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افتتاح مشروع ترابط في جامعة بابل
عقدت جامعة بابل برعاٌة السٌد رئٌس الجامعة اجتماعها االول لتطبٌق مشروع ترابط الخاص باالصالح
االداري العراقً وبحضور مدراء االقسام المعنٌة بالمشروع وممثلً مكتب المفتش العام – فرع الفرات
االوسط ومستشاري مشروع ترابط باختصاصات (التخطٌط االستراتٌجً ،االدارة المالٌة  ،ادارة
التعاقدات  ،ادارة المشارٌع  ،التطوٌر المإسسً)
حٌث قدم كل مستشار حسب اختصاصه عرضا ً تضمن منهجٌة عمله التً سٌقوم بتطبٌقها فً الجامعة وقد
كان االجتماع ناجحا ً ومثمراً حٌث أكد السٌد رئٌس الجامعة بتقدٌم كل الدعم المطلوب وتهٌئة المستلزمات
التً ٌحتاجها المشروع والتعاون البناء والشفاف مع مستشاري المشروع للوصول الى افضل النتائج .

اختيار تدريسي بابلي لعضوية اللجنة العلمية لمؤتمر العالمي للمجلة الكيماوية في الهند

كشف استاذ علوم الكٌمٌاء فً جامعة بابل الدكتور فالح حسن حسٌن عن قٌام المإتمر العلمً العالمً االول للمجلة
الكٌماوٌة االسٌوٌة باختٌاره عضوا فً لجنته العلمٌة الى جانب  14عضوا متخصصا فً الجامعات العالمٌة
والمإسسات العلمٌة المتخصصة بعلوم الكٌمٌاء فً العالم.
واضاف ان المإتمر الذي سٌعقد فً مدٌنة ادبور الهندٌة للمدة من  4–3اذار ،2012وجه دعوات الى اساتذة
الكٌمٌاء العراقٌٌن والباحثٌن للمشاركة فٌه ،اذ ٌمكن االطالع على شروط المشاركة عبرالرابط االلكترونً
(http://icgtes-2012.asianjournalofchemistry.co.in).
فٌما اشار مصدر فً الجامعة الى ان اختٌار احد تدرٌسٌٌها لعضوٌة احد المإتمرات العالمٌة ٌشكل اضافة نوعٌة
للجامعة من جهة  ،واشادة بالمستوى العلمً لتدرٌسٌٌها من جهة اخرى.

دراسة تبين إمكانية استخدام اوكسيد المغنسيوم كمانع في احتراق الوقود التشغيلي في جامعة بابل
توصلت دراسة علمٌة فً جامعة بابل ,من إمكانٌة استخدام اوكسٌد المغنٌسٌوم ( )mgoكمانع للتآكل الحاصل نتٌجة احتراق الوقود التشغٌلً
الحاوي على شوائب فلزٌه كالصودٌوم والكبرٌت والفنادٌوم.
وأوضح معاون عمٌد كلٌة الهندسة فً جامعة بابل الدكتور كاظم السلطانً ان الدراسة البحثٌة التً شاركت فً المإتمر الدولً األول للنفط والغاز
الذي نظمته وزارة النفط فً محافظة البصرة توصلت الى امكانٌه استخدام اوكسٌد المغنٌسٌوم ( )mgoكمانع للتاكل الحاصل نتٌجة احتراق الوقود
التشغٌلً الحاوي على شوائب فلزٌه كالصودٌوم والكبرٌت والفنادٌوم عندما ٌكون احتراق ذلك الوقود فً غرفه االحتراق ( المراجل البخارٌة)
المستخدمة فً محطات تولٌد الطاقة الكهربائٌة.
وبٌن معاون العمٌد ان هذه الدراسة ستوفر مبالغ مالٌة كبٌرة لتلك المحطات كانت ستصرف على معالجة األنابٌب المتآكلة فً المراجل البخارٌة
وشراء أنابٌب جدٌدة بٌن فترة وأخرى.

