بهدف تاأهيلهم وتعزيز خبراتهم ال�سابقة، مع التركيز على مهارات 

الت�سال وتقنيات التعليم، بما ينعك�س على مجمل العملية التعليمية وعلى م�ست�ى طالب المعهد.
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لجنة الإ�ضراف على 
ال�ضوؤون الأكاديمية والتعليمية
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ُت�سكل هذه اللجنة بقرار من مجل�س اإدارة المعهد، وبرئا�سة مدير عام المعهد وع�س�ية ثالثة من اأ�سحاب 
الخبرة والخت�سا�س، وتت�لى اللجنة م�س�ؤولية الإ�سراف على ال�س�ؤون الأكاديمية والتعليمية في المعهد، 
وتعقد اجتماعاتها بدع�ة من رئي�سها ب�اقع مرة واحدة في ال�سهر على الأقل، ويمكن اأن تجتمع ب�سفة 

ا�ستثنائية كلما دعت الحاجة. 
وتت�لى لجنة الإ�سراف المهام التالية:

اقتراح الأ�س�س والمعايير العلمية لختيار اأع�ساء الهيئة التدري�سية، ورفع ت��سياتها اإلى   .1
مجل�س الإدارة.

و�سع نماذج التقييم الخا�سة باأع�ساء هيئة التدري�س.  .2
الأقل،  على  �سنتين  كل  مرة  الق�سائية  الدرا�سات  دبل�م  لبرنامج  الدرا�سية  الخطة  درا�سة   .3

ورفع ت��سياتها اإلى مجل�س الإدارة.
متابعة �سير وتنفيذ الخطة الدرا�سية لبرنامج دبل�م الدرا�سات الق�سائية من خالل اإجراء   .4

التقييم الدوري، ورفع ت��سياتها اإلى مجل�س الإدارة.
و�سع وتط�ير برامج دورات التدريب الم�ستمر.  .5

درا�سة نماذج التقييم في دورات التدريب الم�ستمر.  .6

كما تق�م اللجنة بمتابعة ال��سع الأكاديمي للطلبة، وم�ساعدتهم في اختيار م��س�عات اأبحاثهم، 
وتخطيطها، واإعدادها وفق الأ�س�ل والأ�س�س المنهجية للبحث العلمي، وت�زيع هذه الأبحاث على 
اأع�ساء هيئة التدري�س واأ�سحاب الخت�سا�س من داخل وخارج المعهد لالإ�سراف عليها، واقتراح 

لجنة المناق�سة التي تتاألف من ثالثة اأع�ساء برئا�سة الم�سرف على البحث. 

الهيئة التدري�ضية:

يت�لى التدريب والتدري�س في المعهد الق�سائي:
ق�ساة المحاكم النظامية العاملين وغير العاملين ممن اأم�س�ا في الخدمة اثنتي ع�سرة �سنة  اأ.  

على الأقل.
اأ�ستاذ  عن  واحدهم  رتبة  تقل  األ  على  المملكة،  جامعات  في  التدري�سية  الهيئات  اأع�ساء  ب.  

م�سارك، ويج�ز تكليف من �سبق واأن عمل ع�س� هيئة تدري�س في اأي من هذه الجامعات.
ويج�ز  �سنة،  ع�سرة  تقل عن خم�س  ل  مدة  المحاماة  في  عمل�ا  الأ�ساتذة ممن  المحام�ن  ج.  

الجمع بين مدة الخدمة في الق�ساء والمحاماة.
الق�ساة العرب والأجانب واأ�ساتذة الجامعات العربية والأجنبية الزائرون. د.  

ذوو الخت�سا�س في الأم�ر الفنية المتعلقة بتاأهيل الدار�سين. هـ.  
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نظام المعهد الق�ضائي الأردني
رقم )68( ل�ضنة 2001 1 وتعديلته 2

1  العدد )4506( من الجريدة الر�سمية تاريخ 2001/9/16�س 3998
2  العدد ) 4726( من الجريدة الر�سمية تاريخ 2005/10/1 �س 4536
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من  به  وُيعمل   )2001 ل�سنة  الأردني  الق�سائي  المعهد  )نظام  النظام  هـذا  ي�سمى  المادة )1(: 
تاريـخ ن�سره في الجريدة الر�سمية.

يك�ن للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخ�س�سة لها اأدناه  المادة )2(: 
ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

ال�زارة: وزارة العدل
الـ�زير: وزير العدل

المعهــد: المعهد الق�سائي الأردني
المجل�س: مجل�س اإدارة المعهد

الرئيـ�س: رئي�س المجل�س
المديــر: مدير عام المعهد

ي�ؤ�س�س في ال�زارة معهد ي�سمى )المعهد الق�سائي الأردني( يهدف اإلى تحقيق ما يلي: المادة )3(: 

اإعداد م�ؤهلين لت�لي ال�ظائف الق�سائية. اأ-  
الدورات  خالل  من  ال�زارة  في  العاملين  والم�ظفين  الق�ساة  كفاءة  رفع  ب-  

التدريبية التي يعقدها المعهد لهذه الغاية.
تنمية ملكة البحث العلمي وتعميقها. ج-  

تبادل الخبرات والتعاون بين المعهد والمعاهد المماثلة في الدول العربية  د-  
والأجنبية.

ت�سجيع التعاون بين المعهد والهيئات العربية والأجنبية في مجالت العمل  هـ -  
الق�سائي.

يت�لى الإ�سراف على المعهد مجل�س اإدارة برئا�سة ال�زير وع�س�ية كل من: المادة )4(: 

رئي�س محكمة العدل العليا، نائبًا للرئي�س. اأ-  
رئي�س النيابات العامة. ب-  

اأمين عام ال�زارة. ج-  
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الق�سائي  المجل�س  اأي منهما عن الخا�سة يعينهما  قا�سيين ل تقل درجة  د-  
بتن�سيب من ال�زير لمدة �سنتين قابلة للتجديد ويج�ز له خالل هذه المدة 

ا�ستبدال اأي منهما بتعيين بديل له بالطريقة ذاتها لكمال مدة الع�س�ية.
نقيب المحامين. هـ -  

ع�س�ي هيئة تدري�س من الجامعات الردنية الر�سمية ل تقل رتبة اأي منهما  و-  
عن ا�ستاذ م�سارك في القان�ن يعينهما ال�زير لمدة �سنتين قابلة للتجديد 
وله خالل هذه المدة ا�ستبدال اأي منهما بتعيين بديل له للمدة المتبقية من 

