تعميمات منح شهادة دبموم المعهد القضائي األردني
الصادرة استناداً ألحكام المادة ( )02من نظام المعهد القضائي األردني رقم ( )6لسنة  0202وتعديالته
المادة ()0

تسمى ىذه التعميمات (تعميمات منح شيادة دبموم المعيد القضائي األردني) ويعمل بيا اعتبا ار من تاريخ
اقرارىا من قبل مجمس االدارة.

المادة ()0

يكووون لمكممووات التاليووا ويدمووا وردت لووي ىووذه التعميمووات المعوواني الم

ووا ليووا ادنوواه مووا لووم توودل القرينووا عمووى

الف ذلك:

المعيود  :المعيد القضائي األردني
المجمس  :مجمس ادارة المعيد القضائي

المديور  :مدير المعيد

الطالب :ىو كل من قُبل لمدراسا لي برنامج دبموم المعيد القضائي
الدبموم :دبموم المعيد القضائي

المادة ()3

يتألف برنامج الدبموم لي المعيد من دراسات توميميا وتطبيقيا وتدريب عممي وزيارات ميدانيا لمؤسسات

المادة ()4

أ .عمى الطالب وضور جميع المواضرات والمناقشات واالشتراك لي الو ص التطبيقيا والتدريبيا وسب

قضائيا أو التي ليا عالقا بالعمل القضائي.

الساعات المقررة لكل منيا لي ال طا الدراسيا.

ب.ال يسمح لمطالب التغيب مدة تزيد عمى ( )%10من الساعات ال فيا لممادة واذا زاد عن ىذا الود دون
عذر يعتبر راسباً.

بناء عمى
ج  .يسمح لمطالب التغيب بعذر مشروع مدة ال تزيد عمى ( )%20من الساعات ال فيا لممادةً ،
طمب يقدم لممدير .

د .إذا زاد تغيب الطالب بعذر مشروع عن ( )%20و لم يتجاوز ( )%30من الساعات ال فيا لممادة ،ليجوز
لممدير عرض الموضوع عمى المجمس لمبت ليو.

ه .اذا تجاوز الغياب المشروع ( )%30من الساعات ال فيا لممادة ليعتبر الطالب منسوباً وكماً.

و .يسمح لمطالب المتغيب بعذر ولقاً لمفقرة (د) بتسجيل ذات المادة لي وال كانت مطرووا و لي وال عدم
تولرىا يسمح لو بتسجيل مادة بديما بتو يا من المجنا العمميا لممجمس  ،عمى ان يكون تسجيل المادة لي

برنامج الدبموم الالوق لمبرنامج الذي تغيب ليو.

ز .إذا قبل المدير العذر المشروع المقدم من الطالب والذي يبرر غيابو ولقاً لموالا المن وص عمييا لي الفقرة
(ج) من ىذه المادة يودد المدير موعداً لالمتوان الذي تغيب عنو الطالب بالتنسيق مع مدرس المادة.
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المادة ()5

يجوز لي واالت استدنائيا يقبل بيا المدير تأجيل امتوان الطالب لمرة واودة عمى أن يكون االمتوان
عشر يوماً.
التعويضي لي الموعد الذي يودده المدير الل مدة ال تتجاوز مسا َ

المادة ()6

المدير ومدرس المادة مسؤوالن عن تطبيق أوكام المواظبا ويتم تسميم كشف الوضور والغياب لمطمبا من قبل
مدرس المادة إلى المدير شيرياً.

المادة ()7

أ .يجرى وساب عالمات الطالب لكل مادة مقررة وتسجيميا بالنسبا المئويا مع بيان عدد الساعات المقررة ليا.

ب .العالما النيائيا لمطالب لي كل مادة ىي مجموع عالمتو لي االمتوان النيائي ليا ،وعالمتو العمال الفترة
الزمنيا وتشمل :االمتوانات الكتابيا والشفييا وأوراق العمل التي ُي َكمف بيا الطالب.

المادة ()8

اذا تغيب الطالب عن االمتوان النيائي ،الي مادة مقررة دون عذر يقبمو المدير .لتعتبر عالمتو لي ذلك

االمتوان ( فرا) ،واما اذا كان تغيبو بعذر ليسمح لو بتقديم االمتوان من قبل مدرس تمك المادة لي موعد
يودده المدير .وبويث ال يتجاوز الفترة الزمنيا التاليا .ويشترط أن يقدم الطالب لممدير ما يدبت مشروعيا ذلك

العذر الل سبعا ايام من تاريخ زوالو.
المادة ()9

يكون الود االدنى لعالما النجاح لي اي مادة مقررة ( )%60والود االدنى لعالما النجاح لي المعدل التراكمي
ىو (.)%65

مادة ()02

ت

ص التقديرات التاليا لمنسب المئويا لمعالمات المبينا ازاءىا:

التقدير

النسبة المئوية له

جيد جدا

 - 80اقل من %90

مقبول

 - 60اقل من %70

ممتاز
جيد

راسب
مادة ()00

%100 - 90

 - 70اقل من %80
اقل من %60

أ .يتكون معدل عالمات الطالب لي الفترة الزمنيا من معدل عالماتو لي المواد التي درسيا نجاوا او رسوبا
لي تمك الفترة.

ب .واما المعدل التراكمي لمطالب ليتكون من معدل عالماتو لي جميع المواد التي درسيا نجاوا او رسوبا
وتى تاريخ وساب ىذا المعدل.

