މންގަނޑުތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
ބނުންވާ ތަޢުލީމީ ި
ތކަށް ޭ
މށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސް ަ
ވނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ ސެމިސްޓަރގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ފެށު ަ
ަ

ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
ސެންޓަރ

ކުއްލިއްޔާ/

ލެވެލް

ކޯހުގެ ނަން

ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ

ލެވެލް

ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ

ލެވެލް

މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޤުރްއާނިކް ސައިންސަސް

ވން.
ސޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ު
އދި ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ-މާ ް
ވން( ަ
މށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ު
ފކެޓެއް ޙާސިލްކުރު ަ
ގެ ސެޓް ި

ބލުކުރާ
އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަ ޫ

އކީ ލެވެލް
ތަޖުރިބާ ަ

އަހަރު ދުވަހުގެ

ލެވަލް

އކުން
ޞލްކޮށް ،ގުޅޭދާއިރާ ަ
ސޓްފިކެޓެއް ޙާ ި
ގެ ެ

ައވުން) .މީގެ ތެރެއިން
ރދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފ ި
އަހަ ު

އަހަރު ދުވަހުގެ

ވން.
ސޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ު
ވން( އަދި ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ-މާ ް
މށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ު
ފކެޓެއް ޙާސިލްކުރު ަ
ގެ ސެޓް ި

އަރަބި

 ޢުމުރުން

ިފއިވުން) .މީގެ ތެރެއިން
ވހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބ ަ
އހަރުދު ަ
ަ

އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،

ކން( ފާސްވެފައިވުން .ނުވަތަ،
ޘނަވިއްޔާގެ އަރަބި މާއްދާތަ ު
ހދާ ާ
ޝހާދާ ޘާނަވިއްޔާއިން )ޝަ ާ
ހަ .

ށ .އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ރުފިޔާ

މޯޑް

ރިސާޗް(:

ޙނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
ވން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތި ާ
ކން ފާސް ު
މތިޙާނަ ު
ބހުގެ އި ް
ނ .އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދެވޭ އަރަބި ަ

ރުފިޔާ

ސނާވާނެއެވެ.
ޠން އިސްތި ް
ސނަދުތަކަކީ އަރަބި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ ،މި ޝަރު ު
ކށްފައިވާ ަ
ރން ޙާޞިލް ޮ
ނނަމަވެސް ކު ި
 -އެހެ ް

ސައިންސަސް

 ޢުމުރުން

އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

އކީ ލެވެލް
ތަޖުރިބާ ަ
ނުވަތަ،


ޢުމުރުން

ވން.
ސޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ު
އދި ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ-މާ ް
ވން( ަ
މށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ު
ފކެޓެއް ޙާސިލްކުރު ަ
ގެ ސެޓް ި

ބލުކުރާ ލެވަލް
ވފައިވުމާއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަ ޫ
އހަރު ެ
ަ

އކީ ލެވެލް
ތަޖުރިބާ ަ

ޅދާއިރާއެއްގައި
ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށް ،ގު ޭ

ިފއިވުން) .މީގެ ތެރެއިން
ވހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބ ަ
އހަރުދު ަ
ަ

އަހަރު ދުވަހުގެ

ކޓެއް ޙާޞިލްކޮށް ،ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި
ސޓްފި ެ
ގެ ެ

އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން) .މީގެ ތެރެއިން

ވން.
ސޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ު
އދި ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ-މާ ް
ވން( ަ
މށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ު
ފކެޓެއް ޙާސިލްކުރު ަ
ގެ ސެޓް ި

އަހަރު ދުވަހުގެ

ދިވެހި

މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޤުރްއާނިކް

ނުވަތަ،

ހަވީރު )ހަފްތާ ބަންދު(

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ކށްފައިވުން.
ގެ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލް ޮ

މޯޑް

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

)ކޯސް

ވާރކް އަދި

ކށްފައިވުން .ނުވަތަ،
ްފކެޓެއް އަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލް ޮ
ސޓ ި
ގެ ެ

ކށްފައިވުން .ނުވަތަ،
ކން ޙާޞިލް ޮ
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަ ު

)ކޯސް

ވާރކް(:

ހަވީރު )ހަފްތާ ބަންދު(

ނުވަތަ،

މޯޑް

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

އކީ ލެވެލް
ތަޖުރިބާ ަ

ބަސް

 ޢުމުރުން

އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ޅދާއިރާއެއްގައި
ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށް ،ގު ޭ

ކިޔަވައިދޭ

ނުވަތަ،

ދަންފަޅި

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ކށްފައިވުން.
ގެ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލް ޮ

ކޯހުގެ ޖާގަ

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ކށްފައިވުން .ނުވަތަ،
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލް ޮ

މުއްދަތު

ރޠު
ޝަ ު

ކހުގެ ޖުމްލަ ފީ
ޯ

)ކޯސް

ވާރކް(:

ރުފިޔާ

މޯޑް

)ކޯސް

ވާރކް އަދި
ރިސާޗް(:

ރުފިޔާ

ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ

ލެވެލް

 ޢުމުރުން

ޅދާއިރާއެއްގައި
ރހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގު ޭ
އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފު ި

ބލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ވހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަ ޫ
އަހަރުދު ަ

ރުފިޔާ

/-

ނންމާފައިވުން.
ޕްރޮގްރާމެއް ި




އަސާސީ ތަޢުލީމް )ގްރޭޑް
ޢުމުރުން

ލކޮށްފައިވުން ނުވަތަ؛
އފެންވަރަށް( ޙާޞި ް
އާއެ ް

ރން އެނގުން.
ބހުން މުޢާމަލާތު ކު ަ
މހަކަށް ވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ަ
އަހަރު ފުރިފައިވާ ީ

އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،


ވން އެނގުން.
ގން ކިޔަ ަ
އ ެ
އން ބަލަ ި
ކީރިތި ޤުރް ާ

ނޯޓް :މިޕްރޮގްރާމް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ނިމޭއިރު ޤުރްއާން އެއްކޮށް ހިތުދަސް ކުރެވޭ ގޮތަށެވެ.
ސޓްފިކެޓް
މން ެ
ފުރަތަމަ ސެމެސްޓަރ ނިމު ުސޓްފިކެޓް
ދެވަނަ ސެމެސްޓަރ ނިމުމުން ެސޓްފިކެޓް
މން ެ
ވނަ ސެމެސްޓަރ ނިމު ު
ތިން ަ

އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން ދެވޭނެއެވެ.

އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން ދެވޭނެއެވެ.
އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން ދެވޭނެއެވެ.

ސޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން ދެވޭނެއެވެ.
ކށް ނިމޭނެއެވެ .އަދި އެޑްވާންސްޑް ެ
ހތުދަސް ޮ
ފހު ދެސެމެސްޓަރ ނިމުމުން ޤުރްއާން އެއްކޮށް ި
އންމެ ަ
ެ

ދިވެހި

ލެވެލް

ނުވަތަ،

ހެނދުނު  /ހަވީރު

ބެޗްލަރ އޮފް ޤުރްއާނިކް ސްޓަޑީޒް

ސނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް
ަ
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ

ނންމާފައިވުން.
ޝން ޕްރޮގްރާމެއް ި
ިޕރޭ ަ
ސޓީ ޕްރ ަ
ބލުކުރާ ޔުނިވަރ ި
ފކެޓެއް ނަމަ ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަ ޫ
ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓް ި

ދިވެހި

ނުވަތަ،

ހެނދުނު  /ހަވީރު

ކށްފައިވުން.
ޝން ފުރިހަމަ ޮ
އންޑޭ ަ
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފަ ު

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

 އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް

ކށްފައިވުން .ނުވަތަ،
ކން ޙާޞިލް ޮ
ސޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަ ު
ގެ ެ

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން

ވލް  /އެޗް.އެސް.ސީ(ގެ
މތީ ސާނަވީ )ޖީ.ސީ.އީ އޭލެ ެ
ަ 

މާއްދާ  /ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން .ނުވަތަ،

ކޯސްފީ ހިލޭ

)އެޑެމިނިސްޓްރޭޓިވް
ފީ:

އންސަސް
ނލެޖް އެންޑް ހިއުމަން ސަ ި
ސލާމިކް ރިވީލްޑް ޮ
ކުއްލިއްޔާ އޮފް އި ް
ސެންޓަރ

ކުއްލިއްޔާ/

ލެވެލް

ކޯހުގެ ނަން

ކިޔަވައިދޭ ބަސް

ސައިންސަސް
ސައިންސަސް

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް

މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޖާރނަލިޒަމް އެންޑް މީޑިއާ

ިއމަން
ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހ ު

އކީ ލެވެލް
ތަޖުރިބާ ަ

ވން.
ސޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ު
އދި ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ-މާ ް
ވން( ަ
މށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ު
ފކެޓެއް ޙާސިލްކުރު ަ
ގެ ސެޓް ި



އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ވތަ،
ވން .ނު ަ
ށފައި ު
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮ ް



އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ކށްފައިވުން.
ގެ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލް ޮ

ނުވަތަ،


އުމުރުން

އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

އން ލިބިފައިވާ
ވން )މީގެ ތެރެ ި
ލިބިފައި ު

ކށްފައިވުމާއެކު
އކުން ޙާޞިލް ޮ
ކޓެއް ގުޅޭދާއިރާ ަ
ސޓްފި ެ
ގެ ެ

އކީ ލެވެލް
އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ަ

އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން

ކށްވުން( .އަދި ހަމައެއާއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ކށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަ ަ
ޞލް ޮ
ނންމުމަށްފަހު ޙާ ި
ެޓފިކެޓް ި
ގެ ސ ް

ވން.
ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި ު

ވތަ،
ނު ަ



އުމުރުން

އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

އން ލިބިފައިވާ
ލިބިފައިވުން )މީގެ ތެރެ ި

ކށްފައިވުމާއެކު
އކުން ޙާޞިލް ޮ
ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާ ަ

އކީ ލެވެލް
އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ަ

ކށްފައިވުން.
ސޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަ ޮ
ޕްރީ މާ ް

އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން

ވން(.
ށފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށް ު
މށްފަހު ޙާޞިލްކޮ ް
ޓފިކެޓް ނިންމު ަ
ގެ ސެ ް

އދި ހަމައެއާއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ަ

ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން



ޢުމުރުން

އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ޅދާއިރާއެއްގައި
ޓފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށް ،ގު ޭ
ގެ ސެ ް

ވހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން) .މީގެ ތެރެއިން
އހަރުދު ަ
ަ

އަހަރު ދުވަހުގެ

ހަވީރު އަދި ހަފްތާ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި

ލެވެލް

ނުވަތަ،

ނންމާފައިވުން.
ސޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ި
ކށްވުން( އަދި ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ-މާ ް
މށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަ ަ
ފކެޓެއް ޙާސިލްކުރު ަ
ގެ ސެޓް ި

)ކޯސް

ވާރކް(:

ރުފިޔާ

މޯޑް

)ކޯސް

ވާރކް އަދި
ރިސާޗް(:

ރުފިޔާ

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

ލެވެލް

މާސްޓަރ އޮފް ޢަޤީދާ އެންޑް އިސްލާމިކް ތޯޓްސް

އކީ ލެވެލް
ތަޖުރިބާ ަ

ވން) .މީގެ ތެރެއިން
އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ު

އަހަރު ދުވަހުގެ

ދިވެހި

 ޢުމުރުން

އަހަރުވެފައިވުމާއެކުެ ،އ ްމ.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ކށް ،ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި
ސޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލް ޮ
ގެ ެ

ދަންފަޅި

ނުވަތަ،

ވންޖެހޭނެއެވެ.
ދތަކުގެ އިތުރަށް ކިޔަ ަ
އދި ޢަޤީދާ ( މިމާއްދާތައް ،ކޯހުގައި ކިޔަވައިދޭ މާއް ާ
ަ