عمداء التمريض يناقشون إلية تطبيق المناهج الدراسية الحديثة
ناقش عمداء كلٌات التمرٌض فً الجامعات العراقٌة فً االجتماع الذي عقد مإخرا فً كلٌة التمرٌض جامعة دهوك الٌة تطبٌق المناهج الدراسٌة
الحدٌثة الموحدة فً كافة المراحل الدراسٌة فً كلٌات التمرٌض وذلك خالل اجتماع لجنة عمداء التمرٌض بحضور رئٌس جامعة دهوك ونقٌب
التمرٌض العام الدكتور أمٌن عجٌل الٌاسري .حٌث اكد الدكتور قحطان هادي حسٌن عمٌد كلٌة التمرٌض فً جامعة بابل انه تم مناقشة أمور عدة فً
االجتماع أهمها مناقشة التعدٌالت المقترحة من قبل منظمة الصحة العالمٌة على المناهج الدراسٌة والٌة تطبٌقها فً كلٌات التمرٌض من اجل مواكبة
التطور العلمً العالمً فً مجال التمرٌض.
وقد شكلت ورشة عمل خاصة لدراسة التغٌرات الضرورٌة على المواد الدراسٌة وستباشر عملها فً  4/3/2012فً جامعة بغداد بحضور تدرٌسً
المواد المقترح التعدٌل علٌها  .واضاف الدكتور قحطان هادي حسٌن انه تم فً االجتماع اٌضا متابعة توصٌات المإتمر الوطنً الثانً للتمرٌض
الذي عقد فً تشرٌن الثانً الماضً فً جامعة بابل والمرفوعة الوزارة الصحة ووزارة التعلٌم العالً فقد تنسب ترشٌح تدرٌسً من كلٌة لمتابعة
التدرٌب السرٌري العملً للطلبة فً المإسسات الصحٌة والتعلٌمٌة من خالل وضع معاٌٌر للتدرٌب السرٌري الثنائً المشترك بٌن وزارة الصحة
ووزارة التعلٌم العالً.
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جامعة بابل تنظم دورة تدريبية خاصة بالصحة والسالمة المهنية
نظمت جامعة بابل دورة تدرٌبٌة وورشة عمل خاصة فً الصحة والسالمة المهنٌة بإشراف مساعد رئٌس الجامعة للشإون القانونٌة واإلدارٌة
األستاذ الدكتور جواد كاظم الجنابً شارك خاللها مسئولً وحدات الصحة والسالمة المهنٌة فً كلٌات وأقسام الجامعة استمرت الدورة النظرٌة
خمسة اٌام اعتبارا من  15/12/2011-11فً حٌن استمرت ورشة العمل ٌومٌن اعتبارا من . 19/12/2011-18
وجاء عقد الدورة وورشة العمل تنفٌذا لتوجٌهات الجمعٌة العراقٌة للصحة والسالمة المهنٌة التً دعت الى ضرورة اقامة دورات تدرٌبٌة نظرٌة
وورش عمل خاصة بموضوع الصحة والسالمة المهنٌة نظرا الهمٌة عقد مثل تلك الدورات والورش .وتضمن منهاج الدورة التدرٌبٌة محاضرات
متخصصة عن السالمة المهنٌة وحوادث واصابات العمل ونظام ادارة الصحة والسالمة المهنٌة القاها الدكتور محمد عباس عبد المجٌد فٌما القى
الفٌزٌاوي سعٌد حسٌن جاسم محاضرات تناولت الوقاٌة من الحرائق وتقنٌات االطفاء واجراءات الطوارئ فً حٌن القى الدكتور حٌدر حسن
العطار محاضرات استعرضت القوانٌن والتعلٌمات الخاصة فً الصحة والسالمة المهنٌة ومفهوم الصحة المهنٌة واالسعافات االولٌة والقى
الكٌمٌاوي عباس محمود محاضرات ركزت على مخاطر المواد الكٌمٌاوٌة وخزنها وتداولها واجراءات السالمة فً المختبرات فً حٌن القى
الكٌمٌاوي محمد عبد القادر محاضرات تناولت المخاطر الكهربائٌة والمعدات والعدد الكهربائٌة .