ج .يجرى وساب كل من المعدالت المن وص عمييا لي الفقرتين (أ) و(ب) من ىذه المادة بجمع العالمات
التي و ل عمييا الطالب لي المواد التي درسيا ،بعد ان تضرب كل عالما بعدد ساعاتيا المقررة ،دم

ُيقسم المجموع عمى عدد الساعات .ولمو ول عمى المعدل التراكمي تضرب كل عالما و ل عمييا
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ويقسم الناتج عمى
الطالب ،منذ بدايا دراستو ،بعدد ساعاتيا ،دم تجمع عالماتو لي المواد التي درسياُ ،
عدد الساعات لتمك المواد.
مادة ()00

ينذر المعيد الطالب طيا اذا و ل عمى معدل ت اركمي يقل عن ( )%65لي الفترة الزمنيا األولى والدانيا
من السنا الدراسيا االولى .وعميو ان يمغي مفعول االنذار برلع معدلو التراكمي لي نيايا الفترة الزمنيا األولى

من السنا الدراسيا الدانيا.
مادة ()03

أ  .يعتبر الطالب مكمال لي النتيجا النيائيا ألي لتزة زمنيا لي أي من الواالت التاليا:
 .1اذا و ل عمى اقل من درجا النجاح لي مادة واودة.

 .2إذا اعتبر منسوبا بسبب الغياب لعذر مشروع من مادة واودة .
 .3اذا ت مف عن االمتوان النيائي بسبب المرض معز از غيابو بتقرير طبي
ومقبول من المدير.

ادر عن الجيات الرسميا،

ب .يكون موعد تأديا االكمال لي الفترة الزمنيا التي تمي الفترة التي اكمل لييا الطالب.
مادة ()04

يعتبر الطالب راسبا لي النتيجا النيائيا لي اي من الواالت التاليا:
أ .اذا كان مكمال ولم يو ل عمى درجا النجاح لي امتوان االكمال ،او غاب عن االمتوان دون عذر
مشروع يقبمو المدير .عمى انو اذا كان معدل الطالب التراكمي ( )%75عمى االقل ،وعالمتو لي لوص
االكمال ال تقل عن ( ،)%50يجوز لممجمس السماح لو باعادة امتوان االكمال لمرة واودة لي الموعد

الذي يودده المجمس.

ب .إذا كان معدلو التراكمي لي نيايا السنا الدراسيا أقل من ( )%50بعد تأديتو امتوان االكمال إن وجد.
ج .إذا رسب لي مادتين أو أكدر.
مادة ()05

مادة ()06

يف ل الطالب من برنامج دبموم المعيد القضائي إذا رسب لي السنا األولى أو إذا رسب لي السنا الدانيا

مرتين.

أ .ت

ص ( )100عالما لكل مادة من المواد المقررة توزع كما يمي:

 )%50( .1المتوان نيايا الفترة الزمنيا ويكون االمتوان كتابياً وشامالً لمقرر المادة.

 )% 30( .2لتقييم الطالب لي أعمال الفترة الزمنيا من الل امتوان كتابي يجريو استاذ المادة الل الفترة
الزمنيا المذكورة.

 )%10( .3ت

ص لممشاركا ،و( )%10ت
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ص لورقا بوديا.

ب .ت

ص ( )100عالما لمتدريب العممي لدى المواكم النظاميا لتقييم الطالب من قبل القاضي المشرف

عمى التدريب بالتنسيق مع رئيس الموكما.
مادة ()07

 .1تكون امتوانات المواد ذات طابع تطبيقي .
 .2تكون أسماء الطمبا موجوبا لي جميع االمتوانات.

 .3يعتبر مدرس المادة مسؤوال عن تدقيق اوراق االمتوانات ال ا ا بكل مادة يتولى تدريسيا ويقوم بنقميا
إلى الكشوف ب ورة

ويوا ونيائيا.

 .4تسمم اوراق االمتوانات النيائيا ال ا ا بكل مادة بعد ت ويويا وكشوف العالمات المتعمقا بيا إلى
المدير بعد تدقيقيا من مدرس تمك المادة وتوفظ لي المعيد الل مدة الدراسا.

مادة ()08

 .1يجوز لمطالب مراجعا عالماتو لي اي مادة
بموجب طمب طي يقدمو لممدير.

الل مدة ال تتجاوز االسبوع من تاريخ اعالن النتيجا

 .2يكمف المدير مدرس المادة بالتدقيق بوضوره لي ورقا الطالب من ويث

وا جمع العالمات والتأكد من

ت ويح كالا األسئما عمى أن يتم ذلك الل مدة ال تتجاوز أسبوع من تاريخ التكميف.

مادة ()09

ٍ
قاض يسميو المجمس القضائي.
أ .ي ضع الطالب لمتدريب العممي بإشراف
ب .يتولى رئيس الموكما مسؤوليا اإلشراف عمى تدريب الطمبا لي موكمتو أدناء لترة التدريب.

ج .ينظم القاضي المشرف بمعرلا رئيس الموكما تقري اًر عن الطالب أدناء لترة تدريبو ُيرسل التقرير إلى
المدير الل أسبوع من انتياء مدة التدريب.
مادة ()02

تف ل المجنا العمميا لي كل مسألا لم يرد عمييا نص لي ىذه التعميمات.

أقزت هذه التعليمات في محضز مجلس اإلدارة السابع للعام  ، 2115بتاريخ 2115/12/1
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