ހަވީރު އަދި ހަފްތާ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި



ލކުރާ ލެވަލް
އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫ ު

ކޯހުގެ ޖާގަ

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ކށްފައިވުން.
ނ ޙާޞިލް ޮ
ޕލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކު ް
އޓް ޑި ް
ސޓްގްރެޖު ޭ
ގެ ޕޯ ް
ޤ ާ
ދ
ނންނަމަ ފިޤްހް ި ،ފޤް ް
ޓފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޫ
ގެ ސެ ް
ހ ަ ،ޢ ީ

މޯޑް

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ކށްފައިވުން .ނުވަތަ،
ކން ޙާޞިލް ޮ
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަ ު

މުއްދަތު

ރޠު
ޝަ ު

ކހުގެ ޖުމްލަ ފީ
ޯ

މޯޑް

) ކޯސް
ވާރކް(

ރުފިޔާ



އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ކށްފައިވުން.
ގެ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލް ޮ

ވތަ،
ވން .ނު ަ
ށފައި ު
ސޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮ ް
ޕްރީ މާ ް



އުމުރުން

އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

އން ލިބިފައިވާ
ލިބިފައިވުން )މީގެ ތެރެ ި

ވން( .އަދި ހަމައެއާއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޞލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށް ު
ށފަހު ޙާ ި
ނންމުމަ ް
ސޓްފިކެޓް ި
ގެ ެ

ކށްފައިވުމާއެކު
އކުން ޙާޞިލް ޮ
ކޓެއް ގުޅޭދާއިރާ ަ
ސޓްފި ެ
ގެ ެ

އކީ ލެވެލް
އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ަ

އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން

ވން( .އަދި ހަމައެއާއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ށފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށް ު
ފހު ޙާޞިލްކޮ ް
ކޓް ނިންމުމަށް ަ
ސޓްފި ެ
ގެ ެ

ކށްފައިވުން.
ސޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަ ޮ
ޕްރީ މާ ް
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،

ކން( ފާސްވެފައިވުން .ނުވަތަ،
ޘނަވިއްޔާގެ އަރަބި މާއްދާތަ ު
ހދާ ާ
ޝހާދާ ޘާނަވިއްޔާއިން )ޝަ ާ
ހަ .

ށ .އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ރުފިޔާ

މޯޑް

)ކޯސް

ވާރކް އަދި
ރިސާޗް(:

ޞލްކޮށްފައިވުން .ނުވަތަ،
ސޓްފިކެޓެއް އަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާ ި
ގެ ެ

ރުފިޔާ

ޙނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
ވން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތި ާ
ކން ފާސް ު
ނ .އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދެވޭ އަރަބި ބަހުގެ އިމްތިޙާނަ ު

ސނާވާނެއެވެ.
ޠން އިސްތި ް
ސނަދުތަކަކީ އަރަބި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ ،މި ޝަރު ު
ކށްފައިވާ ަ
ރން ޙާޞިލް ޮ
ނނަމަވެސް ކު ި
 -އެހެ ް



ބލުކުރާ ލެވަލް
އެމް.ކިއު.އޭ ގަ ޫ



ލކުރާ ލެވަލް
އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫ ު



އުމުރުން

އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ލިބިފައިވުން )މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ

އކީ ލެވެލް
އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ަ

ވތަ،
ވން .ނު ަ
ށފައި ު
ސޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮ ް
ޕްރީ މާ ް



އުމުރުން

އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

އން ލިބިފައިވާ
ލިބިފައިވުން )މީގެ ތެރެ ި

ކށްފައިވުމާއެކު
އކުން ޙާޞިލް ޮ
ކޓެއް ގުޅޭދާއިރާ ަ
ސޓްފި ެ
ގެ ެ

ކށްފައިވުން
ސޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަ ޮ
ޕްރީ މާ ް

ކށްވުން( .އަދި ހަމައެއާއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ކށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަ ަ
ޞލް ޮ
ނންމުމަށްފަހު ޙާ ި
ގެ ސެޓްފިކެޓް ި

ކށްފައިވުމާއެކު
އކުން ޙާޞިލް ޮ
ކޓެއް ގުޅޭދާއިރާ ަ
ސޓްފި ެ
ގެ ެ

އކީ ލެވެލް
އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ަ

އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން

އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން

ވން( .އަދި ހަމައެއާއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ށފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށް ު
ަހ ޙާޞިލްކޮ ް
މށްފ ު
ކޓް ނިންމު ަ
ސޓްފި ެ
ގެ ެ

ދިވެހި

ސައިންސަސް

ނުވަތަ،

ކށްފައިވުން .ނުވަތަ،
ނ ޙާޞިލް ޮ
ގެ ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކު ް
ޤ ާ
ވންޖެހޭނެއެވެ.
އތުރަށް ކިޔަ ަ
އދި ޢަޤީދާ ( މިމާއްދާތައް ،ކޯހުގައި ކިޔަވައިދޭ މާއްދާތަކުގެ ި
ަ
ދ
ނންނަމަ ފިޤްހް ި ،ފޤް ް
ޓފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޫ
ގެ ސެ ް
ހ ަ ،ޢ ީ

ހަވީރު އަދި ހަފްތާ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި



ބލުކުރާ ލެވަލް
އެމް.ކިއު.އޭ ގަ ޫ

ވތަ،
ވން .ނު ަ
ށފައި ު
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮ ް

މޯޑް

ކޯސް

ވާރކް :

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

ުމން
ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއ ަ

ލެވެލް
ލެވެލް

އން ލިބިފައިވާ
ވން )މީގެ ތެރެ ި
ލިބިފައި ު

ކށްފައިވުމާއެކު
ސޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލް ޮ
ެ
ގެ

އކީ ލެވެލް
އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ަ

އކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން
އަހަރު ދުވަހުގެ މަސަ ް

އަރަބި

މާސްޓަރ އޮފް ފިޤްހް އެންޑް އުސޫލުލް ފިޤްހް



އުމުރުން

އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ކޯސް

ވާރކް :