وفً ختام الدورة تم اجراء اختبارات للمشاركٌن فً الدورة من منتسبً الصحة والسالمة المهنٌة فً كلٌات واقسام الجامعة ومنحهم شهادات
تقدٌرٌة وشهادات مشاركة فً الدورة.

أستاذ بجامعة بابل يترأس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام األول للهيئة العربية للطاقة المتجددة
رأس أ.د .فالح حسن حسٌن أستاذ العلوم فً جامعة بابل رئاسة اللجنة التحضٌرٌة للمإتمر العام األول للهٌئة العربٌة للطاقة المتجددة الذي عقد
مإخرا فً عمان فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة للفترة من  . 30/11/2011-28وقال أ.د .فالح حسن حسٌن رئٌس اللجنة التحضٌرٌة للمإتمر لقد
حصلت موافقة المإتمر على تسمٌة رئٌس جامعة بابل أ.د .نبٌل هاشم االعرجً فً عضوٌة هٌئة األمناء  .مشٌرا إلى إن المإتمر قد نظم من قبل
منظمة القوة الخضراء للمإتمرات وبحضور متمٌز لشركات عالمٌة عمالقة فً الطاقة المتجددة ومنها شركات سٌمنس وفٌستاس لطاقة الرٌاح .مبٌنا
إن الهٌئة العربٌة للطاقة المتجددة هً من مإسسات المجتمع المدنً العربٌة الغٌر ربحٌة التً تتخذ من المملكة األردنٌة الهاشمٌة مقرا لها وتعنى
بنشر الوعً والمعرفة لثقافة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة فً المجتمعات العربٌة وتعمل على تحفٌز االستثمارات للمساهمة العملٌة فً التنمٌة
المستدامة للمجتمعات العربٌة  .منوها إلى إن الهٌئة العربٌة للطاقة المتجددة ( )ARECالتً أعلن عنها من خالل المنتدى العالمً لتكنولوجٌا الطاقة
الخضراء عام  2010الذي أقامته الجمعٌة األردنٌة للطاقة المتجددة ( )JRESستعمل على تسهٌل وتشجٌع ثقافة الطاقة المتجددة واستخداماتها فً
جمٌع سبل الحٌاة  .الفتا إلى االستخدام المناسب للطاقة المتجددة مع التركٌز على الطاقة سٌكون له دور فعال ومباشر فً البدائل المستقبلٌة للطاقة
والحد من آثار االحتباس الحراري وظاهرة التغٌر المناخً .
شملت ( )24مدرسة ابتدائية طب بابل تنظم ورشة عمل خاصة بالدعم النفسي لالطفال
أقامت وحدة بحوث الصحة النفسٌة فً فرع طب المجتمع كلٌة الطب بجامعة بابل ورشة عمل لتدرٌب كوادر المدارس االبتدائٌة التابعة لمدٌرٌة
تربٌة الهاشمٌة فً محافظة بابل حول موضوع الدعم النفسً واالجتماعً لالطفال المتعرضٌن للصدمات النفسٌة.