ع�س�يته في المجل�س.
المدير. ز-  

يمار�س المجل�س المهام وال�سالحيات التالية: اأ-   المادة )5(: 

ر�سم ال�سيا�سة العامة للمعهد.  .1
هذه  تنفيذ  على  والإ�سراف  المعهد  �س�ؤون  بتنظيم  الخا�سة  الخطط  اإقرار   .2

الخطط.
المقرر قب�له للدرا�سة في  العدد  الق�اعد وال�سروط الخا�سة باختيار  و�سع   .3

المعهد.
اقتراح مناهج الدرا�سة في المعهد وتحديد �ساعاتها.  .4

تحديد م�عد بدء ال�سنة الدرا�سية في المعهد وانتهائها والف�س�ل الدرا�سية   .5
وم�اعيدها والإجازات الف�سلية وال�سن�ية واأوقات الدوام والدرا�سة.

اإجرائها  وطريقة  م�اعيدها  وتحديد  بالمتحانات  الخا�سة  الق�اعد  و�سع   .6
ومراقبة �سيرها.

اإقرار نتائج المتحانات.  .7
من  المعهد  يتقا�ساه  الذي  البدل  وتحديد  المعهد  في  الدرا�سة  كلفة  اإقرار   .8

الطالب مقابل هذه الكلفة.
تحديد المكافاآت والأج�ر التي تدفع لقاء التدري�س اأو التدريب اأو تقديم اأي   .9

خدمات تعليمية في المعهد وفقًا لتعليمات ي�سدرها لهذه الغاية.
اإ�سدار التعليمات الخا�سة ب�سبط �سل�ك الطلبة واإجراءات تاأديبهم والعق�بات   .10

التاأديبية التي تفر�س عليهم.
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من   )4( البند  بمقت�سى  يتخذها  التي  وتن�سيباته  ت��سياته  المجل�س  يرفع  ب-  
القرارات  لإ�سدار  العالي  التعليم  مجل�س  اإلى  المادة  هذه  من  )اأ(  الفقرة 

المنا�سبة ب�ساأنها.

من  بدع�ة  الحاجة  دعت  وكلما  دورية  ب�س�رة  اجتماعاته  المجل�س  يعقد  اأ-   المادة )6(: 
رئي�سه اأو نائبه في حال غيابه ويك�ن اجتماعه قان�نيًا بح�س�ر �ستة من 
اأع�سائه على الأقل على ان يك�ن من بينهم الرئي�س اأو نائبه ويتخذ قراراته 
الأ�س�ات  ت�ساوي  وعند  الأقل  على  الحا�سرين  الأع�ساء  اأ�س�ات  باأكثرية 

يرجح الجانب الذي �س�ت معه رئي�س الجتماع.

لجتماعاته  الدع�ة  ت�جيه  متابعة  يت�لى  للمجل�س  �سر  اأمين  ال�زير  يعين  ب-  
وتدوين محا�سرها والقرارات المتخذة فيها.

الق�سائي  المجل�س  ينتدبه  الخا�سة  عن  درجته  تقل  ل  قا�ٍس  المعهد  اإدارة  يت�لى  المادة )7(: 
بتن�سيب من ال�زير لمدة �سنتين قابلة للتجديد.

يمار�س مدير المعهد المهام وال�سالحيات التالية: المادة )8(: 

اأ-  تنفيذ قرارات المجل�س.
متابعة ال�س�ؤون الإدارية والمالية للمعهد. ب-  

تمثيل المعهد اأمام اأي جهة اأو هيئة. ج-  
رفع تقارير دورية الى المجل�س عن �سير العمل والدرا�سة في المعهد. د-  

اأي مهام اخرى يكلفه المجل�س بها. هـ -  
تكليف محا�سرين متفرغين وغير متفرغين للعمل في المعهد وفق ال�سروط  و-  

التي يراها منا�سبة.

ت�ؤلف بقرار من المجل�س لجنة برئا�سة المدير وع�س�ية ثالثة اأ�سخا�س على الأقل من  المادة )9(: 
ذوي الخبرة والخت�سا�س تت�لى الإ�سراف على ال�س�ؤون الأكاديمية والتعليمية في 

المعهد وفقًا للتعليمات ال�سادرة وتك�ن مدة هذه اللجنة �سنتين قابلة للتجديد.
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ي�سترط فيمن يقبل للدرا�سة في المعهد: المادة )10(: 

اأن يك�ن اأردني الجن�سية متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.  .1
ال�سحية  ال�سروط  اأن ل يزيد عمره على خم�سة وثالثين عامًا وتت�افر فيه   .2

للتعيين في الق�ساء.
غير محك�م باأي جناية با�ستثناء الجرائم ال�سيا�سية.  .3

غير محك�م من محكمة اأو مجل�س تاأديبي لأمر مخل بال�سرف ول� رد اإليه   .4
اعتباره اأو �سمله عف� عام.

محم�د ال�سيرة وح�سن ال�سمعة.  .5
اأن يك�ن حا�ساًل على الدرجة الجامعية الأولى في القان�ن من اإحدى كليات   .6
الحق�ق في الجامعات الأردنية اأو على �سهادة معادلة لها في القان�ن من 
ال�سهادة  هذه  تك�ن  اأن  على  الأخرى  الجامعات  في  الحق�ق  كليات  اإحدى 

مقب�لة للتعيين في الق�ساء في البلد الذي �سدرت فيه.
اأن يك�ن قد عمل محاميا اأ�ستاذا لمدة ل تقل عن �سنة اأو اأم�سى مدة ثالث   .7
الدرجة  يحمل  كان  اإذا  النظامية  المحاكم  في  كتابية  وظيفة  في  �سن�ات 
كان  اإذا  ال�ظيفة  هذه  في  �سنتين  اأم�سى  اأو  القان�ن  في  الأولى  الجامعية 
يحمل درجة الماج�ستير اأو اأم�سى مدة �سنة في هذه ال�ظيفة اإذا كان يحمل 

درجة الدكت�راة.
اأن يجتاز م�سابقة القب�ل التي يعقدها المعهد وفقا للتعليمات التي ي�سعها   .8

المجل�س.
اأن ل يك�ن قد �سبق ف�سله من المعهد لأي �سبب، اأو ر�سب في م�سابقتين من   .9

م�سابقات القب�ل في المعهد.

