
 

 2008 السنة :

 23 عدد المواد :

 31-07-2008 تاريخ السريان :

 ( وتعديالته2008)نظام البعثات العلمية في وزارة العدل لسنة  2008لسنة  63نظام رقم 

 4921 رقم الجريدة

 3120 الصفحة

 31-07-2008 التاريخ

 

 

 ( 1المادة )   

 التسمية وبدء العمل

 

 

( ويعمل به من تاريخ نشره في 2008يسمى هذا النظام )نظام البعثات العلمية في وزارة العدل لسنة 
 . الجريدة الرسمية

 

 

 ( 2المادة )   

 تعريفات

 

 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ماا لام تادل 
 : القرينة على غير ذلك

 



  ةالوزار

 . وزارة العدل

 

  الوزير

 . وزير العدل

 

  المعهد

المعهد القضائي االردني المؤسس بموجب احكام نظام المعهد القضائي االردني النافذ المفعول او اي 
 . تشريع آخر يحل محله

 

  لجنة البعثات

 . ( من هذا النظام4اللجنة المشار اليها في المادة )

 

  اللجنة الفنية

 . ( من هذا النظام5اللجنة الفنية المشار اليها في المادة )

 

  البعثة

ايفاااد اللالااب المتفااوس لدراسااة القااانون علااى نفقااة الااوزارة وفقااا الحكااام هااذا النظااام للحصااول علااى 
 . الشهادة الجامعية االولى او الشهادة الجامعية الثانية او دبلوم الدراسات القضائية

 

  الموفد

 . وفده الوزارة في بعثة وفقا الحكام هذا النظاماللالب الذي ت

 

  الجهة المستفيدة

 . الوزارة او المحاكم النظامية او النيابة العامة او دائرة المحامي العام المدني



 

  اللجنة اللبية العليا

 . اللجنة اللبية العليا المنصوص عليها في نظام اللجان اللبية النافذ المفعول

 

 ( 3المادة )   

 لنفاذا

 

 

 . تسري احكام هذا النظام على الموفد خالل مدة ايفاده وليلة مدة التزامه

 ( 4المادة )   

 مهام لجنة البعثات

 

 

. وضع سياسة عامة لاليفاد في البعثاات 1أ . تشكل لجنة بعثات لتتولى المهام والصالحيات التالية : 
 . وفقا لحاجة العمل التي تحددها الوزارة

اعتماد اسس اختيار المرشحين للبعثات ومعاايير المفاضالة فيماا بيانهم وعلاى ان يكاون احاد هاذه  .2
 . المعايير المقابلة الشخصية

اتخاذ القرارات المتعلقة بايفاد المرشحين للبعثات على ان تتضمن تحديد الجهة التي سايوفد اليهاا  .3
 . المرشح

 . لموفدين ومتابعتهم اثناء الدراسة ولحين التخرجاالشراف على الشؤون المتعلقة بدراسة ا .4

 . اتخاذ القرارات الخاصة بتمديد البعثة او تقصيرها او انهائها او تأجيلها او تغيير الجامعة .5

 . اي مهام او صالحيات اخرى انيلت بها بمقتضى احكام هذا النظام .6

 . يكون الوزير رئيسا لهاب. يقوم مجلس ادارة المعهد بمهام وصالحيات لجنة البعثات و

 . ج. للوزير دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعات لجنة البعثات لالستئناس برأيه

د. تسري على اجتماعات لجنة البعثات االحكام والشرول الخاصاة باجتماعاات مجلاس ادارة المعهاد 
 . فيما لم يرد عليه نص في هذا النظام



 ( 5المادة )   

 تشكيل اللجنة

 

 

شكل لجنة البعثات لجنة فنية برئاسة مدير عام المعهد وعضاوية اثناين الاى اربعاة اشاخاص مان أ . ت
 . ذوي الخبرة والكفاءة من غير اعضاء لجنة البعثات

