بسم اهلل الرمحن الرحيم
الئحة تنظيم مهنة القانون لسنة 1989
عمالً بالسلطات المخولة له بمتضىهأ كامهال المها  9مه اهانوت ظيمهمه م يهة التهانوت لسهية

 ، 1966كصدر وزير العدل  ،بعد الضشاور مع مجلس ظيممه م ية التانوت  ،الالئحة اآلظأ نص ا :

اسم الالئحة وبدء العمل بها

1ه

ظسههمأ هههلال الالئحههة نئحههة ظيمههمه م يههة التههانوت لسههية  ، 1989ويعمههب ا هها م ه ظههاري
الضوقمع علي ا .

واع علي ا فأ 1989/12/9

الغاء

2ه

ظلغأ نئحة ظيممه م ية التانوت لسية . 1967

تفسير

3ه

فأ ههلال الالئحهة مها لهه تهضي السهما معيهأ تكهر  ،وظمهوت للملمهات وال هارات الهوار في ها

والمفسر فأ اانوت ظيممه ك ية التانوت لسية  1966ذات المعهانأ المفسهر فهأ ذلهق التهانوت
:
امضحات

السمرظير

تصد ب امضحات ظيممه م ية التانوت ،

تصههد ب ه يههمرظير مجلههس ظيمههمه م يههة التههانوت المعههي بمو ه

كامههال

الما ، )1(5
طال

اانوت

اللجية

تصد ب كب شخص ايضوفأ الشروط الميصوص علي ا فأ الما ،7

تصد ب اانوت ظيممه م ية التانوت لسية ، 1966
تصد ا ا لجية انمضحانات الميشأ بمو
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كامال الما . )1(4

إنشاء اللجنة وتشكيلها واختصاصاتها ومهامها
4ه

( )1
()2

ظيشههأ لجيههة ظسههمأ لجيههة انمضحانههات  ،وظشههمب بت هرار م ه المجلههس  ،علههأ كت
موت السمرظير متر اًر ل ا .

حد المجلس اكضصاصات اللجية وم ام ا .

تعيين السكرتير واختصاصاته
5ه

( )1
( )2

عي المجلس السمرظير ويحد مخصصاظ .

ظموت للسمرظير انكضصاصات اآلظمة :
( ك)

اإلشراف علهأ الشهنوت المالمهة للمجلهس والصهرف مه الموازنهة المصهد

(ب)

الضحىير ن ضماعات المجلس ،

(ج )

الر علأ المماظ ات الضأ ظر للمجلس بعد عرض ا علم ،

( )
(هه)

اال ،

المشاركة مع اللجية فأ ظحديد دول انمضحات فأ فروع التانوت المترر
وعرض ذلق علأ المجلس إل ازظ .

اإلعدا لالمضحانات م ناامة ظوفير الموا واأل وات المافمة والط اعة
،

(و )

اإلشه هراف عل ههأ اي ههضالل كو ار األي ههنلة وعرضه ه ا عل ههأ اللجي ههة إل ازظ هها
وط اعض ه هها فه ههأ ي ه هرية ظامه ههة ووضه ههع ا فه ههأ ممه ههاري

األامر ،
(ز )

اإلشراف علأ ظوزيع كو ار األينلة علأ الطل ة  ،كهب وراهة فهأ ظاريخ ها
 ،والضأكد م كضه المماري

(ح )

مخضومه ههة بالشه ههمع

بالشمع األامر ،

ايه ههضالل ك اريه ههات اإل ابه ههة عله ههأ األيه ههنلة م ه ه الطل ه ههة وكضم ه هها بالشه ههمع
األامر وظوزيع ا علأ الممضحيي ومضابعة ايضالم ا مي ه بعهد الضصهحم

،
(ط )

الضوقمع علأ ش ا ات اإلعفاء نمابة ع رئمس المجلس .
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إعالن جدول االمتحان والتعديل والتغيير

6ه

()1

ييشر المجلس إعالناً بجدول انمضحات فهأ فهروع التهانوت المتهرر  ،وممانه وزمانه

اب ههب شه ه ر عل ههأ األا ههب مه ه ظ ههاري اع ههدال وذل ههق ب ههأ مه ه وي ههائب اليش ههر واإلع ههالل
المضااة .

