وحدة التعلٌم المستمر:
وهً الوحدة التً تعنى بالتدرٌب خدمة للمجتمع بعد رسالتً التعلٌم والبحث العلمً ,ادراكا
ألهمٌة الخدمات واالنشطة التعلٌمٌة والفنٌة والبحثٌة لخدمة المجتمع وضمان وصول هذه
الخدمات لكافة مؤسسات وفئات المجتمع من مختلف االعمار لما ٌحققه مثل هذا التواصل من
استثمار وتوظٌف افضل االمكانات والموارد البشرٌة الجامعٌة.

دور وحدة التعلٌم المستمر فً ربط العالقة بٌن الكلٌة والمجتمع:
حٌث تعمل وحدة التعلٌم المستمر على توثٌق العالقات مع الهٌئات والدوائر العلمٌة واالنتاجٌة
والجمعٌات العلمٌة التً تضع تنمٌة الموارد البشرٌة ضمن اهدافها ومد جسور التعاون مع
مختلف مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص من خالل تدرٌب كوادرها العاملة على احدث
التقنٌات والعلوم نظرٌا وعملٌا وزٌادة خبراتهم ومعارفهم وبالتالً االرتقاء بمستوى ونوعٌة
انتاجٌتهم كل حسب اختصاصه وبذلك فهً تعمل على ادامة الحضور الذهنً والمعلوماتً
المدعم بالتقنٌات النظرٌة والتطبٌقٌة فً المجاالت الهندسٌة المتنوعة واحداث التكامل بٌن
برامج التعلٌم المستمر وبرامج المؤسسات االنتاجٌة والمهنٌة وتحقٌق الترابط بٌن التعلٌم
النظامً والتعلٌم المستمر من خالل اعداد وصٌاغه جملة من البرامج التدرٌبٌة الهندسٌة
التخصصٌة اضافه الى برامج تكمٌلٌة اخرى تجمع بٌن الجوانب العلمٌة والمعرفٌة من جهة
وجوانب علمٌه التطبٌقٌة من جهة اخرى كما وتمنح الوحدة شهادات تخرج للمشاركٌن فً
الدورات بعد اجتٌازهم اختبارات تحرٌرٌة وعملٌة حسب نوع الدورة.

من المستفٌد من التعلٌم المستمر؟
مختلف شرائج المجتمع من طالب وخرٌجٌن وموظفٌن فً مختلف دوائر الدولة وشركات
القطاع الخاص لمن ٌرغبون فً التدرٌب على مختلف البرامج واالجهزة الهندسٌة فً مختلف
المٌادٌن العملٌة والنظرٌة والتً تساعد فً تهٌئة المشاركٌن ألجواء العمل وزٌادة خبراتهم
ومعارفهم لالرتقاء بمستوى ادائهم او ألغراض الترقٌات.

واقع حال التعلٌم المستمر فً الكلٌة:
تقدم الوحدة خدماتها التدرٌبٌة التطوٌرٌة فً كافة االختصاصات الهندسٌة المختلفة من قبل
اساتذة اكفاء من مختلف االقسام الهندسٌة ,وبكادر هندسً واداري تحت اشراف عمادة كلٌة
الهندسة ,اذ ترتبط وحدة التعلٌم المستمر حسب الهٌكلٌة االدارٌة بمكتب السٌد المعاون العمٌد
للشؤون العلمٌة والدراسات العلٌا.
تقع وحدة التعلٌم المستمر فً موقع استراتٌجً بالقرب من رئاسة جامعة بابل وٌتضمن كادر
الوحدة مسؤول وحدة التعلٌم مع موظفٌن.

االفاق المستقبلٌة:
 -انشاء بٌئة تدرٌبٌة وتعلٌمٌة ابداعٌة وفاعلة.
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