المعهد القضائي األردني
المعهد القضائي األردني الجهة الرسمية الوحيدة في المملكة األردنية الهاشمية المسؤولة عن إعداد
مؤهلين لتولي الوظائف القضائية ,أُنشأ عام  8811بموجب القانون رقم ( )3لسنة  , 8811ويعمل

بموجب أحكام نظام المعهد القضائي األردني رقم ( )6لسنة  0282وتعديالته.

الرؤيا

قضائي وأجهزة إدارية مساندة ,متميز محلياً واقليمياً ودولياً ".
" مركز تأهيل وتدريب
ّ

الرسالة

" مركز متميز يعزز القناعة لدى جميع المتعاملين في قطاع العدل محلياً واقليمياً ودولياً بأأهأمأيأة دور

إيأجأابأاً

القضائي واألجأهأزة ااداريأة الأمأسأانأدة بأمأا يأنأعأكأ
في التأهيل والتدريب للعاملين في الجهاز
ّ
على إرساء مبدأ سيادة القانون وذلك من خأالل بأنأاء الشأ اركأاا وتأبأادل الأخأبأراا وزيأادة الأمأعأرفأة فأي
جميع الحقول القانونية وفق أفضل الممارساا الحديثة التي تقتضيها مبادئ العدالة واانصاف ".

االهداف االستراتيجية



القضائية واادارية وتطويرها.
تأهيل المرشحين لتولي الوظائف القضائية وبناء القدراا
ّ
األردني وو ازرة العدل.
القضائي
مأسسة العالقة وتطويرها مع المجل
ّ
ّ
بناء القدراا المؤسسية وتجذير ثقافة التميز.



تعزيز التعاون مع المؤسساا المحلية وااقليمية والدولية.



المساهمة في نشر الثقافة القانونية بين فئاا المجتمع.



تميز األداء

توجأا مسي أرة المعهأأد القضائأأي األردنأأي بشرف حصوله على ختم التميز لجائزة الملك عبداهلل الثاني
لتميز األداء الحكومي وال أ أشأ أأفافية عن ف أ أ أ أ أأئة المؤسأ أ أ أ أ أ أ أأساا المشاركة ألول مرة في الدورة الس أ أ أ أ أ أ أأابأعأة

( )0282-0282ضمن المرحلة البرونزية .
هاتف+9/2/11521556269 :
فاكس+9/2/1152151 :
ص.ب 921925 :عمان6األردن
55555
الموقع االلكتروني:
WWW.jij.gov.jo
البريد االكتروني:
Info.jij@moj.gov.jo

المعهد القضائي االردني

دبلوم المعهد القضائي

برنامج تأهيلي غير أكاديمي لحاملي الدرجة الجامعية االولى في القانون مدتأه ثأالس سأنأواا.
يمنح من يجتاز البرنامج بنجاح شهادة دبلوم المعهد القضائي التي تؤهله لممارسة القضاء.
يأقأبأل فأي بأرنأأامأج الأأدبألأأوم ,الأمأوفأأدون ضأمأأن بأرنأأامأج قضأاة الأمأسأتأقأبأل ومأوظأفأو الأو ازرة مأأن
القانونيين واوائل كلياا الحقوق في الجامعاا االردنية الرسمية.

يقبل الموفدون من غير األردنيين ضمن الشروط التي يحددها مجل

االدارة.

التدريب المستمر والتخصصي

برنامج التدريب المستمر والتخأصأصأي لألأسأادة لألأقأضأاة يأتأم مأن خأالل خأطأة تأدريأبأيأة سأنأويأة

بالتنسيق مع المجل

القضائي.

يعقد المعهد دوراا تدريبية لرفع قدراا االجهزة االدارية المساندة في و ازرة العدل.
يعد البرامج التدريبية المتخصصة لموظفي القطاع العام الموفدين من الجهاا الخارجية.

التحول االلكتروني
استحدثا في عام  0286خدماا الكترونية اطلقا من خالل الموقع االلكتروني.
اطلق المعهد التجربة االولى للتعلم االلكتروني عن بعد للأقأضأاة عأام  , 0282سأيأتأم الأتأوسأع
في هذ التقنية في خطط التدريب لعام .0281

التعاون المحلي و العربي والدولي

يرتبط المعهد بعالقاا تعاون بنأاءة فأي مجأاالا التأدريب القأضائي وتبأادل الخأبراا  ,ويتمتأع
بأأشراكاا مأأع معاهأأد وجهأأاا قانونيأأة وقأأضائية عربيأأة ومحليأأة ودوليأأة ,وهأأو جأأزء مأأن اتفاقيأأة
الشبكة األوروبية  -العربية للتعاون في مجال التأدريب القضائأ أأي ويحتأضن الأسكرتارية الدائمأة
للشبكة والمدير العام أميناً عاماً لها .

حق المعرفة حق الحصول على
المعلومة
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