
 كلمة رئيس الجامعة 

ي ولدت من رحم العتبة الحسينية المقدسة لتحمل 
جامعة وارث االنبياء )عليه السالم( هذه الجامعة الت 

ف لنا أن  ن بسارية العلم، وانه لشر لواء المعرفة ولتكون الرافد األكاديمي لبناء مجتمع يحمل راية الحسي 

ي وأكاديمي لنحقق أهداف نسمو اىل الوصول اليها نقف لنحمل هذه المسؤولية التأريخية بساعدين 
حسيتن

ي أكاديمي بخىط وأساليب مدروسة ال يقف فيها أي هدف ربحي 
ي بناء وتقديم جيل حسيتن

   .فن
  

ي ألشعر بالغبطة وأنا أحييكم وأخاطبكم من منب  
تلك الجامعة  جامعة وارث األنبياء)عليه السالم(، رئاسة إنن

عت ي شر
ي  علمية وانسانية عدة م بتخصصات 2017علم عام أبوابها لطلبة ال الت  حاجة سوق العمل  تلت 

، ن وتحقيق الجودة  وحملت عىل عاتقها مسؤولية تطوير الواقع التعليمي  وطموحات الخريجي 

ي شت  مجاالت العلم والمعرفة وصناعة الشاملة
وتنمية  وصقل شخصياتهم القادة فن

ن المتخصصة وتج الكوادر وبناء الفكرية، مواهبهم ات هب  ي سبيل الدراسية، والقاعات المختب 
الحصول  فن

بة  .الخصبة لالبداع واالبتكار عىل الب 

ات والمهارات وتعزيز  نقل لخدمة المجتمع عب   األول وهدفنا رسالتنا )الرب  ح ليس غايتنا( هذه هي  الخب 

  وبناء إنسان ثقافة العمل التطوعي 
 
ي صنع القرار، مسؤول تجاه بلده ومشاركا

ين  ج أشخاصوتخري     فن ن متمب 

ي مجال تخصصهم،لهم القدرة عىل
 .وترسيخ قواعده العمل المؤسسي  تقويم فن

ها فضال عن تقديم  الرصينة البحوث العلمية كتابة إىل عمدت جامعة وارث االنبياء)عليه السالم( لقد ونشر

اكات االستشارات وعقد وإرساء  اتلتبادل الخب   وخارجه داخل العراق مع الجامعات العريقة من  الشر

ت بتحديدها سلم قواعد التعاون والسب  عىل نهج التكامل، كما ن األجور الدراسية المخفضة لطلبة  تمب 

ي االختبارات الوزارية النهائية  االعدادية
ن لهم عىل تحقيق أعىل الدرجات فن ذوي المعدالت الجيدة كتحفب 

 .الذي يخفف عن كاهل أولياء األمور التخفيض لالستفادة من

امنا التام اليوم، نعلن من منب  الجامعةنحن  ن ي السياسة االدارية الب 
ي  بتبتن

للطلبة  اإلبداع دعم من شأنها الت 

، ن ن والباحثي  الرصح  مكانة هذا من بما يعزز األكاديمي واألداء الجامعي  واالرتقاء بالواقع والتدريسيي 

 بعد آخر، الكبب  
 
ن الجامعات العراقية والعالمية يوما  وهو ما نطمح لتصبح جا بي 

 
معتنا هي األوىل عالميا

 .ويمثل رؤيتنا للمستقبل إليه

ن  الواثب عىل أرضها الطاهرة.  مبارك لكربالء الفداء هذا الرصح العلمي  وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمي 

 .وصىل هللا عىل محمد وآله الطاهرين، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
  
  

 