مع مراعاة اأحكام الفقرة )ب( من هذه المادة يحدد المجل�س عدد المقب�لين  اأ-   المادة )11(: 
للدرا�سة في المعهد وفقًا لحاجة الجهاز الق�سائي وح�سبما يقرره  المجل�س 

الق�سائي لهذه الغاية.

المعهد وفق  للدرا�سة في  العربية والإ�سالمية  الدول  لل�زير قب�ل طلبة من  ب- 
ال�سروط التي يحددها المجل�س.
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مبع�ثًا  فيعتبر  المعهد  في  للدرا�سة  المقب�لين  من  اأيًا  ال�زارة  اأوفدت  اإذا  اأ-  المادة )12(: 
اإنهاء  اأو  المعهد وبعد تخرجه  اإيفاده ومدة درا�سته في  وتطبق عليه وعلى 
بعثته اأو ف�سله اأحكام البعثات والدورات ال�اردة في نظام الخدمة المدنية 

المعم�ل به.

التي  الدرجات  لت�سل�سل  وفقًا  المبع�ثين  من  المطل�ب  العدد  اختيار  يتم  ب-  
ح�سل�ا عليها في م�سابقة الدخ�ل للمعهد.

تك�ن مدة الدرا�سة في المعهد �سنتين وي�سدر المجل�س التعلميات الخا�سة بالخطة  المادة )13(: 
الدرا�سية لكـل منها مت�سمنة ما يلي:

 
م�اد الدرا�سة ومفرداتها. اأ-  

البح�ث التي يجب على الطلبة اإعدادها اأثناء مدة الدرا�سة. ب-  
عالمة النجاح في الم�اد والمعدل التراكمي والمعدل المقابل لكل من تقدير  ج-  

جيد وجيد جداً وممتاز.
الح�س�ر والغياب والأعذار المقب�لة للغياب والإنذارات المتعلقة بالر�س�ب  د-  

وتدني المعدل التراكمي والف�سل من المعهد.
اأي اأم�ر اأخرى تقت�سيها الخطة الدرا�سية. هـ -  

اإتمامه  الق�سائية تت�سمن  الدرا�سات  �سهادة دبل�م في  المعهد  المتخرج من  يمنح  المادة )14(: 
وتاريخ تخرجه وغير  عليه  الذي ح�سل  والتقدير  المعهد  في  الدرا�سية  للمتطلبات 

ذلك من الأم�ر التي يراها المجل�س.

يف�سل الطالب من المعهد اإذا ر�سب في ال�سنة الأولى على اأنه يج�ز لمن ير�سب في  المادة )15(: 
ال�سنة الثانيـة اإعادتها لمرة واحدة في ال�سنة التالية.

يعقد المعهد الق�سائي بناء على قرار من المجل�س دورات تدريبية للق�ساة ورجال  المادة )16(: 
القان�ن والإداريين والم�ظفين، على اأن يك�ن بين هذه الدورات التدريبية:
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دورات تدريبية للق�ساة ورجال النيابة العامة العاملين في الجهاز الق�سائي  اأ-  
وذلك بالتن�سيق مع المجل�س الق�سائي ب�ساأن مدة الدورة وم�ادها والمدِّربين 

والمدَّربين من الق�ساة.
النيابة  ورجال  الق�ساة  غير  من  المحاكم  في  للعاملين  تدريبية  دورات  ب-  
اأو روؤ�ساء المحاكم التي  العامة، وذلك بالتن�سيق مع روؤ�سائهم من الق�ساة 

يعمل�ن فيها.
اأو اأجانب وفقًا لل�سروط التي  دورات تدريبية لق�ساة وقان�نيين عرب و /  ج-  

ي�سعها المجل�س.

تر�سد المخ�س�سات الالزمة لتغطية نفقات المعهد في برنامج خا�س يدرج  اأ-   المادة )17(: 
فـي م�ازنـــة ال�زارة.

يقرره  لما  وفقًا  تدريبه  اأو  الطالب  درا�سة  كلفة  بدل  المعهد  ي�ست�في  ب-  
المجل�س.

م�افقة  ت�ؤخذ  اأن  على  للمعهد  ال�اردة  والتبرعات  الهبات  قب�ل  للمجل�س  ج- 
مجل�س الـ�زراء اإذا  كانت من م�سدر غير اأردني.

يتك�ن الجهاز الإداري للمعهد من م�ظفي ال�زارة ممن يكلفهم ال�زير بذلك. المادة )18(: 

ي�سدر المجل�س التعليمات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا النظام على اأن تبقى التعليمات  المادة )19(: 
المطبقـة في المعهد قبل �سريان اأحكام هذا النظام نافذة المفع�ل اإلى اأن ي�ستبدل 

غيرها بها وفقًا لأحكام هذا النظام.

الأردني  الق�سائي  المعهد  الإداريين في  والم�ظفين  التدري�سية  الهيئة  نظام  يلغى  المادة )20(: 
رقم )18( ل�سنة 1990 واأي تعديل طراأ عليه ول يعمل باأي ن�س اأو حكم في اأي نظام 

اآخر يتعار�س مع اأحكام هذا النظام.
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تعليمات م�ضابقة القبول 
في المعهد الق�ضائي الأردني

تعليمات منح �ضهادة دبلوم الدرا�ضات 
الق�ضائية في المعهد الق�ضائي الأردني

تعليمات �ضبط �ضلوك الطلبة واإجراءات 
تاأديبهم في المعهد الق�ضائي الأردني



المعهد الق�سائي الأردني

تعليمات م�ضابقة القبول في المعهد الق�ضائي الأردني

ت�سمى هذه التعليمات )تعليمات م�سابقة القب�ل في المعهد الق�سائي الأردني( ويعمل بها  اأوًل: 
اعتباراً من تاريخ �سدورها  في الجريدة الر�سمية.

الق�سائي  المعهد  في  القب�ل  م�سابقة  )لجنة  ت�سمى  لجنة  المعهد  اإدارة  مجل�س  ي�سكل  ثانيًا: 
الأردني( وتتاألف من خم�سة اأع�ساء من ال�سادة الق�ساة واأ�ساتذة القان�ن، على اأن يك�ن 

من بينهم مدير عام المعهد. وي�سمي المجل�س احدهم رئي�سًا لهذه اللجنة.

