
إحصل على درجات جامعية
من جامعة اولستر البريطانية

وأنت تدرس في قطر! 

للتسجيل، انقر على
 وقم بتحميل طلب االنتساب وتعبئته ثم إرساله إلى

معتمدة من قبل وزارة التعليم
والتعليم العالي في قطر

برامجنا المطروحة حاليًا :

الدبلوم التأسيسي الدولي  - الذي يخولك متابعة دراستك الجامعية
في قطر او في الخارج وفي مجاالت مختلفة منها: الحقوق، إدارة االعمال

 التسويق،المحاسبة، الحوسبة، العلوم السياسية وغيرها  

بكالوريوس في دراسات االعمال

نستقبل طلبات التسجيل لغاية ١ اغسطس

ulsteruniversity.edu.qa/apply/how-to-apply

admissions@ulsteruniversity.edu.qa

كلية إدارة األعمال في جامعة اولستر

ulsteruniversity.edu.qa ulster.ac.uk

جامعة اولستر - المملكة المتحدة جامعة اولستر - قطر

فة من أفضل عشر جامعات ريادية في المملكة المتحدة ُمصنَّ

فة من أفضل 200 جامعة حديثة عالمّيا وفقًا لتصنيف مجلة تايمز  ُمصنَّ
 للتعليم العالي لعام  2019

 متميزة من حيث جودة التدريس واالبتكار والبحث العلمي واالنفتاح
على العالم

س 26969 طالبًا  ُتقّدم الجامعة 23  تخصصًا و 28  برنامجًا وُتَدرِّ

 أكثر من %90 من خريجي الجامعة يحصلون على وظيفة خالل ستة
أشهر من تخرجهم

الجامعة منفتحة على العالم، طالبها من أكثر من 100 دولة

 فرع جامعة اولستر قطر هو السابع إضافة لفروعها الستة في المملكة
المتحدة: بلفاست، كوليرين ، ماجي، جوردانزتاون، لندن وبرمنغهام

 ُتَعّد كلية إدارة األعمال بجامعة اولستر سادس أكبر
كلية في هذا االختصاص بالمملكة المتحدة

 َتُضّم الكلية 6000  طالبا و140 ُعضوا في هيئة
التدريس

 تخرج من الكلية حوالي 60000  طالب يعملون  
في 120دولة

 تتمتع بالسمعة والجودة األكاديمية وبالكفــاءة
التعليميــة العالمية وبتطور البحـث العلمـي

تطبق معايير الجودة الشاملة
 

 تتمّتع بالتدريب الميداني وخدمات قسم الدعم
الوظيفي بعد التخرج

تتمّتع بأولوية التوظيـف مباشرة بعد التخرج
          

يمتاز أعضاء هيئة التدريس بالكفاءة والخبرة العالية
 

 بإمكانك االستفادة أون الين من الموارد المعرفية
والبحثية المتاحة في فروع جامعة أولستر

 لك خيار قضاء فصل دراسي واحد في أحد فروع
جامعة أولستر في المملكة المتحدة

 ستكتسب مهارات األعمال واإلدارة والبحث
والتحليل

 
 ستحصل عند تخرجك على شهادة جامعية من

المملكة المتحدة وستتم معادلتها تلقائيًا
 

بإمكانك مواصلة دراساتك العليا في الجامعة األم

نبذة عن

جامعة أولستر

+974 33 196 012+974 40 198 198 ulsteruniversityqatar                           email  info@ulsteruniversity.edu.qa@تواصلوا معنا