فقد اكد الدكتور حسن علوان بٌعً رئٌس فرع طب المجتمع وخبٌر منظمة الصحة العالمٌة ان ورشة العمل شملت ( )48معلم ومعلمة من ()24
مدرسة من المدٌرٌة اعاله تظمنت الورشة القاء محاضرات من قبل متخصصٌن فً علم النفس وطب االطفال واالدارة وحقوق الطفل وتم التدرٌب
والتؤكٌد على العمل الجماعً ولعب األدوار أي تمثٌل مشاهد حقٌقٌة للمعلمٌن لتعزٌز الجوانب االٌجابٌة الصحٌحة للتعامل مع االطفال المتعرضٌن
الى صدمات نفسٌة جراء الحوادث التً ٌمر بها البلد مثل التعرض لالنفجارات ورإٌة مشاهد تلفزٌونٌة لحوادث إرهابٌة وحوادث الطرق وكذلك
التعرض الى العنف المدرسً الموجه من قبل المعلم واالدارة ضد التالمٌذ.
واضاف بٌعً ان هذه الورشه جاءت من اجل زٌادة وعً ومهارات المعلمٌن لتعزٌز الصحة النفسٌة فً المدارس وكٌفٌة التعامل من الحاالت
السلبٌة لدى التالمٌذ مثل التنمر والذي ٌعنً السلوك العدوانً الذي ٌمارسه االطفال ضد بعضهم البعض بدون سبب وبشكل متكرر وبعٌد عن
أنظار المعلمٌن واألهل  .وان هذه الظاهرة الخطٌرة تإدي الى عواقب سلبٌة على الصحة النفسٌة للتالمٌذ وٌؤتً دور المعلم كما أوضح بٌعً هو
ضرورة تشخٌص الحالة أي االعتداء ومن ثم مراقبة التلمٌذ المتنمر وتكلٌف احد التالمٌذ بمراقبة الطفل الضحٌة أثناء الفرص وعند الخروج من
المدرسة .وضرورة توجٌه الطفل المتنمر وتعزٌز التصرف الحسن لدٌه من خالل الثناء على التصرفات الجٌدة أو إعطاء الهداٌا والثناء اللفظً.
اما فً الحاالت الخطٌرة ٌجب اتخاذ إجراءات حازمه ضد الطفل المعتدي وٌجب تقوٌة العالقة بٌن المدرسة واالسرة ذلك مما ٌساعد على خلق
اجواء صحٌة لعالج المتؤسدٌن والتعرف على مشاكلهم وعالجها.
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إصداز كتاباٌ جديداٌ ألحد أساترة كهيت انرتبيت نهعهىو اإلَساَيت جبايعت بابم
سلٌم جاسم محمد
صدر حدٌث لألستاذ الدكتور عبد العظم رهٌف السلطانً أستتاذ األدب العربتً والتدرٌستً فتً كلٌتة التربٌتة للعلتوم اإلنستانٌة فتً جامعتة بابتل كتتابٌن
األول بعنوان (نازك المالئكة بٌن الكتابٌة وتؤثٌث القصٌدة ) تناول فٌه الجوانب النقدٌة لشعر الشاعرة الكبٌرة نازك المالئكة وتكتون متن ثالثتة أبتواب
مقسمة إلى عدة فصول تناول فً الباب األول الهٌئتة والستٌرة_ الستٌمٌاء وإنتتاج الداللتة مشتٌرا فٌهتا إلتى تشتكٌل التوعً ومالمتح التجستٌد فتً قصتائد
الشاعرة أما الباب الثانً فقد أشار فٌه إلى احاالت المتتن الشتعري منهتا احتاالت المضتمون كتذلك احتاالت الشتكل والمضتمون وقتد تنتاول فتً الفصتل
الثالث أهمٌة المنجز.
أما الكتاب الثانً فقد كان بعنوان (خطاب اآلخر خطاب نقد التؤلٌف األدبً الحدٌث أنموذجا) قسمه الناشتر إلتى أربعتة فصتول تنتاول فتً األول رحلتة
التؤسٌس وخطابها التنظٌري منها مفهوم الخطاب واألهمٌة والمنهج كذلك جذور النشؤة والعدٌد من األبتواب األخترى أمتا الفصتل الثتانً فقتد ركتز فٌته
على الخطاب التطبٌقً وهاجس التصوٌب –(مرحلتة التؤستٌس) ستاردا فٌهتا الغٌبوبتة وبتوادر النهتوض ومفاصتل بنٌتة التتؤلٌف ومستتوٌات النقتد كتذلك
تطرق فٌه إلى مسإولٌة الخطاب النقدي.