ب. تتولى اللجنة الفنية عملية اختيار الموفدين من بين المتقدمين بللبات االستفادة من البعثات وذلك 
ا لجنة البعثات وتقادم تنسايباتها بشاأن اختياار الموفادين الاى لجناة وفق االسس والمعايير التي تعتمده

 . البعثات القرارها

ج. اذا رفضت لجنة البعثات تنسيبات اللجنة الفنياة بشاأن اختياار الموفادين ح فيحاق لهاا تشاكيل لجناة 
 . فنية اخرى وفق احكام هذا النظام

 ( 6المادة )   

 مهام امين السر

 

 

ظفي الوزارة امين سار للجناة البعثاات واللجناة الفنياة ومسااعدين لاه ليتاولى يعين الوزير من بين مو
القياام بالمهاام والصاالحيات التالياة : أ . االعاداد الجتماعااات لجناة البعثاات او اللجناة الفنياة وتاادوين 

 . محاضرها وتنظيمها وحفظ قراراتها والقيود والمعامالت الخاصة بها

 . ة في ثالث صحف يومية محليةب. االعالن عن البعثات المتوافر

ج. استقبال للبات الراغبين في االستفادة من البعثات وتدقيقها والتأكد من ملابقتها للشارول المعلان 
 . عنها

د. رفاع اساماء المتقادمين بللباات اساتفادة مان البعثاات ممان تاوافرت فايهم شارول االيفااد الاى لجناة 
 . البعثات الحالتها الى اللجنة الفنية

 . اي مهام اخرى يكلفه بها الوزير هـ .

 ( 7المادة )   

 شرول البعثة لنيل درجة البكالوريوس

 

 



أ . يشترل فيمن يتقدم لبعثة للحصول على الشهادة الجامعية االولى )درجة البكالوريوس( في القانون 
 . . اردني الجنسية1ان يكون : 

 . (%85حاصال على شهادة الدراسة الثانوية العامة االردنية او ما يعادلها بمعدل ال يقل عن ) .2

 . غير موفد في بعثة من اي جهة اخرى .3

غير محكاوم بجناياة او بجنحاة مخلاة بالشارف او ااداب او االخاالس العاماة بماا فاي ذلاك جنحاة  .4
 . اعلاء شيك بدون رصيد وما ماثلها

 . ( سنة بتاريخ االعالن عن البعثة19يزيد على )عمره ال  .5

سالما من االمراض والعاهات البدنية والعقلية الي تمنعه مان التعياين بموجاب قارار مان المرجاع  .6
 . اللبي المختص

 . اي شرول اخرى تقررها لجنة البعثات .7

ماجساتير( فاي القاانون ب. يشترل فيمن يتقدم لبعثة للحصول على الشهادة الجامعية الثانياة )درجاة ال
 . ( سنة بتاريخ االعالن عن البعثة27. عمره ال يزيد على )1ان يكون : 

( مان الفقارة )أ( مان هاذه 6( و )4( و )3( و )2( و )1ان تتوفر فياه الشارول المحاددة باالبنود ) .2
 . المادة

ردنياة الرسامية ان يكون حاصال على الشهادة الجامعية االولى بالحقوس من اي من الجامعاات اال .3
 . بتقدير ال يقل عن جيد جدا

 . ان يكون مستوفيا للشرول المحددة في الجهة التي سيتم ايفاده اليها .4

 . اي شرول اخرى تقررها لجنة البعثات .5

 ( 8المادة )   

 سند تعهد

 

 

بعثااات أ. يوقااع الموفااد وكفيلااه لاادى الكاتااب العاادل علااى سااند تعهااد وفقااا لالنمااوذج المعااد ماان لجنااة ال
والمعتمد من الوزير يلتزمان بموجبه بالشرول الواردة فيه وبأحكام هذا النظام بما في ذلك ماا يلاي : 

. االلتحاس بالجامعة التي اوفد اليها واالنتظام بالدراسة فيها وفقا للخلل والبرامج المقررة في تلاك 1
 . الجامعة

