تعميمات مسابقة القبول في المعهد القضائي األردني
الصادرة استناداً ألحكام المادة ( )01من نظام المعهد القضائي األردني رقم ( )6لسنة  0101وتعديالته
المادة ()1

تسمى ىذه التعميمات(تعميمات مسابقة القبوؿ في المعيد القضائي األردني) ويعمؿ بيا اعتبا اًر مػف

المادة ()2

يكوف لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت في ىذه التعميمات ،المعاني المخصصة ليا ادناه ،اال

تاريخ صدورىا.

اذا دلت القرينة عمى خالؼ

ذلؾ:

المعيد  :المعيد القضائي األردني
النظاـ  :نظاـ المعيد

المجمس  :مجمس ادارة المعيد

المسابقة  :مسابقة القبوؿ في المعيد
المجنة  :لجنة مسابقة القبوؿ

المدير  :مدير المعيد

الرئيس  :رئيس مجمس إدارة المعيد

المادة ()3

أ .ي ِ
شكؿ مجمس إدارة المعيد لجنة تسمى (لجنة مسابقة القبوؿ) مف خمسة أعضاء مف غير
ُ
أعضائو مف القضاة واساتذة القانوف ،عمى أف يكوف المدير مف بينيـ.

المادة ()4

أ .تتولى المجنة تزويد المجمس بقائمة تتضمف أسماء األشخاص الذيف تنطبؽ عمييـ شروط

ب .يسمي المجمس أحد أعضاء المجنة رئيساً ليا.
المسابقة.

ب .تتولى المجنة جميع األمور المتعمقة بالمسابقة ،بما في ذلؾ االمتحانات الكتابية والشفيية
والمقابمة الشخصية وأي أمور أخرى يكمفيا بيا المجمس وتكوف مسؤولة مباشرة أماـ المجمس .

المادة ()5

أ .يخضع المتقدـ لممسابقة لالمتحانات التالية :
 .1االمتحاف الكتابي في المواد اآلتية( :القانوني المدني ،قانوف العقوبات ،أصوؿ المحاكمات
المدنية ،أصوؿ المحاكمات الجزائية ،قانوف التنفيذ)

عمى أف يشتمؿ االمتحاف الكتابي عمى قضايا افتراضية ،تيدؼ إلى قياس قدرة المتقدـ عمى
تحميؿ الوقائع ،وتطبيؽ القانوف بصورة صحيحة .كما يجب أف ييدؼ ىذا االمتحاف إلى قياس

قدرة المتقدـ عمى الصياغة القانونية بالمغة العربية.

 .2االمتحاف الشفيي والمقابمة الشخصية لمف يجتاز االمتحاف الكتابي بعالمة ال تقؿ عف ،%77
وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى قدراتو ومياراتو في األمور التالية:
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 .1االصغاء والفيـ.
 .2المالءمة لمعمؿ القضائي.
 .3ميارات االتصاؿ.

 .4الثقة بالنفس ،القدرات النفسية.
ب .تُعد أسئمة االمتحاف الكتابي والشفيي مف قبؿ أعضاء المجنة بالتوافؽ وتودع لدى إدارة المعيد
قبؿ  24ساعة مف موعد االمتحاف ضمف مغمؼ يتعذر فتحو بأي صورة مف الصور دوف تمزيقو
ويوقع المغمؼ مف المجنة.

معدة
ج .يتولى المعيد توفير أوراؽ خاصة لإلجابة تعتمدىا المجنة عمى أف تكوف ىذه األوراؽ ّ
بشكؿ يمكف معو إخفاء اسـ المتقدـ بشكؿ كامؿ وتاـ ومنح المرشحيف ارقاماً.

د .توقع أوراؽ اإلجابة وتختـ مف قبؿ رئيس المجنة قبؿ توزيعيا عمى المتسابقيف وال تعتمد أي

ورقة ال تحمؿ الختـ والتوقيع.

ىػ .يتولى المتقدموف تسجيؿ أسماءىـ عمى أوراؽ اإلجابة وفي المكاف المخصص لذلؾ ،ويتولى
المراقبيف التثبت مف األسماء ومطابقتيا مع بطاقة األحواؿ الشخصية وتغمؽ األسماء بحضور

أحد أعضاء المجنة بعد أف يتثبت مف أف المغمؼ مغمؽ بالصؽ خاص.

و .يفتح ظرؼ األسئمة أماـ المتقدميف لممسابقة وبحضور أحد أعضاء المجنة بعد أف يتثبت مف
أف المغمؼ مغمؽ ولـ يتعرض لمفتح أو االتالؼ أو التبديؿ.

ز  .توزع أوراؽ األسئمة عمى المتقدميف ويقوـ كؿ متقدـ بتثبيت اسمو عمى ورقة االسئمة الخاصة
بو وتجمع األوراؽ عند انتياء االمتحاف.

المادة ()6

تصحيح أوراؽ اإلجابة-:
 .1يقوـ رئيس المجنة بتقسيـ االسئمة عمى عدد أعضاء المجنة بحيث يتولى كؿ عضو تصحيح
سؤاؿ واحد أو أكثر لكؿ المتقدميف وترقـ عالمة السؤاؿ في المكاف المخصص ليا.

 .2يتـ جمع العالمات بحضور كامؿ أعضاء المجنة ،ويعاد تدقيؽ الجمع مف ذات األعضاء.
 .3بعد االنتياء مف التدقيؽ تفتح األسماء بحضور كامؿ أعضاء المجنة وتفرغ العالمات عمى
كشؼ معد ليذا الغرض ،ويعاد تدقيؽ تفريغ العالمات مف ذات األعضاء.

 .4يتـ توقيع الكشؼ مف قبؿ جميع األعضاء وعمى ثالثة نسخ تقدـ إلى المجمس ليصار إلى
اعتمادىا وتحفظ نسختيف لدى مدير المعيد والثالثة لدى الرئيس.

المادة ()7

يكوف المجموع الكمي لمعالمات في امتحانات القبوؿ في المعيد ( )177توزع عمى النحو اآلتي:
 )67( .1عالمة لالمتحاف الكتابي.

 )47( .2عالمة االمتحاف الشفيي والمقابمة الشخصية توزع بينيما بالتساوي.
 .3عالمات النجاح في االختبار الكتابي ( )42وعالمات النجاح في االختبار الشفيي
والمقابمة الشخصية ما مجموعو (. )28
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المادة ()8

أُ .يصادؽ مجمس اإلدارة عمى نتائج امتحانات مسابقة القبوؿ ،وتُعمف أسماء الطالب الناجحيف
عمى لوحة االعالنات في المعيد.

بُ .يكمّؼ العدد المقرر قبولو مف الناجحيف في المسابقة باستكماؿ عممية التسجيؿ في المعيد
وفقاً لإلجراءات المقررة.

ج .ترحؿ نسخة مف أسماء الطالب الناجحيف إلى إدارة المعيد الستكماؿ إجراءات تسجيميـ

وتحفظ أوراؽ االمتحاف واإلجابة والكشوفات لدى إدارة المعيد.

د .يؤدي المقبولوف في المعيد قبؿ شروعيـ في الدراسة ،أماـ مدير المعيد القضائي القسـ التالي:
(أقسـ باهلل العظيـ أف أحافظ عمى سرية أعماؿ التحقيؽ ،التي أحضرىا أثناء تدريبي والقضايا
والوثائؽ التي أطمع عمييا)

المادة ()9

تمغى أي تعميمات سابقة لمسابقة القبوؿ.
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