بتارٍخ2022 /4/17 :

إعالن صادر عن املعهذ القضائي ألاردوي
ٌعلن املعهذ القضائي ألاردوي عن البذء باستقبال طلباث التسجيل للراغبين بالذراست في املعهذ للعام
ً
الذراس ي  2022اعتبارا من صباح ًىم الاحذ املىافق  2022 /4/17ولغاًت نهاًت دوام ًىم السبت املىافق
ً
ً
،2022 /4/30علما بأهه سيتم استقبال الطلباث الكتروهياعن طرٍق املىقع الالكترووي للمعهذ
القضائي( )http://www.jij.gov.joبحيث ًتم اختيار رابط مسابقت القبىل من قائمت دبلىم املعهذ
القضائي ،او من خالل الرابط املباشر الستقبال طلباث املسابقت  https://services.jij.gov.jo/لكل من
جتىافر فيه الشروط التاليت-:
.1

ً
أن ًكىن أسدوي الجيعيت مخمخعا باألهليت اإلاذهيت الكاملت .

.2

أن ال ًضٍذ عمشه على خمغ وزالزين ظىت في جاسٍخ الاعالن عً معابلت اللبىل .

.3

أن جخىافش فيه الششوط الصحيت اإلاطلىبت إلاماسظت الىظيفت اللضائيت.

.4

أن ًكىن غير محكىم عليه بأي جشم مخل باألخالق وآلاداب العامت أو الششف أو بأي جىاًت ولى سد إليه اعخباسه
أو شمله عفى .

.5

أن ًكىن غير محكىم عليه بأي علىبت جأدًبيت ألمش مخل باألخالق وآلاداب العامت أو الششف أو ألاماهت.

.6

محمىد العيرة وحعً العمعت.

.7

أن ال ًلل معذله في شهادة الذساظت الثاهىٍت العامت في الفشع العلمي أو ألادبي أو الاداسة اإلاعلىماجيت أو ما ٌعادلها
عً (  )%70وأن جخحلم فيه إحذي الحاالث الخاليت:

أ .أن ًكىن حاصال على الذسجت الجامعيت الاولى في اللاهىن بخلذًش ال ًلل عً جيذ مً إحذي كلياث الحلىق في
الجامعاث الاسدهيت أو على شهادة معادلت لها في اللاهىن مً إحذي كلياث الحلىق في الجامعاث ألاخشي على أن جكىن
الذساظت فيها مىخظمت وأن جكىن هزه الشهادة ملبىلت للخعيين في اللضاء في البلذ الزي صذسث فيه وأن ًكىن
ً
محاميا أظخارا أو أن ًكىن كذ أمض ى في إحذي وظائف الفئت ألاولى في وصاسة العذل مذة زالر ظىىاث بعذ الحصىل
على الذسجت الجامعيت ألاولى في اللاهىن أو مذة ظيخين بعذ الحصىل على دسجت اإلااجعخير في اللاهىن أو مذة ظىت
واحذة بعذ الحصىل على دسجت الذكخىساة في اللاهىن .
ب .أن ًكىن مً بين العششة الاوائل على دفعخه في العىت الذساظيت التي جخشج فيها في إحذي كلياث الحلىق في
الجامعاث ألاسدهيت آلخش زالر ظىىاث مً جاسٍخ ؤلاعالن عً معابلت اللبىل .
 .8أن ال ًكىن كذ ظبم فصله مً اإلاعهذ ألي ظبب أو سظب في زالر معابلاث كبىل في اإلاعهذ.
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الىثائق املطلىبت لتقذًم الطلب:
 .1صىسة مصذكت عً هىٍت ألاحىال اإلاذهيت .
 .2صىسة مصذكت عً كشف عالماث الثاهىٍت العامت.
 .3صىسة مصذكت عً الشهادة الجامعيت( مصذكت الخخشج ).
 .4شهادة خبرة مً وصاسة العذل جبين الفئت وعذد ظىىاث الخبرة مً جاسٍخ الحصىل على دسجت البكالىسٍىط أو
اإلااجعخير أو الذكخىساة في اللاهىن(.خاصت بفئت مىظفي وزارة العذل )
 .5شهادة الترجيب مً الجامعت جثبذ أن اإلاخلذم مً الخشٍجين العششة ألاوائل علىذفعخه في العىت التي جخشج
فيها آلخش زالر ظىىاث مً جاسٍخ ؤلاعالن عً اإلاعابلت (خاصت بفئت ألاوائل الجامعاث).
 .6شهادة مً هلابت اإلاحامين جثبذ أهه محامي أظخار(.خاصت بفئت املحامين).
 .7شهادة عذم محكىميتحذًثت (جارٍخ إصذارها خالل فترة جقذًم الطلباث).

املالحظاث:
ً
اظدىادا الى اإلاادة (/5أ) مً حعليماث معابلت اللبىل في اإلاعهذ اللضائي الاسدوي سكم (  )3لعىت ً2020خضع اإلاخلذم
للمعابلت لالمخحاهاث الخاليت :
 الامخحان الكخابي في اإلاىاد آلاجيت( :اللاهىن اإلاذوي ،كاهىن العلىباث ،كاهىن أصىل اإلاحاكماث اإلاذهيت وكاهىن
أصىل اإلاحاكماث الجضائيت ،كاهىن محاكم الصلح ،كاهىن البيىاث)
 الامخحان الشفهي واإلالابلت الشخصيت إلاً ًجخاص الامخحان الكخابي بيعبت ال جلل عً  %70مً العالمت اإلالشسة.
ً
 للمسٍذ من املعلىماث والرد على الاستفساراث خالل الفترة من الساعت الثامىت صباحا وحتى الخامست
ً
ً
مساءاً،رجى الاجصال على الخط الساخن الخاص باملسابقت (  )0096265512507علما باهه لن ًتم
ً
استالم اي طلب ورقيا.

مذًر عام املعهذ القضائي
القاض ي الذكتىرة هىال الجىهري

رابط املىقع الجغرافي للمعهذ القضائي الاردويhttps://maps.app.goo.gl/52VPhD2tD18Ce5Y26 :
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