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األخىة واألخىاث األفبضل /هنسىبى الكليت
السالم عليكن ورحوت هللا وبركبته
إن المؼياس األساسّ الزِ يحكم تً المجرمغ ػلىّ ىِ ؤسسةىح ٌىُ الىذَس ال ؼىاى الىزِ ذ ىُ تىً لخذؤرىح َذىميىح الثيةىح َرلى لحى ؤكىكهذً
َذح يق الرىميح المةرذاؤح .لزا يحشص قطبع شئىى خذهت الوجتوع وتنويت البيئت تالكليح جاٌذا ػلّ الرُاص ؤغ فةىاخ المجرمىغ المىذوّ
لر ؼي دَسي َسفغ الُػّ الثيةّ لذِ األفشاد ترُجيً الثحىس الؼلمىّ َاألوكىاح المخرل ىح للمةىاٌمح فىّ ى المكىكهخ الثيةيىحك َرلى ؤىه
خهى ذ ذيم الخذؤاخ َإقاؤح المكشَػاخ الثحصيح الراثي يح َالرُاص ؤغ المجرمغ َؤىظماخ الؼم المذوّ لر ىذيم الخىذؤاخ َاتسركىاساخ
ال ىيىىح َالر اػ ى ؤىىغ الجٍىىاخ الكىىؼثيح َالرى يزيىىح تؼ ىىذ الؼذيىىذ ؤىىه المىىسذمشاخ َالىىىذَاخ .كمىىا ذحىىشص الكليىىح ػلىىّ المكىىاسكح فىىّ قُاف ى
اتصحاح الثيةّ المُجٍح لخذؤح ال شِ َالىجُع تمحافظاخ ال ىاج َسيىاء .ويشتول القطبع على الىحذاث اآلتيت:
وحذة التذريب؛ المةةُلح ػه ذىميح الُػّ َؤٍاساخ جميغ ؤىةُتّ الكليح ؤه طهب َػىاؤليه َىػاىاء ٌيةىح الرىذسيل َالٍيةىح المؼاَوىح
تؼ ذ الؼذيذ ؤه الذَساخ الرذسيثيحك وحذة رعبيت الخريجيي؛ الرّ ذمص

ل ح َص تيه الكليح َخشيجيٍىا تمراتؼىح إ رياجىاخ سىُل الؼمى ك

وحذة األزهبث والكىارث؛ ٌَّ ذ ُ تمراتؼح ذذسية الؼاؤليه تالمؼاؤ الثحصيح َالاهتيح للرؼاؤ ػىىذ ىذَز ىصؤىاخ ىَ كىُاسز ؤحرملىح
تالكليح تُاساح وخثح ؤه المرخصصيهك شم قسن الىحذاث راث الطاببع الخاب

؛ ٌَىُ يكىم ػلىّ َ ىذج ذصىىيغ الضجىاضك ََ ىذج الةىمُ

َالرحالي الذقي حك َؤشكض ىتحاز الثيةح تةاود كاذشيهك ََ ذج اتسركاساخ الؼلميىحك َذٍىذ

الُ ىذاخ إلىّ ذىميىح المىُاسد الزاذيىح َدػىم

ؤيضاويح الثحس الؼلمّ َالؼمليح الرؼليميح تالكليح.
ىدػُ هللا ػض َج ىن ىكُن ػىذ ةه ظه اشاذكم تسركماى ؤةيشج الر ذ تال ااع َال يا تذَس فؼاى َإيجاتّ للىٍُض تكليرىا الحثيثىح
َالح اظ ػليٍا كليح ؤشؤُقح فّ س اب جاؤؼح قىاج الةُيلك ٌزا َتاهلل الرُفيقككككك.
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