ހަވީރު އަދި ހަފްތާ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި

ަރޝޕް
ި
މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ލީޑ

ނުވަތަ،

މޯޑް

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން ސައިންސަސް



އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ވތަ،
ވން .ނު ަ
ށފައި ު
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮ ް

ރުފިޔާ

މޯޑް

)ކޯސް

ވާރކް އަދި
ރިސާޗް(:

ރުފިޔާ

ސައިންސަސް

ިއމަން
ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހ ު

ލެވެލް

ސައިންސަސް

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން

އންޑް ލޯކަލް ގަވަރނަންސް ދެވޭނެއެވެ.
ޓފިކެޓް އިން އިމާމްޝިޕް ެ
މކޯހުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ނިމުމުން ،އެޑްވާންސްޑް ސެ ް
* ި



މަތީ ސާނަވީ )ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް  /އެޗް.އެސް.ސީ(ގެ



އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް



ބލުކުރާ ލެވެލް
ނދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަ ޫ
ކށްފައިވާ ސަ ަ
ޙާޞިލް ޮ
ނުވަތަ،



ޢުމުރުން

ކށްފައިވުން .ނުވަތަ،
އކުން ޙާޞިލް ޮ
ސޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާ ަ
ގެ ެ
ވން.
މފައި ު
ޝން ޕްރޮގްރާމެއް ނިން ާ
ސޓީ ޕްރިޕަރޭ ަ
ކޓެއްނަމަ ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރ ި
ސޓްފި ެ
ެ
ނނެތް ދާއިރާއެއްގެ
ގެ ގުޅު ް

ޅދާއިރާއެއްގައި
ރހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގު ޭ
އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފު ި

ސޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރ ި

ވން.
ެއ ނިންމާފައި ު
ޕްރޮގްރާމ ް
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،

ށފައިވުން .ނުވަތަ،
ތން ޙާޞިލްކޮ ް
އށްވުރެ މަ ި
ވތަ އެ ަ
އން "ސީ" ފާސް ނު ަ
ހ .ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް  /އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާ ި

ށ .އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް


ރުފިޔާ

ޘނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން .ނުވަތަ،
މާއްދާ  /ޝަހާދާ ާ

ލބިފައިވުން.
މތިން ި
އށްވުރެ ަ
ވތަ އެ ަ
ނު ަ

ސނާވާނެއެވެ.
ޠން އިސްތި ް
ހން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ ،މި ޝަރު ު
ދތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަ ު
ށފައިވާ ސަނަ ު
އހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮ ް
ެ

އިނގިރޭސި

ލެވެލް

ރން އެނގުން
ބހުން މުޢާމަލާތު ކު ަ
ވން .އަދި ކިޔަވައިދޭ ަ
އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ު

ހަވީރު

ބެޗްލަރ އޮފް އިމާމްޝިޕް އެންޑް ލޯކަލް ގަވަރނަންސް



އަހަރުވެފައިވުމާއެކު

ދިވެހި

ނުވަތަ،

ހަފްތާ ބަންދު



އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ވން.
ށފައި ު
ކޓެއް ޙާޞިލްކޮ ް
ސޓްފި ެ
ެ
ގެ

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް

ނުވަތަ،

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(



ސނަވީ )ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް  /އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ  /އެސް.އެސް.ސީ(ގެ
ާ

ވން.
ލކޮށްފައި ު
މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞި ް

ރުފިޔާ

ލެވެލް

ނދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް
ކށްފައިވާ ސަ ަ
ޙާޞިލް ޮ
ނުވަތަ،



ޢުމުރުން

ސޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.
ސޓްފިކެޓެއްނަމަ ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރ ި
ެ
ނތް ދާއިރާއެއްގެ
ގެ ގުޅުން ެ

ޅދާއިރާއެއްގައި
ރހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގު ޭ
އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފު ި

ދިވެހި

އެންޑް ހިއުމަން ސައިންސަސް



ވން .ނުވަތަ،
އންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ު
ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަ ު

ހެނދުނު

ެޖ
ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލ ް



އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް



ވން .ނުވަތަ،
ށފައި ު
ކން ޙާޞިލްކޮ ް
ސޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަ ު
ގެ ެ

ސޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރ ި

ނންމާފައިވުން.
ޕްރޮގްރާމެއް ި

ހިއުމަން ސައިންސަސް

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް

އެންޑް ހިއުމަން ސައިންސަސް

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް

ފައިނޭންސް

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް
ނުވަތަ،


އަހަރުވެފައިވުމާއެކު

ކށްފައިވުން.
ސޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލް ޮ
ގެ ެ
ރން އެނގުން
ބހުން މުޢާމަލާތު ކު ަ
ވން .އަދި ކިޔަވައިދޭ ަ
އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ު

އިނގިރޭސި

އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އިސްލާމިކް

ވލް  /އެސް.އެސް.ސީ(ގެ
 ސާނަވީ )ޖީ.ސީ.އީ އޯލެ ެ

ކށްފައިވުން .ނުވަތަ،
މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލް ޮ

ހަވީރު

ލެވެލް

ސޓްފިކެޓް އިން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ދެވޭނެއެވެ.
އހަރު ނިމުމުން ،އެޑްވާންސްޑް ެ
ރތަމަ ަ
* މިކޯހުގެ ފު ަ

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

ލެވެލް

ޑިޕްލޮމާ އިން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް



އަހަރުވެފައިވުމާއެކު

ރން އެނގުން
ބހުން މުޢާމަލާތު ކު ަ
ވން .އަދި ކިޔަވައިދޭ ަ
އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ު

އިނގިރޭސި

ނުވަތަ،

ހަވީރު

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ކށްފައިވުން.
ސޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލް ޮ
ގެ ެ

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

ވލް  /އެސް.އެސް.ސީ(ގެ
 ސާނަވީ )ޖީ.ސީ.އީ އޯލެ ެ

ކށްފައިވުން .ނުވަތަ،
މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލް ޮ

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް



މަތީ ސާނަވީ )ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް  /އެޗް.އެސް.ސީ(ގެ

