
 

 

Community College of Qatar 
Office of the Registrar 

 

 كلية المجتمع في قطر
 مكتب المسجل العام

 

Registrar Office: 2015/2016-  

 

Re-enrollment Request Form طلب إعادة تسجيل 

 

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

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

Current Program: ----------------------------: الحالي البرنامج     College GPA: ------- التراكميالمعدل   Credit Hours: ------   عدد الساعات

Studying Period : (Morning/Evening)                                                                                            )فترة الدراسة :  )صباحي / مسائي 

Student’s Signature: --------------------------------------: توقيع الطالب               Date: --------/----------/---------: تاريخ تقديم الطلب 

Student’s Qatari ID No: -------------------------------------  :رقم البطاقة الشخصيه  Contact:----------------------------------:  رقم الهاتف 

 --------------------------------------------------------:Email  :البريد االلكترونيNO     ال                  YES هل الطالب يعمل  ؟         نعم    

  

Last Active term----------------------------------------------------------------------------------- ----- في الكليةآخر فصل دراسي  :  

Last Level: ------------------------ Progress: PASS/FAIL تحصيله العلمي: ناجح / غير ناجح ------------------: مستوى الطالب  

Placement Testing Score: -------------- Score Date: --------------- تاريخ اإلمتحان ---------: درجة اختبار تحديد المستوى  

Student’s file is complete eligible for re-enrollment YES / NO ملف الطالب مكتمل ومطابق لشروط إعادة التسجيل   نعم / ال 

Notes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------مالحظات 

 

 

 

Date------------------ التاريخ  Signature: --- --- ----------- التوقيع:   Registration staff: ----------------------:إسم موظف التسجيل 

 

For Official Use Only   لإلستعمال الرسمي 

Notes:  

 Student’s Transcript should be attached to this form. 

 Fees policy applied for re-enrollment – for more 

details please visit CCQ website.  

 Re-enrollment is not applicable for students who do 

not meet the admissions requirements. 

 مالحظات

 يجب ارفاق سجل الطالب الدراسي مع الطلب. 

  الرسوم الدراسية إلعادة التسجيل لمزيد سياسة  تطبق

 من التفاصيل يرجى مراجعة موقع الكلية.

  ال يسمح بإعادة قيد الطالب في حالة عدم تطبيقه لشروط

 .في الكلية القبول

Done by 

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

-- 

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

-- 

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

 التاريخ

o Re-enrollment without conditions 

o Re-enrollment with same ID and same test score 

o Re-enrollment with same ID and new test score 

o Re-enrollment with new ID same test score 

o Re-enrollment with new ID and new test score 

o طوإعادة التسجيل بدون شر 

o إعادة التسجيل بنفس الرقم ودرجة اإلختبار 
o إعادة التسجيل بنفس الرقم ودرجة اختبار جديدة 
o  ونفس درجة اإلختبارإعادة التسجيل برقم جديد 
o إعادة التسجيل برقم جديد ودرجة اختبار جديدة 


