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سي �و سي أولستر هي جامعة جديدة وعص��ة وديناميكية 
لها آفاق ك�يرة لتصبح واحدة من المؤسسات ال�ائدة لتطو�ر 

التعليم العالي والمها�ات في قطر. 

تعتمد على اإلبداع و��ادة األعمال والبحث العلمي إلحداث 
وفي  والعالم،  والمجتمع،  الطالب،  حياة  في  إيجابي  تغ�ير 
هذا الصدد فقد طورت ش�اكة است�ا�يجية مع جامعة أولستر 
لتقديم شهادات جامعية ود�اسات عليا معتمدة من المملكة 

المتحدة في قطر لتساهم في �ؤية قطر الوطنية 2030. 

سي  �و  سي  تقدم  والجامعية،  المهنية  مسا�ا�ها  خالل  من 
كامل  بدوام  المدارس  طالب  يناسب  تعليميًا  برنامجًا  أولستر 

وكذلك المهن�ين العاملين بدوام جزئي.

توفر سي �و سي أولستر  للطالب فرصة الحصول على مؤهل 
ب��طاني هنا في قطر، وبالتالي تفادي عناء السفر ألكثر من 
إضافية  تكاليف  وتحمل  المتحدة،  المملكة  إلى  ميل   3500
مثل السفر واإلقامة والتأشي�ات. يحظى أعضاء هيئة التد��س 
المؤهلين تأهيال جيدا بخبرة أكاديمية ومهنية، وهم معتمدون 

من جامعة أولستر في المملكة المتحدة. 

كما يتبعون است�ا�يجية تد��س وتعلم تهدف إلى تع��ز التفكير 
التي ستساعد  والتق�يم  البحث  ومها�ات  والتفاعلي  النقدي 
الطالب على تحقيق أعلى مستويات التميز في �يئة العمل. 
يتم تع�ين مستشار تعليم شخصي لكل طالب لدعمه وتوجيهه 
الطالب  مع  التعليم  مرشدو  يجتمع  الد�اسة، كما  فترة  خالل 
با�تظام للتأكد من استم�ارهم في المسار الصحيح نحو تحقيق 

أهدافهم التعليمية. 

سنة   / واحد  د�اسي  فصل  د�اسة  الجامع�ين  للطالب  يمكن 
في الخا�ج في جامعة أولستر في المملكة المتحدة

 احصل على مؤهل معتمد من
 المملكة المتحدة من جامعة سي

�و سي أولستر في قطر

�تميز ببناء المستقبل



  الدبلوم الوطني العالي (HND) في:

إدارة األعمال
��ادة األعمال وإدارة المشا��ع الصغيرة

الحوسبة
الحوسبة وتطو�ر التط�يقات  

دبلوم التأسيس الدولي (سنة تأسيسية)  

  درجات البكالو��وس في: 
الذكاء االصطناعي (مرتبة الشرف)

األعمال (مرتبة الشرف)
تحليل األعمال (مرتبة الشرف)

األعمال مع الحوسبة (مرتبة الشرف)
علوم الكم�يوتر (مرتبة الشرف) 

  الد�اسات العليا:

ماجستير تطو�ر األعمال واالبتكار
ماجستير التسو�ق

ماجستير إدارة األعمال - الم�أة في المناصب القيادية

قائمة ب�امج جامعة سي �و سي أولستر
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