
كلية
شط العرب اجلامعة

المجالت العلمية:

1. المجلة العراقية للحوسبة الذكية والمعلوماتية. 

2. مجلة كلية شط العرب الجامعة للعلوم اإلدارية والقانونية. 

ISO

حصلت كلية شط العرب الجامعة على االعتماد الدولي لتطبيق معايير 
نظام ادارة الجودة

ISO 9001: 2015 
يعد تحقيق هذا االنجاز خطوة اولى متبوعة بمجموعة خطوات لغرض 

الحصول قريبا على شهادات االيزو العالمية بمختلف المجاالت 

ISO 14001:2015 Environmental management systemوتطبيقها ومنها:

ISO 45001:2018 Occupational health and safety (OH&S) management system

ISO 5001:2018 Energy management systems

اتفاقيات التوأمة

لدى كلية شط العرب الجامعة اتفاقيات توأمة وتعاون علمي وأكاديمي 

مشترك مع مجموعة من الجامعات والكليات المحلية والدولية منها: -

1. جامعة البصرة.

2. كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات- جامعة البصرة.

3. كلية اإلدارة واالقتصاد- جامعة البصرة.

4. كلية الكوت الجامعة.

5. جامعة السالم الدولية.

٦. الجامعة الهاشمية الزرقاء.
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تأسست كلية شط العرب الجامعة في البصرة في ١٩٩٣ تعتبر من أعرق 

وأقدم الكليات والجامعات االهلية التي تأسست في العراق والمعترف 

فيها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كلية شط العرب الجامعة ليست أقدم مؤسسة علمية في البصرة 

فحسب وإنما هي "األولى" من نوعها التي انطلقت منها المالكات 

فـــي مختلف العلوم اإلدارية والقانونية والتكنولوجية ، المدربة تدريبًا 

عـــــالـــــــي المستوى لتنشر تلك المالكات على المؤسسات الحكومية 

واالهلية في البصرة والمحافظات األخرى.

كلية شط العرب الجامعة

اقسام الكلية:

1. قسم القانون. 

2. قسم المحاسبة. 

3. قسم علوم الحاسوب. 

4. قسم إدارة االعمال. 

5. قسم هندسة تقنيات الحاسوب. 

6. قسم الهندسة المدنية.

القاعات الدراسية: 

انشأت الكلية قاعات نموذجية تعتمد المواصفات التكنولوجية العالمية 
الحديثة حيث اصــبح المجموع (٥٣) قاعة ومختبر علمي وورش متطورة.

قاعات المؤتمرات:

هي قاعات ذات طراز عالمي شيدتها الكلية حديثا مخصصة للمؤتمرات 
العلمية والدولية التي تعقد في البصرة.

المحكمة االفتراضية:

 

تضـــــــــــــــــــــــــــم الكلية سبعة مختبرات 

حاســـــــــــــــوب بأرقى المواصــــــــــــــــفات 

التقنية وبأحدث البرامج المســــــــــــتخدمة

 حاليا وهي مجهزة بوســـــــــــــــائل العرض 

المرئي للبيانات ولوحات التعلم االلكتروني.

تحتوي الكلية علـــــــــــــــــــى مجموعة من 

الورش التدريبية المختلفة والتـــــــــــــــــــــي 

جهـــــــــزت بأجهـــــــــزة ومعدات متقدمة 

لتدريب الطالب علــــــى الجانب العملـــــــي 

لطلبة الدراســــــــــــــــــــــــات االولية ومكانا 

ألجــــــراء بحوث الطلبة نظــــــرا لما فـــــــي 

الجانب العملــــي من اهمية كبــــرى فــــي 

ترســــــــــــــــــــيخ المادة النظرية في اذهان 

الطلبة ومجاال واســــــــــــــــــــــــــعا لتطبيق 

النظريات والقوانين بصــــــــــــــــــورة عملية.

التدريسيون:

المختبرات العلمية 

مختبرات الحاسوب 

الورش

تضم الكلية قامات علمية تمتاز بالرصانة العلمية ومن خيرة التدريسين 
في البصــــرة والعراق وتقدم أفضــــل الخدمات التعليمية في مختلف 
المجاالت العلمية وفق اساليب متطورة على الصعيد النظري والعملي.

الكافتيريا:

تحتوي الكلية بحلتها الجديدة على كافتيريا نموذجية وتقدم اشهى 
االطباق واألجواء المبتكرة.
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