أما الفصل الثالث فقد تحدث فٌه عن توتر الخطاب النقدي فً النصف األول من القرن العشرٌن شرح فٌته تجلٌتات تتوتر الخطتاب متن ختالل المإلتف
والنص والحشر واإلقصاء .كذلك تؤمل فً عالقة اإللغاء باإلضافة إلى المساجالت تناول فٌها شهادات األدباء المساجلٌن

استاذ جبايعت بابم حيصم عهى بساءة اخرتاع البتكازِ تصًيى جهاش َاقم جسثىيي كهسبائي يتًيص
حصل الباحث الدكتور حسن فاضل ناجً عالوي السعدي استاذ الهندستة الوراثٌتة لالحٌتاء
المجهرٌة فً قسم علوم الحٌاة بكلٌة العلوم فً جامعة بابل على براءة اختتراع متن الجهتاز
المركزي للتقٌٌس والسٌطرة النوعٌة/قسم الملكٌة الصناعٌة فً وزارة التخطتٌط عتن بتراءة
اختراعه الموسومة(تصمٌم جهاز ناقل جرثتومً كهربتائً) الحتائز علتى التصتنٌف التدولً
بالرمز( )A61B19/00والتصنٌف العراقً بالرقم()36وذلك فً .2012/1/9
واوضح الدكتور السعدي ان الجهاز المبتكر ٌتمٌز بكونه االول من نوعه فتً العتالم والتذي
ٌتفوق كثٌترا علتى الجهتاز التقلٌتدي المستتخدم حالٌتا فتً المختبترات المستمى(بجهتاز الناقتل
اللهبً)حٌث ٌمتاز الجهاز الجدٌد بالعدٌد من المزاٌا والخصائص اذ ٌعتمد تعقٌمته كهربائٌتا
مع سهولة استخدامه ودقته ورخص ثمنه وصغر حجمته وسترعة توهجته وامانتته وامكانٌتة
السٌطرة الدقٌقة على نظامه التشغٌلً.

استبدال اسى كهيت تكُىنىجيا احلاسباث جبايعت بابم إىل كهيت تكُىنىجيا املعهىياث
بناءا على ما أقره مجلس الجامعة بجلستته الخامستة المفتوحتة واستتنادا إلتى كتتاب وزارة التعلتٌم العتالً والبحتث العلمتً (دائترة الدراستات والتخطتٌط
والمتابعة) قسم الدراسات والتخطٌط تقرر تغٌٌر تسمٌة كلٌة تكنولوجٌا الحاستبات فتً جامعتة بابتل إلتى كلٌتة تكنولوجٌتا المعلومتات( Information
. )Technology
عمٌد الكلٌتة أ.د.توفٌتق عبتد الختالق االستدي عتزا ذلتك االستتبدال إلتى توافتق االستم الجدٌتد متع طبٌعتة اختصاصتات األقستام العلمٌتة وطبٌعتة مفتردات
المناهج الدراسٌة لتلك األقسام وقد تم فعال تغٌٌر االسم فً كافة الوثائق والكتب الرسمٌة وتم العمل بموجب االسم الجدٌد للكلٌة.
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يسكص انتعهيى املستًس جبايعت بابم يعهٍ عٍ دوزاث تدزيبيت جديدة
انطالقا من مبدأ الجامعة فً خدمة المجتمع وتوثٌقا ألواصر التعاون بٌنها وبتٌن مإسستات الدولتة والقطتاع الختاص فقتد
أعلن مركز التعلٌم المستمر فً جامعة بابل عن برنامج الدورات التدرٌبٌة المخططة للنصف الثانً متن العتام الجتامعً
( )2012-2011واستتتعداد إدارة المركتتز لتنفٌتتذ دورات تدرٌبٌتتة أختترى تطلبهتتا أو تقترحهتتا مإسستتات الدولتتة والقطتتاع
الخاص لم ترد ضمن الدورات المعلنة للنصف الثانً .