މާއްދާ  /ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން .ނުވަތަ،

ރުފިޔާ

ރުފިޔާ

ރުފިޔާ

އެންޑް ހިއުމަން ސައިންސަސް

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް

ލެވެލް

ގަވަރނަންސް

އެންޑް ހިއުމަން ސައިންސަސް

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް

ލެވެލް


ނުވަތަ،


އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް
އަހަރުވެފައިވުމާއެކު

ކށްފައިވުން.
ސޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލް ޮ
ގެ ެ
މލާތު ކުރަން އެނގުން
ވން .އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާ ަ
އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ު

ދިވެހި

އެންޑް ލޯކަލް ގަވަރނަންސް



ވލް  /އެސް.އެސް.ސީ(ގެ
ސާނަވީ )ޖީ.ސީ.އީ އޯލެ ެ

ކށްފައިވުން .ނުވަތަ،
އން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލް ޮ
މާއްދާ ި

ހަވީރު

ޑިޕްލޮމާ އިން އިމާމްޝިޕް އެންޑް ލޯކަލް

އންޑް ލޯކަލް ގަވަރނަންސް ދެވޭނެއެވެ.
ޓފިކެޓް އިން އިމާމްޝިޕް ެ
މކޯހުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ނިމުމުން ،އެޑްވާންސްޑް ސެ ް
* ި

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އިމާމްޝިޕް

އަހަރުވެފައިވުމާއެކު

ރން އެނގުން
ބހުން މުޢާމަލާތު ކު ަ
ވން .އަދި ކިޔަވައިދޭ ަ
އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ު

ދިވެހި

ނުވަތަ،

ބންދު
ހަފްތާ ަ

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ކށްފައިވުން.
ސޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލް ޮ
ގެ ެ

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

ވލް  /އެސް.އެސް.ސީ(ގެ
 ސާނަވީ )ޖީ.ސީ.އީ އޯލެ ެ

ކށްފައިވުން .ނުވަތަ،
މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލް ޮ

ރުފިޔާ

ރުފިޔާ

ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
ސެންޓަރ

ކުއްލިއްޔާ/

ލެވެލް

ކޯހުގެ ނަން

ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ

ލެވެލް

ޕޮލިސީ

ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ

ލެވެލް

ވާރކް(:

ރުފިޔާ

މޯޑް
)ކޯސް ވާރކް
އަދި

ކށްފައިވުން.
ސޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަ ޮ
ޕްރީ މާ ް

ރިސާރޗް(:
ރުފިޔާ

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ވތަ،
ވން .ނު ަ
ށފައި ު
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮ ް

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ކށްފައިވުން.
ގެ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލް ޮ

ނުވަތަ،


އުމުރުން

އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ބފައިވުން )މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ
ލި ި

އކީ ލެވެލް
އހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ަ
ަ

ވތަ،
ވން .ނު ަ
ށފައި ު
ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮ ް



އުމުރުން

އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

އން ލިބިފައިވާ
ވން )މީގެ ތެރެ ި
ލިބިފައި ު

ލކޮށްފައިވުމާއެކު
އކުން ޙާޞި ް
ޅދާއިރާ ަ
ކޓެއް ގު ޭ
ސޓްފި ެ
ގެ ެ

ވާރކް(:

ޅންހުރި ދާއިރާއިން
ތޖުރިބާ ގު ު
ކތު ަ
އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައް ަ

ޅންހުރި ދާއިރާއިން
އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގު ު

ވން(.
ށފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށް ު
މށްފަހު ޙާޞިލްކޮ ް
ޓފިކެޓް ނިންމު ަ
ގެ ސެ ް

ކށްފައިވުން.
ސޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަ ޮ
ޕްރީ މާ ް

އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،

ކން( ފާސްވެފައިވުން .ނުވަތަ،
ޘނަވިއްޔާގެ އަރަބި މާއްދާތަ ު
ހދާ ާ
ޝހާދާ ޘާނަވިއްޔާއިން )ޝަ ާ
ހަ .

ށ .އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

)ކޯސް

އކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ވން( .އަދި ހަމައެއާ ެ
ނންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށް ު
ކޓް ި
ސޓްފި ެ
ގެ ެ

ލކޮށްފައިވުމާއެކު
އކުން ޙާޞި ް
ޅދާއިރާ ަ
ކޓެއް ގު ޭ
ސޓްފި ެ
ގެ ެ

އކީ ލެވެލް
އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ަ

މޯޑް

ކށްފައިވުން .ނުވަތަ،
ސޓްފިކެޓެއް އަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލް ޮ
ގެ ެ

އަދި ހަމައެއާއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ

އަރަބި

އެންޑް ޝަރީޢާ ޕޮލިސީ

ވން(.
ށފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށް ު
ނންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮ ް
ސޓްފިކެޓް ި
ގެ ެ

އަދި ހަމައެއާއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ

ހަވީރު

މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ޖުޑީޝަލް ސައިންސަސް އެންޑް ޝަރީޢާ

ޅންހުރި ދާއިރާއިން
އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގު ު

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ޖުޑީޝަލް ސައިންސަސް

އން ލިބިފައިވާ
ވން )މީގެ ތެރެ ި
ލިބިފައި ު

އކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ވން( .އަދި ހަމައެއާ ެ
ނންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށް ު
ކޓް ި
ސޓްފި ެ
ގެ ެ

ލކޮށްފައިވުމާއެކު
އކުން ޙާޞި ް
ޅދާއިރާ ަ
ކޓެއް ގު ޭ
ސޓްފި ެ
ގެ ެ

އކީ ލެވެލް
އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ަ

ބަސް



އުމުރުން

އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ޅންހުރި ދާއިރާއިން
އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގު ު

ދިވެހި

ވތަ،
ވން .ނު ަ
ށފައި ު
ސޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮ ް
ޕްރީ މާ ް

)ކޯސް

ހަވީރު

އވުން )މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ
ލިބިފަ ި

އކީ ލެވެލް
އހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ަ
ަ

ކިޔަވައިދޭ



އުމުރުން

އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ލކޮށްފައިވުމާއެކު
އކުން ޙާޞި ް
ޅދާއިރާ ަ
ކޓެއް ގު ޭ
ސޓްފި ެ
ގެ ެ