ذلك  في  بما  المعهد،  في  القب�ل  بم�سابقة  المتعلقة  ال�س�ؤون  جميع  اللجنة  هذه  تت�لى  ثالثًا: 
يكلفها  اأخرى  اخت�سا�سات  واأي  ال�سخ�سية  والمقابالت  وال�سف�ية  الكتابية  المتحانات 

بها مجل�س اإدارة المعهد. وتك�ن م�س�ؤولة مبا�سرة اأمام هذا المجل�س.

المعهد،  في  للدرا�سة  يقبل  فيمن  تت�افر  اأن  ينبغي  التي  العامة  ال�سروط  اإلى  بالإ�سافة  رابعًا: 
المتحانات  بالمعهد  لاللتحاق  للمتقدم  تجرى  النظام،  من   )10( المادة  في  وال�اردة 

التالية:

المتحان الكتابي في الم�اد الآتية: اأ- 
القان�ن المدني.  .1

قان�ن العق�بات.  .2
اأ�س�ل المحاكمات المدنية.  .3

اأ�س�ل المحاكمات الجزائية.  .4

قدرة  قيا�س  اإلى  تهدف  افترا�سية،  ق�سايا  على  الكتابي  المتحان  ي�ستمل  اأن  يجب  و   
المتقدم على تحليل ال�قائع، وتطبيق القان�ن ب�س�رة �سحيحة على هذه الق�سايا. كما 
يجب اأن يهدف المتحان الكتابي اإلى قيا�س قدرة المتقدم على ال�سياغة باللغة العربية.

ب- المتحان ال�سف�ي والمقابلة ال�سخ�سية لمن يجتاز المتحان الكتابي، وذلك بهدف 
التعرف على القدرات القان�نية للمر�سح ب�سكل عام، وقيا�س مدى قدرة المر�سح على:
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الإ�سغاء والفهم.   .1
مالءمته للعمل الق�سائي.  .2

تحليه بمهارات الت�سال والت�ا�سل الالزمين مع الآخرين للعمل كقا�س.  .3

ج-  يجب اأن يتم اإعداد الأ�سئلة الخا�سة بالمتحان الكتابي، وكذلك ال�سف�ي قبل م�عد 
اللجنة  اأع�ساء  الأقل، وم�افقة جميع  اإجراء المتحان باثنتين و�سبعين �ساعة على 

عليها. كما يجب اأن يتم اإيداع الأ�سئلة لدى مدير عام المعهد.

الكتابي محج�بة وذلك من خالل منح  المتقدمين لالمتحان  اأ�سماء  اأن تك�ن  يجب  د-  
المر�سحين اأرقاما.

ت�زع  )100( عالمة  المعهد  في  القب�ل  امتحانات  في  للعالمات  الكلي  المجم�ع  يك�ن  خام�سًا: 
على النح� الآتي:

)60( عالمة لالمتحان الكتابي، واإذا لم يح�سل المتناف�س علــــى )42( من اأ�سل )60(   .1
والتي تمثل )%70( ل يج�ز اأن يتقدم لالمتحان ال�سف�ي.

)40( عالمة لالمتحان ال�سف�ي والمقابلة ال�سخ�سية ت�زع بينهما بالت�ساوي، واإذا لم   .2
يح�سل المتناف�س على )28( عالمة من اأ�سل )40( والتي تمثل )%70( يعتبر را�سبًا.

تكليف  يتم  القب�ل،  م�سابقة  امتحانات  نتائج  على  الإدارة  مجل�س  ي�سادق  اأن  بعد  اأ-   �ساد�سًا: 
الناجحين في الم�سابقة با�ستكمال عملية الت�سجيـل في المعهد وفقًا لالإجراءات المقـررة.

اأمام مدير عام  الدرا�ســة،  �سروعهم في  المعهد قبل  فـــي  المقب�ل�ن  ي�ؤدي  ب- وبعدها 
المعهد الق�سائي الق�سم التالي:

اأثناء  اأح�سرها  التي  التحقيق  اأعمال  �سرية  على  اأحافظ  اأن  العظيم  باهلل  "اق�سم   
تدريبي، والق�سايا وال�ثائق التي اّطلُع عليها".
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تعليمات منح �ضهادة دبلوم الدرا�ضات الق�ضائية في المعهد الق�ضائي الأردني

ت�سمى هذه التعليمات )تعليمات منح �سهادة:دبل�م الدرا�سات الق�سائية، في المعهد  المادة )1(: 
الق�سائي الأردني ل�سنة 2006( ويعمل بها اعتباراً من تاريخ �سدورها في الجريدة 

الر�سمية.

لها  المخ�س�سة  المعاني  التعليمات  هذه  في  وردت  التالية حيثما  للكلمات  يك�ن  المادة )2(: 
اأدناه ما لم تدل القرينة على  غير ذلك.

المعهد: المعهد الق�سائي الأردني
المدير: مدير عام المعهد

الطالب: الطالب في المعهد
المجل�س: مجل�س اإدارة المعهد الق�سائي الأردني

الدبل�م: دبل�م الدرا�سات الق�سائية

يتاألف برنامج الدبل�م في المعهد: من درا�سات تحليلية وتطبيقية، وقاعات بحث،  المادة )3(: 
الدرا�سية  للخطة  وفقًا  وذلك  الطالب،  يقدمه  وبحث  نظرية،  وم�اد  عملي،  وتدريب 

المقررة.

المادة )4(:
الح�س�س  في  وال�ستراك  والمناق�سات  المحا�سرات  جميع  ح�س�ر  الطالب  على  اأ- 

التطبيقية والتدريبية ح�سب ال�ساعات المقررة لكل منها في الخطة الدرا�سية.
ب- ل ي�سمح للطالب التغيب عن اأكثر من )%10( من ال�ساعات المقررة لكل مادة، فاإذا 
تغيب اأكثر من ذلك عن اأي مادة دون عذر م�سروع يقبل به المدير، ُيحرم من التقدم 
لالمتحان النهائي لها وتعتبر نتيجته فيها )�سفراً(، وتدخل هذه النتيجة في ح�ساب 
معدل عالمات ذلك الطالب الف�سلي والتراكمي لغايات اإنذاره وف�سله من المعهد، كما 

تدخل تلك النتيجة في معدله العام.
ج – واأما اإذا تغيب الطالب عن اأي مادة اأكثر من )%10( من ال�ساعات المقررة لها لعذر 
م�سروع يقبل به المدير، فال يج�ز اأن تزيد مدة تغيبه على )%20( من تلك ال�ساعات، 
على اأن ي�سمح له، اإعادة درا�سة تلك الـمادة في ف�سل اآخر. واإذا ثبت للمدير اأن تغيبـــه 
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لأكثر من )%20( من ال�ساعات المقررة لها كان لعذر م�سروع فيعتبر الطالب من�سحبًا 
من تلك المادة، وي�سمح له باإعادة درا�ستها في ف�سل اآخر.

