تعميمات أعضاء هيئة التدريس في المعهد القضائي األردني
الصادرة استناداً ألحكام المادة ( )02من نظام المعهد القضائي األردني رقم ( )6لسنة  0202وتعديالته
المادة ()0

تسمى هذه التعميمات (تعميمات أعضاء هيئة التدريس والمكافآت واألجور في المعهد القضائي) ويعمؿ

المادة ()0

يكوف لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعميمات المعاني المخصصة لها ادناه ،اال اذا

بها مف تاريخ إقرارها مف قبؿ مجمس اإلدارة.

دلت القرينة عمى خالؼ

ذلؾ:

المعهد  :المعهد القضائي األردني

المجمس  :مجمس ادارة المعهد

المدير  :مدير المعهد
المادة ()3

تتولى الفئات التالية التدريس والتدريب في المعهد:
أ .قضاة المحاكـ النظامية العامميف وغير العامميف ممف امضوا في الخدمة القضائية خمس عشرة سنة
عمى االقؿ.

ب .اعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات في المممكة ،عمى اف ال تقؿ رتبة الواحد منهـ عف استاذ
مشارؾ ،ويجوز تكميؼ مف سبؽ وعمؿ عضوا في الهيئة التدريسية في اي مف تمؾ الجامعات.

ج .المحاموف االساتذة ممف عمموا في المحاماة مدة ال تقؿ عف خمس عشرة سنة ،ويجوز لغايات تطبيؽ
هذه الفقرة ،الجمع بيف مدة الخدمة في القضاء والمحاماة.

د .القضاة العرب واالجانب واساتذة الجامعات العربية واالجنبية الزائروف لممعهد .
هػ .المحاضروف مف ذوي االختصاص في االمور الفنية المتعمقة بتأهيؿ الطالب او المشاركيف عمى اف
ال تقؿ خبرتهـ عف  5سنوات في مجاؿ التخصص.

المادة ()4

و .لممجمس استثناء أي مدرس أو مدرب مف الشروط الواردة في هذه المادة وذلؾ حسبما يراه مناسباً.

دينار .
أ  .يصرؼ لممحاضر غير المتفرغ عف كؿ ساعة صفية يقوـ بتدريسها فعمياً في المعهد ( ) 25
اً

ب  .تصرؼ المكافآت التالية لمف يقدـ لممعهد اياً مف األعماؿ المبينة أدناه :

دينار مقابؿ وضع منهاج دراسي عف كؿ ساعة مف الساعات الصفية لممواد المقررة في
)07( .1
اً
المعهد.

 )07( .2دينا ار مقابؿ وضع منهاج تدريبي يعادؿ ساعة صفية واحدة .
 )15( .3دينار مقابؿ كؿ ساعة لممراقب في االمتحاف ألي فصؿ دراسي ،وامتحاف مسابقة القبوؿ،
والعمؿ مع لجنة المسابقة .

1

 )17( .4دنانير مقابؿ كؿ ساعة لمف يؤدي الخدمات الالزمة لممراقبيف في االمتحانات المشا ارليها في
البند ( )3مف هذه الفقرة.

دينار لكؿ مف رئيس وأعضاء لجنة مسابقة القبوؿ في المعهد
ج .تصرؼ مكافأة مالية مقدارها ()577
اً
مقابؿ اشتراكهـ في أعمالها .

دػ  .تصرؼ لرئيس المجنة العممية وأعضائها مف غير العامميف في المعهد او الو ازرة مكافأة مالية
يحددها الوزير .

المادة ()5

 .1يشترط أف يقدـ المحاضر المادة التدريبية حوؿ موضوع التدريب قبؿ موعد التدريب باسبوعيف عمى
االقؿ.

 .2يجب اف تحتوي المادة التدريبية عمى مسائؿ وقضايا عممية اذا كانت طبيعة التدريب تقتضي ذلؾ.
 .3في حاؿ عدـ التزاـ المحاضر بتزويد المعهد بالمادة التدريبية يعفى مف التدريب.

اقزت هذه التعليمات في محضز مجلس اإلدارة الثاني للعام  ، 2012بتاريخ . 2012/6/11
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