( )2

جوز للمجلس  ،مضأ عت الىرور لللق  ،إ راء ك ظعديب فهأ الجهدول كو فهأ
ممههات انمضحههات كو زمان ه وذلههق بههالعالت كههاف للطل ههة اههلات الويههيلة الضههأ ظههه ا هها
اإلعالت بموج كامال البيد (. )1

شروط الجلوس لالمتحان
7ه

جوز أل شخص الجلوس لالمضحات إذا ايضوفأ الشروط اآلظمة وهأ كت :
( ك)
(ب)

موت يو انأ الجيسمة ،

موت ااصالً علأ ر ة فأ التانوت مه

امعهة معضهرف ا ها مه

بالضشاور مع المجلس التومأ للضعلمه العالأ ،

(ج )

تدل طل اً علأ األنموذج الل

( )

يدفع الريول المترر .

انه

المجلهس

عدال المجلس ل لا الغرض وذلق ابب كمسهة عشهر

يوماً م ظاري عتد انمضحات ،

إجراءات تقديم طلب الجلوس لالمتحان
8ه

تههدل طله

الجلههوس لالمضحههات الههأ السههمرظير فههأ الموعههد الميصههوص علمه فههأ الفتههر (ج )

م الما  7علأ كت موت مدعماً بالمسضيدي اآلظيي :
الدر ة الجام مة األصلمة فأ التانوت  ،علأ كت يضه ظوثيق الدر ات الضأ يضحصب
( ك)
(ب)

علي ا م كارج البال لد وزار الخار مة ،

ش ا الجيسمة السو انمة .
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موعد عقد االمتحان والفروع المقررة واإلشراف
9ه

( )1

مههع عههدل اإلكههالل بسههلطة المجلههس فههأ ظحديههد ك موعههد لعتههد انمضحههات  ،ج ه
علم كت عتد مرظي فأ السية فأ ش ر يياير ويوليو .
علههأ كههب طال ه

( )2

جه

( )3

ظشههرف اللجيههة علههأ عتههد انمضحههات وفتهاً أل ظو ي ههات صههدرها ل هها المجلههس فههأ

للمي ج الضفصيلأ ل لال الفروع الل
هلا الصد .

10ه

الجلههوس لالمضحههات فههأ فههروع التههانوت المتههرر وذلههق وفت هاً

( )1
( )2

جيزال المجلس .

قاعات االمتحان والمراقبة

ظعد اللجيهة ااعهات انمضحهات وظشهرف علهأ وضهع كراهال الجلهوس المميواهة للطل هة

علأ المتاعد المخصصة لمب مي ه .

ظشرف اللجية علهأ التاعهات المهلكور فهأ البيهد ( )1فهأ األ هال المحهد لالمضحهات
وذلق بالضأكيد م :
( ك)

كههول الطل ههة للتاعههة ابههب ممعهها انمضحههات اركههع يههاعة  ،و لههوس كههب

طال

فأ المتعد المخصص ل ،

يدكب التاعة مع ما يثبت هويض ريمماً ،

(ب)

كت كب طال

(ج )

عههدل السههماح أل طال ه

بههأت حمههب مع ه ك ك اريههات كو كو ار

اكههب

التاعة ،
( )
(هه)

كن سههم اههدكول ك طال ه

لالمضحههات بعههد مىههأ نصه ه

الزم المترر م ادء انمضحات ،
عههدل كههروج ك طاله

يههاعة مهه

بعههد كول ه التاعههة إن بعههد مىههأ نص ه

يههاعة

م ادا ة انمضحات .
( )3

ج ههوز للجي ههة اني ههضعانة بمه ه ظ ههأنس فمه ه المف ههاء مه ه المسضش ههاري كو التى هها كو

( )4

ال ههل ظمههت اني ههضعانة بهه وفته هاً ألامههال البي ههد ( )3كت يؤش ههر عل ههأ

غيرهه  ،فأ المراق ة كثياء انمضحات .
علههأ الم ارا ه

ك اريههة إ ابههة ك طال ه

فههأ االههة ض ه ط وهههو غهها بأ ههة ويههيلة م ه الويههائب ،

وإكطار اللجية اللق علأ كت موت للجية كت ظجر ظحقمتاً فأ الحا ثة مضهأ مها
كات ذلق ضرورياً .

()75

لغة اإلجابة على أسئلة االمتحان

11ه

ظم ههوت اإل اب ههة عل ههأ كي ههنلة انمضح ههات باللغ ههة العركم ههة  ،ب ههالرغه مه ه ذل ههق  ،اإل اب ههة باللغ ههة
اننجليزية فأ الحانت انيضثيائمة الضأ ظسضدعأ ذلق .

حرمان الطالب من االمتحان
12ه

( )1
( )2

اريه اً فههأ ممهع المهوا الضههأ لههس ل هها فهأ الههدور الضههأ ضه

عضبهر الطاله

غاشاً كو مضل ساً بالغا في ا .

