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القواعد لتسجيل طلبة جامعة قطر في مقررات دراسية بالتزامن مع كلية المجتمع في قطر

- على الطالب أن يستوفي شروط القبول والسياسات ا¤كاديمية لكل من جامعة قطر وكلية المجتمع. 

- يجب أن يم� الطالب النموذج الخاص بالتسجيل المتزامن لدى قسم التسجيل ويستلم الموافقة على شكل رسالة إلى من يهمه ا¤مر من قسم التسجيل. 

- يجب أال يتجاوز مجموع الساعات المكتسبة في كل من جامعة قطر وكلية المجتمع في الفصل الدراسي الواحد ( بالتزامن ) اجمالي الساعات المحدد كعبء 

- دراسي للطالب ويسمح للطالب بتسجيل بناء على معدله التراكمي وأداء الطالب ا¤كاديمي حيث لن تتم معادلة المقررات في حال تجاوز الطالب العبء

    المسموح به.

- يسمح للطالب بالتسجيل في كلية المجتمع 4 مرات فقط خالل دراسته الجامعية. 

- ال يسمح لطالب البرنامج التأسيسي بالتقديم على طلب دراسة مقررات بالتزامن في كلية المجتمع.

- ال يسمح لطالب المنذرين انذار نهائي بالتقديم على طلب دراسة مقررات بالتزامن في كلية المجتمع.

- فور االنتهاء من الفصل الدراسي، يقوم الطالب بإحضار شهادة الدرجات ا¤صلية والموثقة للمقررات التي اجتازها في كلية المجتمع إلى قسم التسجيل 

    بإدارة التسجيل في الفصل الدراسي نفسه.

- تقوم إدارة التسجيل بمعادلة المقررات المجتازة بنجاح بحيث تُحسب له الدرجة التي تم اجتيازها في كلية المجتمع ويدخل المقرر ضمن مقررات الخطة 

    الدراسية مع احتسابها في المعدل التراكمي للطالب في جامعة قطر.

- يجب على الطالب أن يكون قد أنهى المتطلب السابق للمقرر الذي يرغب في دراسته، ولن يتم احتسابه في حال كان الطالب غير مجتاز للمتطلب السابق. 

- ينطبق ما سبق على المقررات التي تشملها االتفاقية ما بين جامعة قطر وكلية المجتمع وحسب سياسات جامعة قطر.  

التاريخ:

أتعهد بأني قد قرأت وفهمت جميع القواعد أعاله وأن جميع المعلومات دقيقة كما وأتحمل مسؤولية أي خطأ في هذه المعلومات.

توقيع الطالب:


