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Permission to Study Outside CCQ (excluding QU) 

Student information  

Name االسم 

Student Banner ID رقم الطالب الجامعي 

Mobile Number  الهاتف:رقم  

Semester  الفصل الدراسي 

Academic Year العام األكاديمي 

College you wish to study for/Country   المؤسسة التي ترغب في الدراسة بها/الدولة 

Signature توقيع الطالب 

Subjects to study outside CCQ                                                                                                        التي ترغب بدراستها المقررات  

Not CCQ CCQ 

Course ID Course Name Course ID Course Name Department Chair 
Approval 

     

     

     

     

     
REQUIREMENTS TO BE CONSIDERED FOR STUDYING OUTSIDE OF 
CCQ: 

a. Student must have a 2.0 GPA or above to be allowed to take 
classes outside of CCQ 

b. If student is taking classes at another college at the same time as 
CCQ the  combined  credit hours of both schools must not exceed 
15 credit hours 

c. The institution should be approved by Ministry of Education. 
NOTE: Listing of approved school is located on Ministry of 
Education's website. 

d. Student must attach the following with this form to be considered 
for permission to student outside of CCQ: 
1. Academic Transcript 
2. Qatar ID 

3. Course Description of classes wanting to take from other 
university/college 

كلية المجتمع: خارج للدراسة الشروط الواجب توافرها  

للدراسة خارج كلية المجتمع 2.00يجب أال يقل المعدل التراكمي عن . أ  

المعتمدة في كلية المجتمع والمؤسسة التي ترغب في  الساعاتيجب أال تتجاوز . ب

ساعة معتمدة 15 الدراسة بها  

في وزارة التعليم  مدرجة التي ترغب بالدراسة بهاالمؤسسة ان تكون  يجب .ج

(الموقع االلكتروني يرجى زيارة)والتعليم العالي   

: يجب ارفاق التالي مع تقديم الطلب. د  

  كشف الدرجات األكاديمي. 1

صورة من البطاقة الشخصية -2  

.للمواد التي ترغب بدراستها وصف المقرر. 3  

 لالستعمال الرسمي
 

 مالحظات

 اسم موظف التسجيل التوقيع التاريخ
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