اياء علأ ظوصمة اللجية ارمات ك طاله
جوز للمجلس ً
لما ن يزيد ع ثالثة و ارت مضضالمة  ،إذا ض الطاله وههو غها فهأ انمضحهات

وكشر المراا
13ه

( )1

في هها

مه الجلهوس لالمضحهات

علأ كراية إ ااض وفتاً ألامال الما . )4(10

رصد نتائج االمتحانات

ظتههول اللجيههة ارصههد نضههائج انمضحههات فههأ فههروع التههانوت المتههرر  ،وذلههق فههأ ا هوائه
ظرفع ا للمجلس إل ازظ ا .

( )2

جههوز للمجلههس  ،وفههق ظتههديرال  ،مههي كمههس ر ههات إضههافمة لمهها اصههب علمه ك

( )3

تول السمرظير ايشر نضائج انمضحات فور إ ازظ ا اوياطة المجلس وذلهق فهأ متهر

طال

ر ات علأ كن يزيد ع فرعي م فروع التانوت المترر .

م

المجلس كو بأ م ويائب اإلعالل المضااة .

الرسوب فى االمتحان
14ه

جوز للطال

( )1
ك

الل يري

فأ فرع كو فرعي فحس

م الفروع المترر لالمضحهات

جلس لللق الفرع كو لمال الفرعي فأ انمضحات الالاق م اشر وذلق بعد فع

الريههول المتههرر  ،علههأ ان ه جههوز للمجلههس فههأ االههة األعههلار المتبولههة كت مههي
الطال
( )2

.

فرصة الجلوس لالمضحات إذا اهدل العهلر فهأ فضهر كاصهاها ن ا هة انمضحهات

إذا نج ه الطال ه

فههأ الفههرع كو الفههرعي فههأ انمضحههات الالاههق المههلكور فههأ البيههد

( ، )1فمعضبه ههر كن ه ه اه ههد ا ضه ههاز انمضحه ههات ايجه ههاح وم ه ه ثه ههه مه ههي ش ه ه ا ا ضمه ههاز
انمضحات  ،وذلق بعد فع الريول المترر .
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( )3
( )4

إذا ريه

الطاله

فههأ الفههرع كو الفههرعي فههأ انمضحههات الالاههق المههلكور فههأ البيههد

( ، )1فمعضبر راي اً فأ انمضحات .
ج

علأ ك طال

يري

فأ ككثر م فرعي مه الفهروع المتهرر لالمضحهات كو

فههأ انمضحههات الالاههق علههأ الو ه المههلكور فههأ البيههد ( ، )3كت جلههس لالمضحههات
فأ ممع الفروع  ،وذلق بعد فع الريول المترر .

الشهادات
15ه

( )1

يههيج فههأ ممههع الفههروع المتههرر ش ه ا ا ضمههاز انمضحههات ايجههاح

مههي ك طال ه

وفهق األنمههوذج الملحهق ا ههلال الالئحههة  ،مواعهة مه رئههمس المجلهس كو مه

فوضه

وذلق بعد فع الريول المترر .
مي ش ا ا ضمهاز انمضحهات ايجهاح وفتهاً ألامهال البيهد ( )1كت

( )2

جوز أل طال

( )3

طل ظوثمتاً م ابب وزير العدل  ،وذلق بعد فع الريول المترر .
جههوز للسههمرظير كت مههي ك طال ه مسههضخر اً موثت هاً م ه يههجب ش ه ا ات ا ضمههاز

انمضحات  ،وفتاً لألنموذج الملحق ا لال الالئحة وذلق بعد فع الريول .

شهادة اإلعفاء من االمتحان

16ه

( )1

جههوز أل شههخص ااصههب علههأ ر ههة فههو الجام مههة فههأ التههانوت وظيطبههق علمه

شههروط اإلعفههاء م ه انمضحههات الميصههوص علي هها فههأ التههانوت كت يضتههدل للمجلههس
بطل

( )2

لإلعفاء مي وذلق علأ األنموذج الل

تههدل طل ه

عدال المجلس ل لا الغرض .

اإلعفههاء م ه انمضحههات للسههمرظير علههأ كت مههوت مههدعماً بالمسههضيدات

الالزمة  ،وكت يدفع الريه المترر علم ون ير هلا الريه أل م األي اب .
( )3

يرفع السهمرظير طل هات اإلعفهاء للمجلهس نظخهاذ مها يه ارال ميايه اً مه اه اررات بشهأن ا
ويتول هو بالكطار كصحاا ا بت اررات المجلس .

( )4

مي المجلس ش ا اإلعفاء م انمضحات علهأ األنمهوذج الملحهق ا هلال الالئحهة.
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