
 

 

Community College of Qatar 
Office of the Registrar 

 

 كلية المجتمع في قطر
 مكتب المسجل العام

 

Registrar Office: 2015/2016-  

 

Drop Class with Penalty (W) Request For طلب سحب شعبة/مادة بأثر في السجل 

Student ID. No. ------------------------------- --: رقم الطالب     Name: -- ----------------------------------------------------------- ----: اإلسم  

Academic Year: ------------------------------- --األكاديمي: العام       Semester: - -------------- ------------------------------الفصل الدراسي  

Subject & Course No.-----------------------------   رمز المادة ورقمها Student’s Program: ----------------- --------------برنامج الطالب    

 Name of the Instructor ------------------------------------------- إسم مدرس الشعبة  Class Number(CRN)  رقم الشعبة-----------------   

Reason for Class Withdrawal                                                                                                         سبب سحب الشعبة 

 

 

 

 

 

 

 :Contact----------------------------------------رقم الهاتف:   CCQ Email:  ----------------------------------------------االيميل االكتروني:

Q ID: -------------------------------------------------------     :رقم البطاقة الشخصية Date: --------/----------/---------: تاريخ تقديم الطلب 

Student’s Signature: --------------------------------------: توقيع الطالب               

 NO      ال            YES هل الطالب يعمل  ؟         نعم  
 

Notes:  

 Student’s Class Schedule should be attached to this form. 

 Class Instructor may withdraw the student from the class on 

behalf of the student with or without the student’s 

knowledge only for now attendance reason. 

 In case of withdrawals from all classes, the Total Withdrawal 

Policy applies. 

 Fees policy applied for the drop – for more details please visit 

CCQ website.  
 

 مالحظات

  الدراسي مع الطلب جدول الطالبيجب ارفاق 

  بعلم أو  ن الطالببالنيابة ع الشعبةيمكن لمدرس الشعبة سحب(

 وذلك في حالة الغياب فقط.بدون علم الطلب( 

  في حالة سحب جميع الشعب يطبق على الطالب سياسة السحب

 الكامل

  لمزيد -سياسة الرسوم الدراسية لحذف المقررات  تطبق

 من التفاصيل يرجى مراجعة موقع الكلية.
  

 

 

 

 إلجراءات موظف التسجيل

Name: ------------------------------------ اإلسم   

Signature: ----------------------------- -التوقيع   

Date: -----------/------------/------------ 

 التاريخ

[    ] Administrative Withdrawal 

[    ] Job Conflict 

[    ] Transferred Course Credit 

[    ] Personal 

[    ] Course Load 

[    ] Excessive Absences/Never Attended 

[    ] Other (please specify)________________________ 

 

 )    ( سحب إداري

أوقات العمل)    ( تعارض مع   

 )    ( تم معادلة المادة من مؤسسة تعليمية أخرى

 )    ( سبب شخصي

 )    ( عبء دراسي

غياب متكرر/ لم يحضر نهائيا)    (   

___________________________  التفاصيل –)    ( أخرى    

 

 

** The student MUST return back the book to the teacher 

Class Instructor’s Name-------------------------------------------------- 

Signature -------------------------------------------------------------------- 

 

 **يتوجب على الطالب تسليم الكتاب لمدرس الشعبة
 

-----------------------------------------اسم مدرس الشعبة  

----------------------------------------------------التوقيع   

For Official Use Only  لإلستخدام الرسمي فقط  

 

 تم استالم تصريح المركبة )في حالة السحب الكامل(

Name: ------------------------------------ -سماإل   

Signature: ----------------------------- -التوقيع 

-- 

Date: -----------/------------/---------- التاريخ 