މޯޑް

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

ނުވަތަ،

ދަންފަޅި

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ކށްފައިވުން.
ގެ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލް ޮ

ކޯހުގެ ޖާގަ

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ވތަ،
ވން .ނު ަ
ށފައި ު
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮ ް

މުއްދަތު

ރޠު
ޝަ ު

ކހުގެ ޖުމްލަ ފީ
ޯ

ރުފިޔާ

މޯޑް
)ކޯސް ވާރކް
އަދި

ރިސާރޗް(:
ރުފިޔާ

ޙނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
ވން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތި ާ
ނ .އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދެވޭ އަރަބި ބަހުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސް ު

ސނާވާނެއެވެ.
ޠން އިސްތި ް
ސނަދުތަކަކީ އަރަބި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ ،މި ޝަރު ު
ކށްފައިވާ ަ
ރން ޙާޞިލް ޮ
ނނަމަވެސް ކު ި
 -އެހެ ް

ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ

ލެވެލް

ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ



އުމުރުން

އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ބފައިވުން )މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ
ލި ި

އކީ ލެވެލް
އހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ަ
ަ

ވތަ،
ވން .ނު ަ
ށފައި ު
ސޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮ ް
ޕްރީ މާ ް


އުމުރުން

އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

އން ލިބިފައިވާ
ވން )މީގެ ތެރެ ި
ލިބިފައި ު

ލކޮށްފައިވުމާއެކު
އކުން ޙާޞި ް
ޅދާއިރާ ަ
ކޓެއް ގު ޭ
ސޓްފި ެ
ގެ ެ

އކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ވން( .އަދި ހަމައެއާ ެ
ނންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށް ު
ކޓް ި
ސޓްފި ެ
ގެ ެ

ލކޮށްފައިވުމާއެކު
އކުން ޙާޞި ް
ޅދާއިރާ ަ
ކޓެއް ގު ޭ
ސޓްފި ެ
ގެ ެ

އކީ ލެވެލް
އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ަ

ޅންހުރި ދާއިރާއިން
އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގު ު

އިނގިރޭސި

ލެވެލް

ނުވަތަ،

ހަވީރު

މާސްޓަރ އޮފް ކޮމްޕަރެޓިވް ލޯސް

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ކށްފައިވުން.
ގެ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލް ޮ

)ކޯސް

ޅންހުރި ދާއިރާއިން
އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގު ު

ވން(.
ކށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށް ު
ފހު ޙާޞިލް ޮ
ކޓް ނިންމުމަށް ަ
ސޓްފި ެ
ގެ ެ

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ލޯ

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ކށްފައިވުން .ނުވަތަ،
ކން ޙާޞިލް ޮ
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަ ު

މޯޑް

އަދި ހަމައެއާއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ

ޢުމުރުން

އކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް
އަހަރުވެފައިވުމާ ެ

އށްވުން( ނުވަތަ،
ދފައިވާ ތަޖުރިބާ ަ
ސޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯ ާ
ގެ ެ

އކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް
އަހަރުވެފައިވުމާ ެ
އކީ ލެވެލް
އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ަ

މަތީގައިވާ ޝަރުޠުގެ އިތުރުން ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:

ކށް ،ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި
ކން ޙާޞިލް ޮ
ސޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަ ު
ގެ ެ

އށްވުން(
ށފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާ ަ
ސލްކުރުމަ ް
ކޓެއް ޙާ ި
ސޓްފި ެ
ގެ ެ

އންޓަރވިއުއަކުން ފާސްވުން
ވތަ ި
ސޓީއިން ދޭ ޓެސްޓެއް ނު ަ
ޔނިވަރ ި
ު

ވން) .މީގެ
އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ު

ދިވެހި

އކީ ލެވެލް
އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ަ

ކށް ،ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި
ކން ޙާޞިލް ޮ
ސޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަ ު
ގެ ެ

ވން) .މީގެ
އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ު

ހަފްތާ ބަންދު

ޢުމުރުން
ތެރެއިން



)ކޯސް ވާރކް
އަދި

ބލުކުރާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ބެޗްލާރސް ޑިގްރީ )ލެވެލް ( ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން .ނުވަތަ،
އެމް.ކިއު.އޭ ގަ ޫ
ތެރެއިން



މޯޑް

ރުފިޔާ

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(



ރުފިޔާ

ރިސާޗް(:

ކށްފައިވުން.
ސޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަ ޮ
ޕްރީ މާ ް



ވާރކް(:

ރުފިޔާ

ލެވެލް



ޢުމުރުން
ތެރެއިން

ް.ކއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް
އކު ،އެމ ި
އަހަރުވެފައިވުމާ ެ
އކީ ލެވެލް
އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ަ

ކށް ،ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި
ކން ޙާޞިލް ޮ
ސޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަ ު
ގެ ެ

ވން) .މީގެ
އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ު

އށްވުން(
މށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާ ަ
ސލްކުރު ަ
ކޓެއް ޙާ ި
ސޓްފި ެ
ގެ ެ

ދިވެހި

ތެރެއިން

އކީ ލެވެލް
އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ަ

އށްވުން( ނުވަތަ،
ދފައިވާ ތަޖުރިބާ ަ
ސޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯ ާ
ގެ ެ

ހަފްތާ ބަންދު

ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ



ޢުމުރުން

އކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް
އަހަރުވެފައިވުމާ ެ

ކށް ،ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި
ކން ޙާޞިލް ޮ
ސޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަ ު
ގެ ެ

ވން) .މީގެ
އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ު

މަތީގައިވާ ޝަރުޠުގެ އިތުރުން ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ



ބލުކުރާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ބެޗްލާރސް ޑިގްރީ )ލެވެލް ( ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން .ނުވަތަ،
އެމް.ކިއު.އޭ ގަ ޫ
ރުފިޔާ

