
طلب دراسة مقررات خارج الكلية

االسم :

  Updating Information – October 2019  

الفصل الدراسي: 

رقم الهاتف :  رقم الطالب الجامعي : 

رمز وعنوان المقررات  المراد تسجيلها :  المؤسسة التي ترغب في الدراسة بها/الدولة :      

يجب أال يقل المعدل التراكمي عن ٢٫٠٠ للدراسة خارج كلية المجتمع.

- كشف الدرجات ا�كاديمي 
 - صورة من البطاقة الشخصية 

- وصف المقرر للمواد التي ترغب بدراستها.
- التقويم االكاديمي الخاص بالجهه التعليميه التي ترغب في الدراسة بها 

- احضار مايثبت االلتزام بحضور المحاضرات

 يجب ارفاق التالي مع تقديم الطلب: 

الشروط الواجب توافرها للدراسة خارج كلية المجتمع :

عدم تعارض أوقات المحاضرات. 

 والمؤسسة  التعليمية ا�خرى.
    -  خارج الدولة : ال يسمح بدراسة الطالب مقررات في كلية المجتمع ويكون العبء

 الدراسي ١٥ ساعة بحد أقصى. 
يخضع الطالب الختبار من كلية المجتمع عند االنتهاء من دراسة المقرر للنظر

 في تحصيله العلمي.

توقيع موظف السجالت   : 

Records  Section
قسم السجالت

يحق لكلية المجتمع  طلب صحة بيانات من الجهات المسؤولة والتأكد من 
مستوى الجامعة التي يرغب الطالب بالدراسة بها،  وفي حال مخالفة

 السياسات والقوانين يحق للكلية رفض الطلب ويتحمل الطالب المسؤولية
 الكاملة.

 يتم معادلة المقررات التي حصل الطالب فيها على تقدير جيد  (C) فأعلى ،
ويسجل له المقرر كساعات محولة ويدخل المقرر ضمن مقررات الخطة

الدراسية للطالب ولكن ال يدخل في احتساب المعدل.
تقبل كلية المجتمع في قطر ٤٢ ساعة معتمدة كحد أقصى للطالب 

االمتقدمين لدرجة الدبلوم، و٧٢ ساعة معتمدة كحد أقصى للطالب
 المتقدمين لدرجة البكالوريوس.

يجب تطابق محتوى كال المقررين بنسبة ٧٠٪ وما فوق، حتى يتم قبول طلب
 الدراسة خارج كلية المجتمع.

احظار ما يثبت االلتزام بحضور المحاضرات.

عدم تعارض مواعيد الدراسة في الجامعات ا�خرى مع تقويم الدراسة في كلية
 المجتمع و في حال وجود تعارض سيتم وضع وقف للطالب في الفصل الذي يليه.

عدم مخالفة العبء الدراسي للطالب كما يلي:

     - داخل الدولة : مجموع الساعات ال يتجاوز ١٥ ساعة في كل من كلية المجتمع

أتعهد أنا \                                                                           بأني قمت بمراجعة جميع القوانين
 واللوائح الخاصة لطلب الدراسة خارج كلية المجتمع والتزم بها التزامÁ كامًال .

توقيع الطالب: 

التاريخ  : 