التخصص الاذي ياتم ايفااده لدراساته او  عدم اجراء اي تغيير او تعديل على موضوع الدراسة او .2
االنتقال الى جامعة اخرى اال بموافقة خلية مسبقة من لجنة البعثات ووفقا للشرول التي تقررها هذه 

 . اللجنة



االلتزام باكمال البعثة في المدة المقررة لهاا والتقياد باالقوانين واالنظماة والتعليماات المعماول بهاا  .3
 . يهافي الجامعة التي اوفد ال

االلتزام بالخدمة لدى الجهة المستفيدة وذلك لمدة تعادل ثالثة امثال مدة البعثة بما في ذلك اي مدة  .4
 . اخرى تمدد اليها البعثة

اعتبار سند التعهد وبما يتضمنه من مبالغ انفقت او ساتنفق علاى الموفاد بأناه بيناة رسامية قالعاة  .5
له مجتمعاين ومنفاردين وفقاا لماا تقارره لجناة البعثاات وياتم على مقدار نفقات البعثة وملزمة له ولكفي

 . تحصيلها وفقا لقانون تحصيل االموال االميرية او اي تشريع آخر يحل محله

ب. يتم تنظيم سند التعهد على ثالث نسخ يحتفظ الكاتب العدل بنسخة منها وتحتفظ الاوزارة بالنساخة 
 . الثانية وتعلى النسخة الثالثة للموفد

ا انفقات علااى الموفااد اي مبااالغ اثناااء وجااوده فااي البعثاة ماان جهااة اخاارى غياار حكومااة المملكااة ج. اذ
فتعتبر انها دفعت من الخزينة العامة بمقتضى هذا النظام وتلباق عليهاا احكاماه وذلاك بغاض النظار 

 . عن مصدر االنفاس على الموفد من تلك الجهة او اسبابه

 ( 9المادة )   

 مخصصات االيفاد

 

 

. الرساوم الدراساية 1شمل مخصصات االيفاد للحصول على الشهادة الجامعية االولى ماا يلاي : أ . ت
 . في الجامعة التي تم ايفاده اليها

 . مبلغ مقلوع تحدده اللجنة مقابل اثمان الكتب .2

 . مبلغ شهري مقلوع يتم تحديده وفق اسس تضعها لجنة البعثات .3

 . اي امور عينية اخرى تراها لجنة البعثات ضرورية التمام دراسته .4

. اجور سافر الموفاد 1ب. تشمل مخصصات االيفاد للحصول على الشهادة الجامعية الثانية ما يلي : 
 . بالدرجة السياحية الى الجهة الموفد اليها ذهابا وايابا لمرة واحدة

 . دراسة تحددها الدولة او الجهة الموفد اليهارسوم الجامعة واي رسوم اخرى تتعلق بال .2

 . مبلغ شهري مقلوع يحدد على اساس التعرفة التي تقررها لجنة البعثات للبلد الموفد اليه .3

 . اثمان الكتب واي لوازم دراسية اخرى توافق عليها لجنة البعثات .4

ارئاة للموفاد ويصارف لمارة مبلغ مقلوع تقارره لجناة البعثاات للمسااهمة فاي تغلياة النفقاات الل .5
 . واحدة

 . اي امور عينية اخرى تراها لجنة البعثات ضرورية التمام دراسته .6



ج . يتحماال الموفااد علااى نفقتااه الخاصااة عنااد اعااادة اي مقاارر دراسااي الرسااوم الدراسااية والنفقااات 
 . المترتبة على ذلك وعلى نفقته الخاصة

 ( 10المادة )   

 تزويد اللجنة بالوثائق

 

 

 . . على الموفد ان يزود لجنة البعثات بالوثائق التالية مصدقة من الجامعة التي اوفد اليها أ