اأن يعزز غيابه ب�سهادة  المر�س في�سترط  اأي مادة ب�سبب  اإذا كان تغيب الطالب عن  د- 
�سادرة عن طبيب الحك�مة اأو ب�سهادة معتمدة منه، على اأن تقدم للمدير خالل مدة ل 
تتجاوز �سبعة اأيام من انقطاع الطالب عن الح�س�ر. واأما اإذا كان تغيب الطالب لأي 
�سبب اآخر فيترتب عليه اأن يقدم للمدير ما يثبت  ذلك، خالل المدة المذك�رة في هذه 

المادة.

المادة )5(: 
يجرى ح�ساب عالمات الطالب لكل مادة مقررة وت�سجيلها بالن�سبة المئ�ية مع بيان  اأ- 

عدد ال�ساعات المعتمدة لها.
ب- العالمة النهائية للطالب في كل مادة هي مجم�ع عالمته في المتحان النهائي لها، 
وال�سف�ية  الكتابية  المتحانات  الأعمال:  وت�سمل هذه  الف�سلية،  لالأعمال  وعالماته 

والبح�ث.

المادة )6(:
يعقد المتحان النهائي للطالب لكل مادة مقررة في نهاية الف�سل، ويك�ن كتابيًا  اأ- 

و�ساماًل لمقرر المادة، وتخ�س�س له )%50( من العالمات الإجمالية.
ب- يعتبر مدر�س المادة م�س�ؤوًل عن تدقيق اأوراق المتحانات الخا�سة بكل مادة يت�لى 

تدري�سها، ويق�م  بنقلها اإلى الك�س�ف ب�س�رة �سحيحة ونهائية.
العالمات  وك�س�ف  ت�سحيحها  بعد  مادة  بكل  الخا�سة  المتحانات  اأوراق  ت�سلم  ج- 
المتعلقة بها اإلى المدير بعد ت�قيعها من مدر�س تلك المادة، وتحفظ في المعهد خالل 

مدة الدرا�سة.

اإذا تغيب الطالب عن المتحان النهائي، لأي مادة مقررة دون عذر يقبله المدير،  المادة )7(: 
له  اإذا كان تغيبه بعذر، في�سمح  واأما  فتعتبر عالماته في ذلك المتحان )�سفراً(، 
بتقديم امتحان معّ��س من قبل مدر�س تلك المادة في م�عد يحدده المدير، بحيث 
ل يتجاوز الف�سل الدرا�سي التالي. على اأن يقدم الطالب للمدير ما يثبت م�سروعية 

ذلك العذر خالل �سبعة اأيام من تاريخ زواله.
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يك�ن الحد الأدنى لعالمة النجاح في اأي مادة مقررة )%60( والحد الأدنى لعالمة  المادة )8(: 
النجاح في المعدل التراكمي ه� )65%(.

تخ�س�س التقديرات التالية للن�سب المئ�ية للعالمات المبينة اإزاءها: المادة )9(: 

الن�سبة المئ�ية له التقدير  
% 100 – 90 ممتاز  

80 – اأقل من 90 % جيد جداً  
70 – اأقل من 80 % جيد  
60 – اأقل من 70 % مقب�ل  

اأقل من 60 % را�سب  

المادة )10(:
يتك�ن معدل عالمات الطالب في الف�سل الدرا�سي من معدل عالماته في الم�اد التي  اأ-  

در�سها نجاحًا اأو ر�س�بًا في ذلك الف�سل.
التي  الم�اد  جميع  في  عالماته  معدل  من  فيتك�ن  للطالب  التراكمي  المعدل  واأما  ب- 

در�سها نجاحًا اأو ر�س�بًا حتى تاريخ ح�ساب هذا المعدل.
هذه  و)ب( من  )اأ(  الفقرتين  في  عليها  المن�س��س  المعدلت  من  كل  يجرى ح�ساب  ج- 
اأن  بعد  در�سها،  التي  الم�اد  في  الطالب  عليها  ح�سل  التي  العالمات  بجمع  المادة 
ال�ساعات.  المعتمدة، ثم يق�سم المجم�ع على عدد  ُت�سرب كل عالمة بعدد �ساعاتها 
وللح�س�ل على المعدل التراكمي ُت�سرب كل عالمة ح�سل عليها الطالب، منذ بداية 
درا�سته، بعدد �ساعاتها، ثم تجمع عالماته في الم�اد التي در�سها، ويق�ّسم الناتج على 

عدد ال�ساعات المعتمدة لتلك الم�اد.

المادة )11(: 
ُينذر المعهد الطالب خطيًا اإذا ح�سل على معدل تراكمي يقل عن )%65( في الف�سل  اأ- 
الأول من ال�سنة الدرا�سية الأولى. وعليه اأن يلغي مفع�ل الإنذار برفع معدله التراكمي 

في نهاية الف�سل الثاني من ال�سنة الدرا�سية ذاتها.
يف�سل الطالب من المعهد في الحالتين التاليتين: ب- 
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الدرا�سي  الف�سل  يلي  ف�سل  اأي  في   )65%( عن  يقل  تراكمي  معدل  على  ح�سل  اإذا   .1
الأول.

اذا لم يح�سل على درجة النجاح في اأكثر من مادة.  .2

المادة )12(: 
اأ- يعتبر الطالب مكماًل في النتيجة النهائية لكل ف�سل درا�سي في اأي حالة من الحالتين 

التاليتين:
اإذا ح�سل على اأقل من درجة النجاح في مادة واحدة.  .1

اأن  المتحان،على  تقديم  من  منعه  مر�س  ب�سبب  النهائي  المتحان  عن  تخلف  اإذا   .2
يك�ن هذا العذر معززاً ب�سهادة طبية معتمدة، ومقب�لة من المدير.