وبٌن مدٌر المركز الدكتور كاظم عبد نور أن برنامج الدورات ٌتضمن تنفٌذ ( )17دورة تدرٌبٌتة تشتمل دورة فتً ( تستتمر( windows word
 power pointلمدة  3أسابٌع للراغبٌن ممن لدٌهم رغبة بالتعلم على الحاسبة ولتدٌهم خبترة ستابقة فتً مجتال الحاستبات – دورة منهجٌتة التغٌٌتر
لمدة أسبوع للمهندسً دوائر ومإسسات الدولة و خرٌجً المعاهد الفنٌة من ذوي االختصتاص –  )GISدورة )لمتدة أستبوعٌن مخصصتة لمنتستبً
مدٌرٌة شرطة محافظة بابل ومدٌرٌة االتصاالت والمعلوماتٌة – دورة إدارة األزمات تستمر لمدة أسبوع للمهندسٌن فً دوائر ومإسسات الدولة و
خرٌجتتً المعاهتتد الفنٌتتة متتن ذوي االختصتتاص – دورة طرائتتق التتتدرٌس الجتتامعً لمتتدة شتتهر مخصصتتة العضتتاء الهٌئتتة التدرٌستتٌة فتتً الجامعتتة
والحاصلٌن حدٌثا على شهادة الماجستٌر والدكتوراه – دورة (  ) CISCOلمدة ثالث أسابٌع مخصصة اٌضا لمنتسبً مدٌرٌة شرطة محافظة بابل
ومدٌرٌة االتصاالت والمعلوماتٌة – دورة عن الدعاوي المدنٌة والجزائٌة لمدة أستبوعٌن لمستئولً الشتعب والوحتدات القانونٌتة متن داختل الجامعتة
وخارجها والعتاملون فٌهتا – دورة لممارستة المهنتة فتً مجتال العمتل  /تطبٌقٌتة فتً موقتع العمتل  /هندستة مكانٌتك – كهربتاء – متدنً لمتدة أستبوع
للمهندسٌن فً دوائر ومإسستات الدولتة وخرٌجتً المعاهتد الفنٌتة متن ذوي االختصتاص – دورتتان  CDA –AOUTللمبتتدئٌن وللمتوستطٌن لمتدة
أسبوعٌن للمهندستٌن فتً دوائتر ومإسستات الدولتة وخرٌجتً المعاهتد الفنٌتة متن ذوي االختصتاص – دورة تعرٌفٌتة فتً الوظٌفتة العامتة واوجبتات
الموظف وحقوقه لمدة أسبوع للموظفٌن العاملٌن فً دوائر ومإسسات الدولة –دورة عن استخدامات أل() DNAفً األدلتة الجنائٌتة لمتدة أستبوعٌن
للمحققٌن العاملٌن فتً دوائتر ومإسستات الدولتة – دورة عتن استتخدام برنتامج( ) SPSSفتً العمتل العلمتً واإلداري لمتدة أستبوعٌن للعتاملٌن فتً
أقستام اإلحصتاء والتخطتٌط و ذوي العالقتة واالختصتاص – دورة تعرٌفٌتة اخترى فتً الوظٌفتة العامتة وإجتراءات العمتل والهٌكتل التنظٌمتً لمتدة
أسبوع لجمٌع الموظفٌن العاملٌن فً دوائر الدولة ومإسساتها – دورة عن البٌئة والسالمة المهنٌة لمدة أستبوع للعتاملٌن فتً دوائتر البٌئتة وكتل متن
لدٌهم رغبة بالموضوع – دورة لمدرسً الطلبة المتمٌزٌن لمدة أسبوع للمدرسٌن العاملٌن فً مدارس المتمٌتزٌن الحكومٌتة واألهلٌتة – دورة عتن
الخدمات اإلرشادٌة لذوي االحتٌاجات الخاصة وذوٌهم لمدة أسبوع لمعلمً ومعلمات ذوي االحتٌاجات الخاصة – دورة اخرى فً طرائق التتدرٌس
الجامعً لمدة شهر مخصصة العضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً الجامعة والحاصلٌن حدٌثا على شهادة الماجستٌر والدكتوراه ).