އންޓަރވިއުއަކުން ފާސްވުން
ވތަ ި
ސޓީއިން ދޭ ޓެސްޓެއް ނު ަ
ޔނިވަރ ި
ު 

ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ



ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް

ނުވަތަ،


ޢުމުރުން

ވން.
ސޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ު
ބލުކުރާ ޔުނިވަރ ި
ޓފިކެޓެއް ނަމަ ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަ ޫ
ނނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެ ް
ގެ ގުޅު ް

ޅދާއިރާއެއްގައި
ރހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގު ޭ
އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފު ި

ސޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޔނިވަރ ި
އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ު

ވން.
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ު

މތީ ސާނަވީ )ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް ،އެޗް.އެސް.ސީ(ގެ
ަ 
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

އކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން .ނުވަތަ،
ސޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާ ަ
ގެ ެ

ވން .ނުވަތަ،
އންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ު
 ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަ ު


ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް

ނުވަތަ،

 ޢުމުރުން

ވން.
ސޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ު
ބލުކުރާ ޔުނިވަރ ި
ޓފިކެޓެއް ނަމަ ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަ ޫ
ނނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެ ް
ގެ ގުޅު ް

ޅދާއިރާއެއްގައި
ރހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގު ޭ
އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފު ި

ވން.
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ު

ރުފިޔާ

މާއްދާ  /ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން .ނުވަތަ،

ބލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ވހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަ ޫ
އަހަރުދު ަ

ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި

ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ

ނުވަތަ،

ހަވީރު

ލެވެލް



ވން.
އންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ު
ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަ ު

ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި



އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ހަވީރު

ލެވެލް

ވން .ނުވަތަ،
ށފައި ު
ކން ޙާޞިލްކޮ ް
ސޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަ ު
ގެ ެ

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ވިތު އޮނާރސް

މތީ ސާނަވީ )ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް ،އެޗް.އެސް.ސީ(ގެ
ަ

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ



މާއްދާ  /ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން .ނުވަތަ،

ރުފިޔާ

ލެވެލް



ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް

ނުވަތަ،

 ޢުމުރުން

ވން.
ސޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ު
ބލުކުރާ ޔުނިވަރ ި
ޓފިކެޓެއް ނަމަ ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަ ޫ
ޅންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެ ް
ގެ ގު ު

ޅދާއިރާއެއްގައި
ރހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގު ޭ
އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފު ި

ވން.
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ު

ބލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަ ޫ

ހަވީރު

ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ

ވން .ނުވަތަ،
އންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ު
 ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަ ު

ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ވތަ،
ކށްފައިވުން .ނު ަ
ޓފިކެޓެއް ޙާޞިލް ޮ
ގެ ސެ ް

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

ޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ

މތީ ސާނަވީ )ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް ،އެޗް.އެސް.ސީ(ގެ
ަ 

މާއްދާ  /ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން .ނުވަތަ،

ރުފިޔާ

ޝން
ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭ ަ
ސެންޓަރ

ކުއްލިއްޔާ/

ލެވެލް

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ލެވެލް

ކޯހުގެ ނަން
މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އިން ލީޑަރޝިޕް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ލިބިފައިވުން )މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ

އކީ ލެވެލް
އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ަ

ކތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން
މސައް ަ
އަހަރު ދުވަހުގެ ަ

ނންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(.
ގެ ސެޓްފިކެޓް ި

ކށްފައިވުން.
ސޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަ ޮ
ޕްރީ މާ ް
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،

ށފައިވުން .ނުވަތަ،
ތން ޙާޞިލްކޮ ް
އށްވުރެ މަ ި
ވތަ އެ ަ
އން "ސީ" ފާސް ނު ަ
ވލް  /އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާ ި
ހ .ޖީ.ސީ.އީ އޯލެ ެ

ށ .އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް

ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން .ނުވަތަ،

ޙނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
ވން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތި ާ
ނން ފާސް ު
އން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާ ު
ނ .އައި.ޔޫ.އެމް ި

ސތިސްނާވާނެއެވެ.
ޠން އި ް
ހން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ ،މިޝަރު ު
ދތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަ ު
ށފައިވާ ސަނަ ު
އހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮ ް
ެ 

ބލުކުރާ
އަދި ހަމައެއާއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަ ޫ

އިނގިރޭސި



އުމުރުން

އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ކތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން
އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައް ަ

ވން( .އަދި ހަމައެއާއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ށފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށް ު
ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮ ް

ކށްފައިވުމާއެކު
އކުން ޙާޞިލް ޮ
ކޓެއް ގުޅޭދާއިރާ ަ
ސޓްފި ެ
ގެ ެ

)ކޯސް

ވާރކް(:

ރުފިޔާ

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

ވތަ،
ވން .ނު ަ
ށފައި ު
ްރމެއް ފުރިހަމަކޮ ް
ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގ ާ

ބަސް

އން ލިބިފައިވާ
ލިބިފައިވުން )މީގެ ތެރެ ި

އކީ ލެވެލް
އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ަ

މޯޑް

ހޮނިހިރު ދުވަހު އަދި ވީކްޑޭސްގެ ރޭގަނޑު



އުމުރުން

އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ކށްފައިވުމާއެކު
އކުން ޙާޞިލް ޮ
ކޓެއް ގުޅޭދާއިރާ ަ
ސޓްފި ެ
ގެ ެ

ކިޔަވައިދޭ

ނުވަތަ،

ދަންފަޅި

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ކށްފައިވުން.
ގެ ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލް ޮ

ކޯހުގެ ޖާގަ

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ވތަ،
ވން .ނު ަ
ށފައި ު
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮ ް

މުއްދަތު

ރޠު
ޝަ ު

ކހުގެ ޖުމްލަ ފީ
ޯ

މޯޑް

)ކޯސް

ވާރކް އަދި
ރިސާޗް(:

ރުފިޔާ

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ކށްފައިވުން.
ގެ ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލް ޮ

ނުވަތަ،

ލެވެލް

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ވތަ،
ވން .ނު ަ
ށފައި ު
ސޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮ ް
ޕްރީ މާ ް



