شروط االيفاد
أوالً :االيفاد للحصول على الشهادة الجامعية الثانية في القانون:
وٌكون من خالل استقطاب خرٌجً كلٌات الحقوق من الجامعات االردنٌة الرسمٌة أو
أعوان القضاء الحاصلٌن على دبلوم الدراسات القضائٌة فً المعهد القضائً
األردنً.
حٌث ٌشترط فٌمن ٌتقدم من خرٌجً كلٌات الحقوق من الجامعات األردنٌة الرسمٌة
للبعثة،ان ٌكون:
 .1عمره ال ٌزٌد على ( )27سنة بتارٌخ االعالن عن البعثة .
 .2اردنً الجنسٌة.
 .3حاصال على شهادة الدراسة الثانوٌة العامة االردنٌة  /الفرع العلمً او االدبً
بمعدل ال ٌقل عن (. )%85
 .4غٌر موفد فً بعثة من اي جهة اخرى
 .5غٌر محكوم بجناٌة او بجنحة مخلة بالشرف او اآلداب او االخالق العامة بما فـً
ذلك جنحة اعطاء شٌك بدون رصٌد وما ماثلها .
 .6سالما من االمراض والعاهات البدنٌة والعقلٌة الً تمنعه من التعٌٌن بموجب
قـرار من المرجع الطبً المختص.
 .7حاصال على الشهادة الجامعٌة االولى بالحقوق من اي من الجامعـات االردنٌــة
الرسمٌة بتقدٌر ال ٌقل عن جٌد جدا .
 .8مستوفٌاًللشروط المحددة فً الجهة التً سٌتم اٌفاده الٌها .
 .9حاصالعلى قبول من جامعة معترف بها فً المملكة وٌوافق علٌها الوزٌر بناء
على تنسٌب لجنة المتابعة االكادٌمٌة .
كما وٌشترط فٌمن ٌتقدم من أعوان القضاء الحاصلٌن على دبلوم الدراسات القضائٌة
من المعهد القضائً االردنً للبعثة ان ٌكون:

 .1أردنً الجنسٌة .
 .2غٌر موفد فً بعثة من أي جهة أخرى .
 .3غٌر محكوم بجناٌة أو بجنحة مخلة بالشرف أو اآلداب أو األخالق العامة بما فً
ذلك جنحة إعطاء شٌك بدون رصٌد وما ماثلها .
 .4سالما من األمراض والعاهات البدنٌة والعقلٌة التً تمنعه من التعٌٌن بموجب
قرار من المرجع الطبً المختص .
 .5أن ٌكون حاصال على شهادة الدراسة الثانوٌة العامة األردنٌة  /الفرع العلمً او
األدبً بمعدل ال ٌقل عن (.)%80
 .6أن ال ٌزٌد عمره على ثالثٌن سنة بتارٌخ اإلعالن عن البعثة .
 .7أن ال ٌقل تقدٌره فً دبلوم الدراسات القضائٌة عن جٌد جـدا.
 .8أي شروط أخرى تقررها لجنة البعثات.
وبموجب نظام البعثات العلمٌة فً وزارة العدل رقم ( )63لسنة  2008وتعدٌالته
ٌشترط فٌمن سٌتم إٌفاده فً البعثة للحصول على الشهادة الجامعٌة الثانٌة أن ٌكون
حاصال على قبول غٌر مشروط من جامعة معترف بها فً المملكة وٌوافق علٌها
الوزٌر بناء على تنسٌب لجنة المتابعة األكادٌمٌة ،حٌث ٌشترط فً الجامعة التً ٌوفد
إلٌها الطالب وفقا ً لتعلٌمات االٌفاد للحصول على الشهادة الجامعٌة الثانٌة ،ما ٌلً:
 .1أن تكون من ضمن الجامعات الخمسٌن األولى فً قائمة الجامعات المحددة من
جهة التصنٌف التً تعتمدها لجنة المتابعة األكادٌمٌة فً بداٌة العام الجامعً بالنسبة
للجامعات األمرٌكٌة ،أو من ضمن الجامعات العشرٌن األولى بالنسبة للجامعات
البرٌطانٌة أو جمٌع الجامعات الرسمٌة الفرنسٌة و الكندٌة واألسترالٌة والنٌوزلندٌة،
أو من بٌن قائمة الجامعات التً تحددها لجنة المتابعة األكادٌمٌة فً بداٌة العام
الجامعً بالنسبة للجامعات األجنبٌة األخرى.
 .2أن تكون الدراسة فً برنامج الماجستٌر منتظمة.
 .3أن ٌقوم نظام الدراسة فً برنامج الماجستٌر فً الجامعة الموفد إلٌها الطالب على
المساقات الدراسٌة وأن ٌعتمد نظام التعلٌم فٌه أساسا ً أسلوب االمتحانات.