يك�ن م�عد تاأدية الإكمال في الف�سل الذي يلي الف�سل الذي اأكمل فيه الطالب. ب- 

يعتبر الطالب را�سبًا في النتيجة النهائية في اأي حالة من الحالت التالية: المادة )13(: 
اإذا لم يح�سل على درجة النجاح في مادة واحدة. اأ-  

عن  غاب  اأو  الإكمال،  امتحان  في  النجاح  درجة  على  يح�سل  ولم  مكماًل  كان  اإذا  ب- 
المتحان بدون عذر م�سروع يقبله المدير. على اأنه اإذا كان معدل الطالب التراكمي 
الإكمال ل تقل عن )%50(، يج�ز للمجل�س  الأقل، وعالمته في فح�س  )%75( على 

ال�سماح له باإعادة امتحان الإكمال لمرة واحدة في الم�عد الذي يحدده المجل�س.

المادة )14(: 
اأ- تخ�س�س )100( عالمة لكل مادة من الم�اد المقررة ت�زع عليها كما يلي:

)50%( منها لمتحان نهاية الف�سل.  .1
كتابيين  امتحانين  خالل  من  الف�سلية،  الأعمال  في  الطالب  لتق�يم   منها   )%50(  .2
عالمة   )20( منها  لكل  ويخ�س�س  الدرا�سي،  الف�سل  خالل  المادة  اأ�ستاذ  يجريهما 

ويخ�س�س )10( عالمات للم�ساركة يتم تقديرها من قبل المدر�س.
ب- تخ�س�س )100( عالمة للبحث الذي يقدمه الطالب خالل ال�سنة الدرا�سية الثانية.

ج- تخ�س�س )100( عالمة للتدريب العملي لدى المحاكم النظامية لتق�يم الطالب من 
قبل القا�سي الم�سرف على التدريب بالتن�سيق مع اإدارة المعهد.
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تعليمات �ضبط �ضلوك الطلبة واإجراءات تاأديبهم في المعهد الق�ضائي الأردني

ت�سمى هذه التعليمات )تعليمات �سبط �سل�ك الطلبة واإجراءات تاأديبهم في المعهد  المادة )1(: 
الق�سائي الأردني( ويعمل بها من تاريخ �سدورها في الجريدة الر�سمية.

 
المعاني  التعليمات  هذه  في  وردت  حيثما  التالية  والعبارات  للكلمات  يك�ن  المادة )2(: 

المخ�س�سة لها اأدناه، ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:

المعهد: المعهد الق�سائي الأردني 
المجل�س: مجل�س اإدارة المعهد

المديــر: مدير عام المعهد

ت�سري اأحكام هذه التعليمات على جميع الطلبة الذين يدر�س�ن في المعهد ويخ�سع�ن  المادة )3(: 
لالأحكام والإجراءات التاأديبية المن�س��س عليها فيه.

منها  اأيًا  يرتكب  الذي  الطالب  تعر�س  تاأديبية  مخالفات  التالية  الأعمال  تعتبر  المادة )4(: 
للعق�بات التاأديبية المبينة في هذه التعليمات:

المتناع المدبر عن ح�س�ر الدرو�س والمحا�سرات والدورات وعن الأعمال الأخرى  اأ-  
التي تق�سي اأنظمة وتعليمات المعهد بالم�اظبة عليها وكل تحري�س على المتناع.

الغ�س اأو ال�سروع به في المتحان، والإخالل بنظام المتحان والهدوء ال�اجب ت�افره  ب- 
فيه.

اأو  اأو الأخالق  اأو الكرامة  اأي فعل يرتكبه الطالب في المعهد ويك�ن ما�سًا بال�سرف  ج- 
العاملين  اأو  المعهد  �سمعة  اإلى  الإ�ساءة  �ساأنه  من  اأو  وال�سل�ك،  ال�سيرة  بح�سن  مخاًل 
فيه. وينطبق ذلك على اأي من الأفعال المذك�رة اإذا ارتكبه الطالب خارج المعهد في 

منا�سبة ي�سترك فيها المعهد اأو ن�ساط يق�م به.
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اأي تنظيم داخل المعهد اأو الم�ساركة فيه من غير اإذن مكت�ب وم�قع من المدير، واأي  د- 
ا�ستراك في اأي ن�ساط جماعي يخل بالق�اعد التنظيمية في المعهد.

اإ�سدار  اأو  الن�سرات  وت�زيع  لها،  اأعدت  التي  الأغرا�س  لغير  المعهد  مباني  ا�ستعمال  هـ- 
جرائد حائط اأو جمع الت�اقيع اأو التبرعات دون الح�س�ل على اإذن مكت�ب من المدير، 

اأو اأية اإ�ساءة في ا�ستعمال الأن�سطة المذك�رة.

التي  الدورات  اأو  المحا�سرات  اأو  الدرو�س  تقت�سيه  الذي  وال�سبط  بالنظام  الإخالل  و- 
تلقى داخل المعهد.

اأية اإهانة اأو اإ�ساءة ق�لية اأو فعلية ي�جهها الطالب لمن يق�م بالتدري�س في المعهد،  ز- 
اأو لأي من العاملين فيه، اأو لطلبته اأو �سي�فه وزواره.

اإتالف ممتلكات المعهد المنق�لة وغير المنق�لة. ح- 

التزوير في الأوراق اأو ال�ثائق وال�سهادات المتعلقة بالمعهد وا�ستعمالها لأي غر�س  ي- 
كان.

تحدد العق�بات التاأديبية التي يج�ز ت�قيعها على الطالب فيما يلي: المادة )5(: 

اأ-  اإخراج الطالب من قاعة التدري�س واإعالم المدير خطيًا بالمخالفة.

ب- الحرمان لمدة محددة من ممار�سة ن�ساط اأو اأكثر من الأن�سطة الطالبية التي يرتكب 
فيها الطالب المخالفة.

الغرامة بما ل يقل عن مثلي ال�سيء اأو الأ�سياء التي اأتلفها الطالب في المعهد. ج- 

التنبيه. د- 
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الإنذار الأول والإنذار النهائي. هـ- 

الف�سل نهائيًا من المعهد. و- 

يج�ز الجمع بين عق�بتين تاأديبيتين اأو اأكثر من العق�بات المن�س��س عليها في  المادة )6(: 
هذه التعليمات.