 . تقارير تثبت انتظامه في الدراسة وبشكل دوري سنوي .1

 . النتائج النهائية التي يحصل عليها في كل فصل او سنة دراسية .2

عثات عن اي سنة اذا لم يكن قد قادم ب. يحرم الموفد من المخصصات المقررة له بقرار من لجنة الب
 . في السنة السابقة لها الوثائق المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة

 ( 11المادة )   

 مدة االيفاد

 

 

 . أ . تحدد مدة االيفاد لغايات الحصول على الشهادة الجامعية االولى بأربع سنوات

دة الجامعياة الثانياة بسانة واحادة او سانتين وفقاا لماا ب. تحدد مدة االيفاد لغايات الحصول على الشها
 . تحدده لجنة البعثات

ج. يجوز بقرار من لجنة البعثات تمديد مدة البعثة للحصول على الشهادة الجامعية االولى لمادة سانة 
او تأجيل دراسة الموفد في تلك البعثة لمدة ال تتجاوز سنتين او اربعة فصول دراسية شريلة موافقة 

معة التي يدرس فيهاا الموفاد علاى ذلاك علاى ان ال تصارف لاه اي مخصصاات مالياة ليلاة مادة الجا
 . تأجيل دراسته

د. يجوز بقرار من لجنة البعثات تمديد مدة البعثة للحصول على الشاهادة الجامعياة الثانياة بشارل اال 
 . يزيد مجموع المدة االصلية وتمديدها على سنتين

و تغيير مكانها من جامعة الى اخرى فيبقى ساند التعهاد قائماا ويلتازم الكفيال هـ . اذا تم تمديد البعثة ا
 . بما تعهد به

 . و. لغايات تحديد مدة الخدمة التي يلتزم بها الموفد تعتبر مدة التمديد جزءا من البعثة

 ( 12المادة )   



 تاجيل االلتزام

 

 

 . أ . ال يجوز تأجيل التزام الموفد بالعمل في الجهة المستفيدة او نقل التزامه منها

ب. ال يجااوز خااالل ماادة التاازام الموفااد انتدابااه او اعارتااه او تكليفااه بااأي عماال لاادى اي جهااة اخاارى 
 . خالف الجهة المستفيدة

 . ج. ال يجوز خالل مدة التزام الموفد منحه اجازة دون راتب او عالوات

. ال تعتبر المدة التي يتغيب فيها الموفد عن العمل بعد تعييناه دون اجاازة قانونياة او عاذر مشاروع د
 . من ضمن مدة الخدمة الملتزم بها

 ( 13المادة )   

 الجامعات المعتمدة لالنبعاث

 

 

 يةأ . يقتصر االيفاد في بعثه للحصول على الشهادة الجامعية االولى على الجامعات االردنية الرسم
. 

ب. يشترل فيمن سيتم ايفاده في بعثة للحصول على الشهادة الجامعية الثانياة بموجاب هاذا النظاام ان 
 . يكون حاصال على قبول من جامعة معترف بها في المملكة وتوافق عليها لجنة البعثات

 ( 14المادة )   

 

 

 

 : أ . تنهى البعثة في اي من الحاالت التالية

تأخر عن االلتحاس بالدراساة فاي الوقات المحادد لاذلك او اذا قلاع بعثتاه دون  اذا تخلف الموفد او .1
 . تقديم عذر تقبله لجنة البعثات

اذا قام بأي نشال ال يتفق مع مصالحة المملكاة وسياساتها العلياا او تادخل فاي شاؤون الدولاة التاي  .2
 . اوفد اليها



موافقاة خلياة مسابقة مان لجناة  اذا قاام بتغييار التخصاص او مكاان دراساته دون الحصاول علاى .3
 . البعثات

اذا صاادر بحقااه حكاام مكتسااب الدرجااة القلعيااة بجنايااة او بجنحااة مخلااة بالشاارف او ااداب او  .4
 . االخالس العامة بما في ذلك جنحة اعلاء شيك بدون رصيد وما ماثلها