جايعت بابم تفتتح املشتم انصزاعي ضى قسابت ()27أنف شتهت شزاعيت
افتتح رئٌس جامعة بابل األستاذ الدكتور نبٌل هاشم االعرجً المشتل الزراعً للجامعة والذي تم انجازه من قبل كوادر الشعبة الزراعٌة فً الجامعتة
وبإشراف مباشر من مساعد رئٌس الجامعة للشإون اإلدارٌة األستاذ الدكتور جواد كاظم الجنابً وقد حضر حفل االفتتتاح مستاعدي رئتٌس الجامعتة
للشإون العلمٌة واالدارٌة وعمداء كلٌات الجامعة حٌث أبدى الحضور إعجابهم وتقدٌرهم للجهود الكبٌرة المبذولة فً انجاز هذا المشتل.
وقال مساعد رئٌس الجامعة للشإون اإلدارٌة األستاذ الدكتور جواد كاظم الجنابً ان المساحات الخضراء تشتكل بٌئتة جٌتدة للطلبتة ومنتستبً الجامعتة
ولمختلف المإسسات المدٌنة حٌث انها تعمل على تلطٌف وتنقٌة األجواء وتكسر شدة الرٌتاح وتقلتل العواصتف الرملٌتة فضتال عتن ابتراز الخصتائص
الجمالٌة والحالة الحضارٌة والجوانب الذوقٌة للمجتمع.
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الندوات والمؤتمرات

كلية آداب بابل
 .1شارك أ.د قٌس حمزة الخفاجً (رئٌس قسم اللغة العربٌة ) مناقشة رسالة الماجستٌر المسومة بت (العتبتات النصتٌة فتً أعمتال صتنع ا ابتراهٌم
الروائٌة) للطالبة وداد هاتف فً كلٌة التربٌة للدراسات االنسانٌة.
 .2قوم أ.د قٌس حمزة الخفاجً رسالة ماجستٌر بعنوان (مختصرات المهمات البً زرعة احمد بن عبد الرحٌم العراقً) من وزارة التعلٌم العالً
والبحث العلمً  /دائرة البعثات والعالقات الثقافٌة (تقٌٌم الشهادات).
 .3قتتوم أ.د حٌتتدر فختتري مٌتتران رستتالة ماجستتتٌر بعنتتوان (غنٌتتة فتتً علتتم الحستتاب ) متتن وزارة التعلتتٌم العتتالً والبحتتث العلمتتً  /دائتترة البعثتتات
والعالقات الثقافٌة (تقٌٌم الشهادات).

الترقيات
•تم ترقية السيد مشتاق طالب حسين في قسم التاريخ من (مدرس) الى أستاذ مساعد
مجالت عالمية تنشر بحوثا علمية الستاذ في كلية العلوم بنات جامعة بابل
ضمن نشاطات قسم الفٌزٌاء اللٌزر-كلٌة العلوم بنات فً جامعة بابل أقٌمت ندوة علمٌة بعنوان (تطبٌقات اللٌزر فً المجاالت الطبٌة )
أدارها الدكتور الطبٌب حسٌن عباس السلطانً على قاعة القسم تناول فٌها تطبٌقات العلمٌة للٌزر منها مختبرات االشعة ( )xRayكذلك
استخدامه فً معالجة مشاكل العٌون كامراض القصر والبعد .ثم تحدث الدكتور حسٌن السلطانً عن االثار الجانبٌة فً استعماالت
اللٌزر فً المجاالت الطبٌة وطرق الوقاٌة منها وفً تصرٌح لالستاذ الدكتور غالب عبد الوهاب الدهش رئٌس القسم قال ان عدد
تدرٌسً القسم اشتركوا فً مناقشات رسائل الماجستٌر واطارٌح الدكتوراه فً مختلف الكلٌات والجامعات العراقٌة .