اإذا �سبط اأثناء المتحان متلب�سًا بالغ�س فيلغى ت�سجيله في جميع الم�اد الم�سجل  المادة )7(: 
بها ويف�سل من المعهد.

المادة )8(: 
ي�ؤلف مجل�س اإدارة المعهد مجل�سًا تاأديبيًا من ثالثة اأع�ساء، اثنين منهم من اأع�ساء  اأ- 
الهيئة التدري�سية والثالث من العاملين في المعهد ي�سمى )مجل�س تاأديب طلبة المعهد( 
يت�لى النظر في المخالفات التاأديبية التي يرتكبها الطلبة والتي يحيلها اإليه المدير 
بكتاب ر�سمي معزز بجميع المرفقات الالزمة ويج�ز للمجل�س اإعادة ت�سكيل مجل�س 

التاأديب.

يق�م مجل�س التاأديب بالتحقيق بالمخالفة المعرو�سة عليه، وله اأن ي�ستدعي الطالب  ب- 
وجميع ال�سه�د الذين يرى �سرورة ا�ستدعائهم لال�ستماع اإلى �سهاداتهم، كما له اأن 
مجل�س  وي�سدر  الحقائق،  معرفة  اإلى  لل��س�ل  الم�سروعة  ال��سائل  بكافة  ي�ستعين 

التاأديب القرار المنا�سب بهذا ال�ساأن.

وفقًا  الالزمة  التنفيذية  بالإجراءات  ليق�م  المدير،  اإلى  قراره  التاأديب  يرفع مجل�س  ج- 
مجل�س  بقرار  الطالب  اإليها  يتبع  التي  الإدارية  الجهة  اإعالم  وللمدير  لالأ�س�ل، 

التاأديب.

تك�ن جميع القرارات التاأديبية نهائية، با�ستثناء القرارات المت�سمنة عق�بة الف�سل  المادة )9(: 
النهائي من المعهد حيث ل ت�سبح نهائية اإل بعد ت�سديقها من مجل�س الإدارة.



المعهد الق�سائي الأردني

تحفظ قرارات فر�س العق�بات التاأديبية في ملف الطالب لدى المعهد. المادة )10(: 

المدير م�س�ؤول عن تنفيذ اأحكام هذه التعليمات. المادة )11(: 
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This Committee is formed by the JIJ Board of Directors and headed by the JIJ Director.  
Members of the committee consist of judges, academics as well as specialists.  The 
Committee holds its meetings at least once a month based on the president's invitation. 
An exceptional meeting is conducted on needs basis.

Duties of the Supervisory Committee include:
1. Setting selection criteria for teaching faculty members and submitting nominations 

to the Board of Directors. 
2. Preparing evaluation forms for members of the Teaching Committee.
3. Examining the curriculum of the Judicial Studies Diploma program at least 

once every two years and submitting these recommendations to the Board of 
Directors.

4. Conducting periodic evaluations of the Judicial Studies Diploma program 
curriculum and its implementation, submitting these recommendations to the 
Board of Directors. 

5. Developing courses for the Continuing Legal Education program. 
6. Examining evaluation forms from Continuing Legal Education program 

courses.  

The Committee is also responsible for supervising the academic pursuits of JIJ students.  
This includes helping students select research paper topics, prepare outlines, and 
conduct research using sound scientific methods.  The Committee is also responsible 
for supervising the distribution of student research papers both within the JIJ and 
to specialists outside the Institute, and for recommending appropriate discussion 
committees for the papers. 

Teaching Faculty

Teaching and training at the JIJ can be undertaken by:
1. Sitting or retired judges who have spent at least twelve years in service.
2. Current or previous members of teaching faculties from Jordanian universities at 

associate professor level or higher. 
3. Licensed lawyers in practice for no less than fifteen years, or combined fifteen 

years of service as a lawyer and then judge. 
4. Arab and foreign judges and visiting professors of Arab and foreign universities.
5. Specialists in relevant technical matters.
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The Continuing Legal Education (CLE) program follows a plan created annually by JIJ 
specialists. Courses are designed according to the needs of the judiciary as determined by 
both a survey among sitting judges and the recommendation of the Judicial Inspection 
Directorate.  

Courses within the CLE program focus on modern litigation methods as well as new 
legal and procedural matters. Examples of course topics include: 

- Civil Case Management: This course introduces a modern administrative method 
that aims to settle judicial lawsuits and achieve justice. It involves placing newly-filed 
lawsuits under the direct supervision of a First Instance judge, to confirm that the 
case fulfills all necessary legal requirements, before submitting the case to a subject 
matter judge for case settlement. 

- Mediation: This course teaches mediation as an alternative method of civil dispute 
resolution that aims to reduce the demand on courts as well as the time, effort, and 
expense required of adversaries. By training a neutral party to conduct negotiations, 
it is possible to bring adversaries' viewpoints closer together and settle disputes 
amicably outside of formal litigation procedures. 

- Commercial Law and Intellectual Property: This course addresses recent changes in 
the international economy, including increased trade liberalization, faster movement 
of goods and services, trade agreements and their impact on the country's investment 
climate.

- Juvenile Justice: Judges and their assistants are trained in methods particular to 
cases involving juveniles.   Whether investigating, taking affidavits, or listening 
to testimonies, judges must be aware of the modern techniques used to guarantee 
privacy, personal safety and rights under international laws and conventions.

- Training of Trainers: A good trainer makes a good trainee. Therefore, the JIJ is 
committed to offering advanced courses for its trainers and teaching faculty in 
modern training techniques. By reinforcing previous experiences and introducing 
new communication and teaching skills, these courses will help retain trainers that 
are qualified to train the high caliber students at the JIJ.
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- Fourth Semester

Credits Subject      No.