 . اذا تم فصله من الجامعة التي اوفد اليها .5

 . لمي خالل مدة البعثة او اي تمديد لهااذا لم يحصل على المؤهل الع .6

 . ب. يجوزللوزير انهاء بعثة الموفد خالل مدة البعثة او اي تمديد لها

 

 

 ( 15المادة )   

 انتهاء البعثة لمن يقل معدله عن جيد جدا

 

 

أ . اذا كان التقدير النهائي للموفد للحصول على الشهادة الجامعية االولى عناد تخرجاه يقال عان جياد 
 . جدا فتعتبر بعثته منتهية حكما

ب. مااع مراعاااة احكااام الفقاارة )ج( ماان هااذه المااادة ح اذا دلاات النتااائج الفصاالية او الساانوية للموفااد 
لى تقدير يقل عن جيد جدا فاي نهاياة الفصال للحصول على الشهادة الجامعية االولى على حصوله ع

الدراسي الرابع او في نهاية السنة الدراسية الثانية او اي فصل دراسي او سنة بعد ذلك فيترتب عليه 
ان يقدم الى لجنة البعثات تقريرا خليا يوضح فيه االسباب التي ادت الى حصوله علاى ذلاك التقادير 

دور النتائج فاذا لم تقتنع لجنة البعثاات بتلاك االساباب فلهاا خالل مدة ال تزيد على شهر من تاريخ ص
 . الحق بانهاء البعثة

ج. اذا وجدت لجنة البعثاات فاي اي وقات مان االوقاات خاالل اي فصال دراساي او سانة دراساية ان 
نتائج الموفد للحصول على الشهادة الجامعية االولاى ال تمكناه مان الحصاول علاى تقادير )جياد جادا( 

 . ح فعليها ان تقرر انهاء البعثةعند تخرجه 

 ( 16المادة )   

 وضع الموفد نفسه تحت تصرف الوزاره

 

 



أ . على الموفد ان يضع نفسه تحت تصرف الوزارة للتعيين في الجهة المساتفيدة خاالل مادة ال تزياد 
ة على شهرين من تاريخ تخرجه واال اعتبر مخاال بالتزاماه ح واذا لام يصادر قارار بتعييناه خاالل ماد

 . سنتين من تاريخ انتهاء البعثة فيصبح الموفد في حل من التزامه من تاريخ انتهاء مدة السنتين

ب. تعلى االولوية في التعيين في الجهة المستفيدة للموفدين وفقاا الحكاام هاذه النظاام ويساتثنون مان 
 . لنافذ المفعولالخضوع لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين الصادرة بموجب نظام الخدمة المدنية ا

 ( 17المادة )   

 التزام الموفد وكفيله

 

 

أ . مع مراعاة احكام الفقرة )ب( من هذه المادة يكون الموفد وكفيله ملزمين بدفع كامال مخصصاات 
%( منها في اي من الحاالت التالية 100االيفاد التي انفقت عليه اثناء وجوده في البعثة مضافا اليها )

عثة اثناء مدة ايفاده الي سبب من االسباب المحددة في هذا النظام باستثناء الحاالت . اذا انهيت الب1: 
 . ( منه18المحددة في المادة )

 . اذا استنكف الموفد بعد صدور قرار تعيينه عن مباشرة العمل في الجهة المستفيدة .2

فقاد الوظيفاة ح وفاي هاذه اذا انهيت خدمة الموفد بعد تعييناه باالعزل او االساتغناء عان الخدماة او  .3
 .الحالة يدفع المبالغ التي تتناسب مع المدة المتبقية من خدمته التي التزم بها

( مان هاذا 7( مان الفقارة )أ( مان الماادة )4( و )1اذا فقد شرل من الشرول المحددة في البندين ) .4
 . النظام

( من الفقرة )أ( من 4( و )3ندين )ب. اذا انهيت خدمة الموفد في اي من الحاالت المشار اليها في الب
 . هذه المادة ح ففي هذه الحالة يدفع المبالغ التي تتناسب مع المدة المتبقية من خدمته التي التزم بها