خمسة بحوث خاصة بتجربة جامعة بابل في الجودة تحضى بقبول المشاركة في المؤتمر الدولي العربي الثاني
من المؤمل عقده في شهر نيسان القادم
حضت خمسة بحوث خاصة عن إدارة الجودة واالعتماد االكادٌمً فً جامعة بابل بقبول المشاركة فً المإتمر
الدولً العربً الثانً التحاد الجامعات العربٌة الذي من المإمل عقده فً البحرٌن فً شهر نٌسان القادم من العام
الحالً .2012
اعلن ذلك مدٌر قسم ضمان الجودة واالداء الجامعً فً رئاسة جامعة بابل الخبٌر االستشاري عامر احمد
غازي مبٌنا ان البحوث التً انجزها القسم بمشاركة اساتذة الجامعة عكست واقع تجربة جامعة بابل فً نظام
ادارة الجودة واالعتماد االكادٌمً الذي تبنته الجامعة وقطعت خالله اشواطا متقدمة.
مبٌنا ان بحوث الجودة الخمسة التً ستشارك فً ذلك المإتمر تناول االول منها اهمٌة ضبط برامج االعتماد االكادٌمً وفق متطلبات مواصفة
االٌزو  9001/2008ضمن تجربة جامعة بابل فٌما استعرض البحث الثانً دور اهمٌة تطبٌق بنود المواصفة الدولٌة الخاصة بمبادئ االٌزو 9000
ضمن تجربة الجامعة فً تؤهٌل المنظمة التعلٌمٌة بنظام ادارة الجودة فً حٌن تطرق البحث الثالث الى آلٌة تصمٌم المقررات الدراسٌة ضمن تجربة
الجامعة ونتائج عناصر وخصائص برامج التعلٌم فً برنامج كلٌة الهندسة واستعرض البحث الرابع آلٌة بناء المعاٌٌر المحلٌة لضمان جودة االداء
وتوزٌنها االكادٌمً فً تجربة الجامعة فٌما تطرق البحث الخامس الى اهمٌة تحلٌل وتقٌٌم بٌانات التغذٌة الراجعة فً تقٌٌم الطلبة الداء عضو الهٌئة
التدرٌسٌة وتقٌٌم المقرر الدراسً ضمن تجربة كلٌة تكنلوجٌا المعلومات فً جامعة بابل.
يشازكت حبىث اجلىدة انشايهت جلايعت بابم يف يؤمتس دويل
سٌشارك الدكتور عباس فاضل حسون المعاون االداري لعمادة كلٌة طب جامعة بابل ممثل ادارة الجودة فً
الكلٌة فً المإتمر الدولً العربً لضمان جودة التعلٌم العالً الثانً الذي تقٌمه اتحاد الجامعات العربٌة بالتعاون
مع المجلس الثقافً البرٌطانً فً مملكة البحرٌن فً نٌسان المقبل سٌشارك فً بحثة المرسوم (بناء المعاٌٌر
المحلٌة لضمان جودة االداء وتوزٌعها النشطة التعلٌم وفق متطلٌات برامج االعتماد االكادٌمً فً جامعة بابل )
باالشتراك مع الباحث الخبٌر االستشاري ممثل ادارة الجودة الشاملة فً جامعة بابل عامر احمد غازي .

