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لجان مميزة.. وزارة متميزة
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أخبار

بعثات دراسية .. ضمن برنامج قضاة المستقبل
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إطالق الموقع االلكتروني الجديد للمعهد القضائي



      
 



          


  




       
       
        



افتتاح قصر عدل الكرك



أخبار

استحداث جناح وحوسبة عدد من المكتبات 
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تطوير اإلجراءات في دائرة التنفيذ وكاتب العدل
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تطوير كافة الهياكل التنظيمية و٤٥٠ وصفًا وظيفيًا 
و١٥٠ دليًال إلجراءات العمل القياسية

الهيكل التنظيمي اجلديد حملكمة التمييز
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أخبار

األردن يشارك في «المؤتمر اإلقليمي الثاني للعدالة»

  
   
   
   

  
   
   
   



  

  
    
  
   
  




     
   
        
 


     


 
       
      
       





     
     
    


  






  
  
   

   

    
    
  
  
    
       
     
 

     
      
    





عودة يلتقي برئيس المجلس القضائي األعلى الفلسطيني  
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توقيع اتفاقية مع اإلتحاد العربي للملكية الفكرية

و مذكرة تفاهم مع مركز إعادة تأهيل ضحايا التعذيب
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   SMS  
      



توقيع اتفاقيتي نشر مع «العرب اليوم» و «الغد»

مدير عام صحيفة العرب اليوم هاني فراج ورئيس مجلس إدارة صحيفة الغد محمد عليان
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إقرار القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكـــــــــم النظامية ومحاكم الصلح ونظام أعوان القضاة
تقارير
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إقرار القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكـــــــــم النظامية ومحاكم الصلح ونظام أعوان القضاة
تقارير
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مساق .. رؤية وإنجازات
تقارير
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 العدل تكرم القاضي طالل الصغير
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”ثقافية العدل“ تنظم ”مسابقة العدل األدبية“

لجان

وزير العدل يكرم القاضي طالل الصغير
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«مذكرات إمرأة»

 
     
   

 

        
    
 


 


 


        
       




«اجتماعية العدل» تشارك في مهرجان الطفل المعاق

لجان

أمني عام وزارة العدل يكرم أحد املشاركني في املسرحية

العدل تتبرع بعدد من الكراسي املتحركة لذوي اإلحتياجات جانب من املشاركني في املهرجان
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«تكية أم علي» بارقة أمل تنشدها الفئات الفقيرة في األردن

         

         





      
       









         



٥٠ موظفًا يشاركون في حملة التبرع بالدم

لجان

موظفي العدل يتبرعون بالدم في وحدة التبرع التابعة ملديرية املركز الوطني لبنك الدم
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أنت مبتسم ...إذن أنت ناجح

مشاركات
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 هل تغني رسائل الجوال عن دفء التواصل العائلي؟ 

مشاركات

١٧



١٨

شئ غريب
We don’t change Allah’s message..

but  his message changes us . 








        
      




        





       



















        
 







  







 
 





             






             
 

           
  
     





 







الفتاة التي أحبها الجميع

مشاركات



١٩


 

 
 
         
 


           
           
 

 




    

 









دروس في الحياة

ماذا تعرف عن الذئب؟
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اإلنتصار على التعب واإلرهاق

الزنجبيل

مشاركات
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أضرار المشروبات الغازية
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أنا إنسان



 



 











 







لم تترك ما يعتب عليك

شعر
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أسماء الشهور العربية








 
























 

















السماء تمطر ذهبًا وفضة

منوعات

         



       

        
       
 


       
 
        



       

      





      
          

        
        
        
      



  
         


          






وافق شن طبقة











 





 
 









 


 
   

  

 
 
 





  














 






 

 











 

« وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر »
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