4  Clerical Internship at the First Instance and Conciliation 

  Courts as well as Public Prosecution Departments 1

6  Moot Courts and Judicial Competencies  2

1  Research Paper     3

11  Total 

Tuition Fees:

a- JD 15 per credit.

b- Annual Fees:

Application fee    JD 10 
Publications fee    JD 10 
Library fee     JD 10 
Student activity fee    JD 10 
Postal box fee    JD  1
Identity card fee    JD  1

c- Graduation Fees

Graduation certificate fee    JD30
Year book fee     JD 10

d- Official Documents Fees

Arabic or English authentic document fee JD 2 
Arabic or English transcript fee  JD 2 
Authentication fee    JD 0.5
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- Second Semester

Credits Subject      No.
3  Civil Law (2)     1
3  Civil Procedures Law (2)    2
3  Penal Law (2)     3
3  Criminal Procedures Law (2)   4
3  Commercial Law (2)    5
1  Principles of Scientific Research   6
1  Forensics     7
3  Foreign Language / English or French (Basic) 8
20  Total 

 
- Third Semester

Credits Subject      No.
3  Field Research and Seminar on 
  Establishments that Litigate before Courts  1
3  Scientific Research on Courts’ Operations  2
1  International Humanitarian Law   3
1  Human Rights     4
2  Judicial Case Management   5
2  Execution Law     6
2  Judicial Applications in Labor Law  7
2  Judicial Applications in Landlords & Tenants Law 8
3  Legal Terms (English or French)   9
18  Total 
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The academic plan for JIJ consists of 25 courses, awarding a total of 63 credits over the 
course of four academic semesters. Students are also required to attend a five-month 
practical training course in the courts during their fourth semester, for which four credits 
are allocated. They are also required to submit a scientific research paper for which one 
credit is allotted.

- First Semester:

Credits Subject      No.

3  Civil Law (1)     1

3  Civil Procedures Law (1)    2

3  Penal Law (1)     3

3  Criminal Procedures Law (1)   4

2  Judicial Conduct and Accountability   5

2  Basics of Legal Writing and Drafting  6

3  Commercial Law (1)    7

19  Total 
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The JIJ awards its graduates a diploma in Judicial Studies. This diploma certifies that 
the graduates completed their program requirements at the Institute and is an official 
record of the grade obtained, the date of graduation and other information based on the 
institute's Board of Directors' decision. 

Admission Requirements 

- For Jordanians

1. Thirty-five years of age or younger and satisfy specified health requirements for 
appointment in the judiciary.

2. Never convicted of a felony, except if the conviction was related to political crimes.
3. Never convicted by a court or a disciplinary board for a matter that contravenes 

honor, even if rehabilitated or included in a general amnesty.
4. Exhibit laudable conduct and maintain a good reputation.
5. Hold a law degree from a Jordanian university, or an equivalent law certificate from 

a foreign law school, provided the certificate is acceptable for judicial appointment 
at its source.

6. For undergraduate degree holders, work experience as a licensed lawyer for a period 
not less than one year, or a minimum of three years of experience in a clerical position 
in regular courts is required. For graduate degree holders, two years of experience in a 
clerical position is required. As for Doctorate degree holders, one year of experience 
in a clerical position is required.   

7. Pass the JIJ's official admissions test.
8. Never expelled by the Institute for any reason nor failed more than two JIJ admissions 

tests.

- For students from Arab and/or Islamic countries

1. Receive approval from the Minister of Justice upon recommendation of the JIJ 
Director.

2. Be delegated by the applicant's government to study at the JIJ. 
3. Hold, as a minimum, a Bachelors Degree in law from a university accredited in 

Jordan.
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The Judicial Institute of Jordan (JIJ) is the official institution in the Kingdom responsible 
for judicial education and training.  It prepares qualified persons for judicial positions 
through its Judicial Studies Diploma program, and offers a Continuing Legal Education 
(CLE) program designed to raise the competence of judges and other Ministry of Justice 
(MOJ) employees by keeping them abreast of the latest legal, judicial and technical 
developments in their field.  Both programs are conducted using the most modern adult   
training methods.

The JIJ also works in cooperation with government and academic officials as well as 
other donors to create and deliver specialized training courses on legal or judicial issues 
at their request. 

The JIJ was established by Law No. (3) in 1998, which remained in effect until the 
issuance of the JIJ Regulation No. (68) in 2001 and its amendments in accordance with 
the Regulation No. (68) in 2005. These amendments were issued as part of the MOJ's 
and the Jordanian Judicial Council's efforts to upgrade the Institute, and as part of the 
Judicial Upgrading Strategy (JUST) 20042006- aimed at the overall development of the 
Jordanian judiciary overall.  

The JIJ is governed by a Board of Directors, led by the Minister of Justice as President, 
and includes the following as members: 

1. The President of the High Court of Justice as the Vice President,
2. The President of the Public Prosecution Department,
3. The Secretary General of the MOJ,
4. The Director of the JIJ,
5. The President of the Bar Association, 
6. Two judges whose rank is not less than Special, and
7. Two law professors from official Jordanian universities.

The JIJ holds official relationships with a number of likeminded national, regional and 
international organizations. It also works in cooperation with development projects 
sponsored by the United Nations (UN), European Union (EU), and the United States 
Agency for International Development (USAID).
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Letter of the Caliph Omar Ibn Al-Khattab to 
Abu Musa Al-Ashari – Chief Judge of Basra (blessings be upon them)

Adjudication is a definite duty and an observed practice. Comprehend what is declared 
to you, since it is in vain speaking of a right that is not enforced. Be impartial to people 
in your presence, court and jurisdiction, so that none of the honorable are tempted by 
your injustice and none of the weak despair of your justice. 

Proof is the burden of the plaintiff, the denying defendant must take the oath and 
reconciliation among Muslims is permissible unless the reconciliation legitimizes a sin or 
vilifies a legitimate act. He who claims an unfound right or evidence should be granted a 
chance to present proof. If the plaintiff produces proof, adjudicate the case in his favor, 
or else judge against his case.      

A decision made today should not deter you from reconsidering it if hindsight and 
wisdom urge you to do so, as an existing right is irrefutable and revising a judgment 
outweighs persisting in injustice.      

The testimonies of Moslems are equal, except those who have been flogged or those who 
have been found guilty of perjury, or even those whose loyalty or kinship are suspect, as 
God has sheltered the secrets of the pious and shielded them from punishment except 
with proof and oath.

Comprehend what is presented to you that is not explained by the Quran or Sunna, 
then be cognizant of similes and things, assess according to these and choose that which 
is closest to God and most similar to justice.

Beware of anger, anxiety, boredom, slighting people and denial upon dispute especially; 
since adjudication of rights is rewarded by God. It is noteworthy that he of noble 
intentions in justice, even if against himself, shall be relieved of conflict with people 
by God, and he who professes in divine matters, will be rejected by God as God only 
accepts those who are true. Furthermore, do not underestimate God's blessings in timely 
gains and abundant mercy. 

Peace be upon you. 
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