ج. اذا كانت الدرجة النهائياة للتقادير الجاامعي للموفاد للحصاول علاى الشاهادة الجامعياة االولاى عناد 
لحالة بدفع كامل المخصصات التي انفقت عليه اثناء وجوده التخرج تقل عن جيد جدا فيلتزم في هذه ا

 . في البعثة بدون اي مبالغ اضافية

د. ال يجوز قبول استقالة الموفاد الملتازم بالخدماة قبال اتماام الخدماة التاي التازم بهاا وفاق احكاام هاذا 
مبكاار وفقااا النظاام ح كمااا ال يجااوز احالتااه علااى التقاعااد اذا اساتكمل شاارول الحصااول علااى التقاعااد ال

 . الحكام قانون الضمان االجتماعي

 ( 18المادة )   

 اعفاء الموفد وكفيله

 

 



يعفااى الموفااد وكفيلااه ماان رد المبااالغ التااي انفقاات علااى دراسااته وماان التزامااه بالخدمااة لاادى الجهااة 
 المستفيدة بقرار من لجناة البعثاات فاي اي مان الحااالت التالياة : أ . اذا اصايب اثنااء دراساته او بعاد

انهائها بعاهة او مرض مقعد او مزمن او مرض غير قابل للشفاء يحول دون استمراره في البعثة او 
االلتحاس بالوظيفة او يمنعه من القيام بمهام الوظيفة التي عين او سايعين بهاا بنااء علاى تقريار لباي 

 . من اللجنة اللبية العليا

 . ب. اذا انتهت خدمته بسبب اكماله السن القانونية

 . . اذا توفي اثناء وجوده في البعثة او بعد انتهاء مدة البعثة او بعد التحاقه بالوظيفة التي عين بهاج

 . ( من هذا النظام14د. اذا تم انهاء بعثته بمقتضى الفقرة )ب( من المادة )

 ( 19المادة )   

 النفاذ

 

 

على الرغم من اي تشريع اخر ح تسري احكام هذا النظام على كل من : أ . الموفد الذي قرر الوزير 
اختياره اليفاده للحصول على الشهادة الجامعية االولى او الشهادة الجامعية الثانية قبل نفاذ احكام هذا 

 . النظام

التحااق ببرنااامج دبلااوم  ب. الخااريج الحاصاال علااى الشااهادة الجامعيااة االولااى فااي الحقااوس والااذي
الدراسات القضائية لدى المعهد وذلك عن الفترة من تاريخ التحاقه بالبرنامج الماذكور ولغاياة تااريخ 

 . تعيينه بالوزارة وفق احكام التشريعات النافذة المفعول

 ( 20المادة )   

 ايفاد المبعوث في الدورات

 

 

 . خالل مدة ايفاده للوزارة ايفاد المبعوث الى اي دورة تراها مناسبة

 ( 21المادة )   

 التزام الموفد

 

 



يلتزم الموفاد حكماا بجمياع االحكاام والشارول المنصاوص عليهاا فاي هاذا النظاام واي احكاام اخارى 
 . تضمنها سند التعهد

 ( 22المادة )   

 التامين على حياة الموفد

 

 

لشهادة الجامعية الثانية لمصلحة يجوز بتعليمات من الوزير التأمين على حياة الموفد للحصول على ا
الوزارة لغايات تسديد ما عليهم من التزامات لهاا وتضااف اقساال التاأمين الاى مخصصاات االيفااد ح 
واذا توفي الموفد اثناء بعثته او اثناء خدمته في الجهة المساتفيدة ياتم تحصايل ماا علياه مان التزاماات 

 . مالية من قيمة ذلك التأمين

 ( 23المادة )   

 لحاالت غير المنصوص عليهاا

 

 

اذا نشأت اي حالة خاصة لم يرد عليها نص في هذا النظام فتتخذ لجناة البعثاات القارار الاالزم بشاأن 
 1/7/2008تلك الحالة ح وعلى ان يصادس عليه الوزير . 

 

 


