تعليمات أبحاث طالب المعهد القضائي األردني

الصادرة استناداً ألحكام المادة( )20من نظام المعهد القضائي األردني رقم ( )6لسنة 2010وتعديالته
المادة ()1
المادة ()2

تسمى هذه التعليمات (أبحاث طالب المعهد القضائي األردني)

ويعمل بها من تاريخ إقرارها من قبل مجلس اإلدارة .

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات ،المعاني المخصصة لها أدناه ،إال إذا

دلت القرينة على خالف

ذلك:

المعهد  :المعهد القضائي األردني
المجلس  :مجلس إدارة المعهد
اللجنة  :اللجنة العلمية

المدير  :مدير عام المعهد
الطالب  :الطلبة المقبولين لدراسة دبلوم المعهد القضائي .
المادة ()3

 -1تقوووم اللجنووة العلميووة باإلش وراف علووى موضوووعات إعووداد أبحووا

الطلبووة علووى شووكل نموواذم ألحكووام

قضائية حسب األصول  ،ويختار الطلبة مواضيع أبحاثهم الجزائية و المدنية و اإلدارية في مطلع

الس وونة الثالث ووة وتق وودم للمعه وود لتاي ووات اعتماده ووا و حت ه ووا ف ووي س ووجالت قس ووم الت وودريب اإلع ووداد

(الدبلوم)  ،على أن تناقش هذه األبحا

في نهاية السنة الدراسية .

 -2تقوم اللجنة العلمية او من تسميه من ذو االختصاص و الخبرة بمناقشة األبحا
 -3يجوز إدخال بعض التعديل فوي صويتة البحو

.

وموضووعه إذا اقتضوت وروف البحو

ذلوك ،ويوتم

التعديل باألسلوب الذ تم به إقراره.

 -4يقدم الطالب على األقل ( )6نماذم ألحكام قضائية جزائية و مدنية و إدارية .
المادة ()4

 -1مواصتات البح

:

 .1تكتب الق اررات باللتة العربية .

 .2تحتو الصتحات على ما يلي:
أ  -موضوع الدعوى .

ب – اسم كاتبه كما هو مسجل رسمياً في المعهد.
م  -تاريخ المناقشة.

 -2تكون مناقشة البح

علنية وتتم إجراءاتها على النحو التالي :

أ – يطلووب رئوويس اللجنووة موون الطالووب تقووديم عوورض شووتهي يلخووص فيووه موضوووع البح و

وأسوولوبه و

خالصة حكمه ومنطوقة و تسبيبه و تعليله .

ب – يدير رئيس اللجنة المناقشة العلنية .

م – بع وود انته وواء المناقش ووة ( االمتح ووان الش ووتهي النه ووائي) تنس ووحب اللجن ووة للمداولو وة واتخ وواذ القو ورار،
ولهوواأن تطلووب موون الطالووب أن يعيوود الن وور فووي البحو  ،وذلووك فووي فتورة تقررهووا اللجنووة علووى أن ال
تزيد على ستة أشهر ،بصرف الن ر عن التترة التي قضاها الطالب في إعداد البح .

د -تخصص ( )100عالمة للبح

تقيد على محضور مناقشوة البحو

تكون عالمة النجاح ( )60عالمة.

المعود لهوذه التايوة علوى أن

ه و و -م ووع م ارع وواة م ووا ورد ف ووي التقو ورة ( م ) م وون ه ووذه الم ووادة يعل وون رئ وويس اللجن ووة قراره ووا ف ووي قاع ووة
المناقشة ،بحضور أعضاء اللجنة والطالب ،بنجاح الطالب أو رسوبه أو تأجيله .

و – يقوودم الطالووب إلووى اللجنووة نسووخاً موون بحثووه بعوودد أعضوواء لجنووة المناقشووة  ،وذلووك قبوول موعوود
المناقشة بثالثة أسابيع على األقل .

 -3تودع خمس نسخ من كل بح

في مكتبة المعهد .

صدرت هذه التعليمات بموجب قرار مجلس اإلدارة رقم ( )8/10بتاريخ .2016/12/14