ثانياً :االيفاد للحصول على الشهادة الجامعية األولى في القانون:
وٌشترط فٌمن ٌتقدم لبعثة للحصول على الشهادة الجامعٌة االولى (درجة
البكالورٌوس) فً القانون ان ٌكون :
 .1اردنً الجنسٌة .
 .2حاصال على شهادة الدراسة الثانوٌة العامة االردنٌة  /الفرع العلمً او االدبً
بمعدل ال ٌقـل عن ()%85
 .3غٌر موفد فً بعثة من اي جهة اخرى
 .4غٌر محكوم بجناٌة او بجنحة مخلة بالشرف او اآلداب او االخالق العامة بما فً
ذلك جنحة اعطاء شٌك بدون رصٌد وما ماثلها .
 .5عمره ال ٌزٌد على ( )19سنة بتارٌخ االعالن عن البعثة .
 .6سالما من االمراض والعاهات البدنٌة والعقلٌة الً تمنعه من التعٌٌن بموجب قرار
من المرجــع الطبً المختص.
وٌتم منح الموفد للحصول على الشهادة الجامعٌة األولى المخصصات التالٌة:
 .1الرسوم الدراسٌة فً الجامعة التً تم اٌفاد الطــالب الٌها .
 .2مبلغ مقطوع تحدده لجنة البعثات مقابل اثمــان الكـتب .
 .3مبلغ شهري مقطوع ٌتم تحدٌده وفق اسس تضعها لجنة البعثات .
 .4اي امور عٌنٌة اخرى تراها لجنة البعثات ضرورٌة إلتمام الطالب دراسته .
وٌتم منح الموفد للحصول على الشهادة الجامعٌة الثانٌـة المخصصات التالٌة:
 .1اجور سفر الموفد بالدرجة السٌاحٌة الى الجهة الموفد الٌها ذهابا وإٌابا ً لمرة
واحــدة .
 .2رسوم الجامعة وأي رسوم اخرى تتعلق بالدراسة تحددها الدولة او الجهة الموفد
الٌهـا .

 .3مبلغ شهري مقطوع ٌحدد على اساس التعرفة التً تقررها لجنة البعثات للبلد
الموفد الٌه .
 .4اثمان الكتب وأي لوازم دراسٌة اخرى توافق علٌها لجنة البعثات .
 .5مبلغ مقطوع تقرره لجنة البعثات للمساهمة فً تغطٌة النفقات الطارئة للموفد
وٌصرف لمرة واحدة .
 .6اي امور عٌنٌة اخرى تراها لجنة البعثات ضرورٌة إلتمام الطالب دراسته .
وٌوقع الموفد وكفٌله لدى الكاتب العدل على سند تعهد وفقا لالنموذج المعد من لجنة
البعثات والمعتمد من الوزٌر ٌلتزمان بموجبه بالشروط الواردة فٌه وبأحكام نظام
البعثات العلمٌـة فً وزارة العدل رقم ( )63لسنة  2008وتعدٌالته ،وااللتزام
بالخدمة لمدة تعادل ثالثة امثال مدة البعثة بما فً ذلك اي مدة اخرى تمدد الٌها
البعثة.