އުމުރުން

އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

އން ލިބިފައިވާ
ލިބިފައިވުން )މީގެ ތެރެ ި

ކށްފައިވުމާއެކު
އކުން ޙާޞިލް ޮ
ކޓެއް ގުޅޭދާއިރާ ަ
ސޓްފި ެ
ގެ ެ

އކީ ލެވެލް
އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ަ

ކތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން
އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައް ަ

ނންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވުން(.
ގެ ސެޓްފިކެޓް ި

ކށްފައިވުން.
ސޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަ ޮ
ޕްރީ މާ ް
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،

ށފައިވުން .ނުވަތަ،
ތން ޙާޞިލްކޮ ް
އށްވުރެ މަ ި
ވތަ އެ ަ
އން "ސީ" ފާސް ނު ަ
ވލް  /އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާ ި
ހ .ޖީ.ސީ.އީ އޯލެ ެ

ށ .އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް

ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން .ނުވަތަ،

ޙނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
ވން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތި ާ
ނން ފާސް ު
ނ .އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާ ު

ސނާވާނެއެވެ.
ޠން އިސްތި ް
ހން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ ،މި ޝަރު ު
ދތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަ ު
ށފައިވާ ސަނަ ު
އހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮ ް
ެ 

ބލުކުރާ
އަދި ހަމައެއާއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަ ޫ

އިނގިރޭސި

އޮފް އަދަރ ލޭންގްއޭޖަސް(

އން ލިބިފައިވާ
ލިބިފައިވުން )މީގެ ތެރެ ި

އކީ ލެވެލް
އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ަ

ވން( .އަދި ހަމައެއާއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ކށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށް ު
މށްފަހު ޙާޞިލް ޮ
ކޓް ނިންމު ަ
ސޓްފި ެ
ގެ ެ

ހޮނިހިރު ދުވަހު އަދި ވީކްޑޭސްގެ ރޭގަނޑު



އުމުރުން

ިވމާއިއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް
އަހަރު ފުރިފައ ު

ކށްފައިވުމާއެކު
އކުން ޙާޞިލް ޮ
ކޓެއް ގުޅޭދާއިރާ ަ
ސޓްފި ެ
ގެ ެ

ކތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން
މސައް ަ
އަހަރު ދުވަހުގެ ަ

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

މާސްޓަރ އޮފް އާޓްސް އިން ޓީސޯލް )ޓީޗިންގ އިންގްލިޝް ޓު ސްޕީކަރސް

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ވތަ،
ވން .ނު ަ
ށފައި ު
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮ ް

ރުފިޔާ

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ކށްފައިވުން .ނުވަތަ،
އކުން ޙާޞިލް ޮ
ސޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާ ަ
ގެ ެ

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ކށްފައިވުން.
ގެ ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލް ޮ

ނުވަތަ،


އުމުރުން

އހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް
ަ

ބފައިވުން )މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ
ލި ި

ކޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު
ސޓްފި ެ
ގެ ެ

އކީ ލެވެލް
އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ަ

އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން

އމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
އކުެ ،
ވން( .އަދި ހަމައެއާ ެ
އކަށް ު
ފހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާ ަ
ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށް ަ

މޯޑް

ވން.
ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި ު

އކީ ލެވެލް
އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ަ

އކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ްވން( .އަދި ހަމައެއާ ެ
އކަށ ު
ފހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާ ަ
ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށް ަ

ލެވެލް

ކށްފައިވުން.
ސޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަ ޮ
ޕްރީ މާ ް
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،

ށފައިވުން .ނުވަތަ،
ތން ޙާޞިލްކޮ ް
އށްވުރެ މަ ި
ވތަ އެ ަ
އން "ސީ" ފާސް ނު ަ
ވލް  /އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާ ި
ހ .ޖީ.ސީ.އީ އޯލެ ެ

ށ .އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް

ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން .ނުވަތަ،

ޙނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
ވން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތި ާ
ނން ފާސް ު
ނ .އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާ ު

ދިވެހި

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ބފައިވުން )މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ
ލި ި

ސޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު
ގެ ެ

ޅންހުރި ދާއިރާއިން
ކތު ތަޖުރިބާ ގު ު
އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައް ަ

ރުފިޔާ

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ



އުމުރުން

އހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް
ަ

ވާރކް(:

ހޮނިހިރު ދުވަހު އަދި ވީކްޑޭސްގެ ރޭގަނޑު

ނުވަތަ،

)ކޯސް

ސނާވާނެއެވެ.
ޠން އިސްތި ް
ހން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ ،މި ޝަރު ު
ދތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަ ު
ށފައިވާ ސަނަ ު
އހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮ ް
ެ 

ނުވަތަ،

ވތަ،
ވން .ނު ަ
ވފައި ު
ޘނަވިއްޔާގެ އަރަބި މާއްދާތަކުން( ފާސް ެ
ހދާ ާ
ޝހާދާ ޘާނަވިއްޔާއިން )ޝަ ާ
ަ
ހ.

ށ .އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ކށްފައިވުން .ނުވަތަ،
ސޓްފިކެޓެއް އަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލް ޮ
ގެ ެ

ޙނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
ްވން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތި ާ
ނ .އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދެވޭ އަރަބި ބަހުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސ ު

ސނާވާނެއެވެ.
ޠން އިސްތި ް
ސނަދުތަކަކީ އަރަބި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ ،މި ޝަރު ު
ކށްފައިވާ ަ
ރން ޙާޞިލް ޮ
ނނަމަވެސް ކު ި
 - އެހެ ް

މޯޑް

)ކޯސް

ވާރކް އަދި
ރިސާޗް(:

ރުފިޔާ

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ވން .ނުވަތަ،
ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައި ު

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ކށްފައިވުން.
ގެ ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލް ޮ

ނުވަތަ،


އުމުރުން

އހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް
ަ

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ލެވެލް

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ލެވެލް

ވން.
ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި ު

ނުވަތަ،


އުމުރުން

އހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް
ަ

ެރއިން ލިބިފައިވާ
ލިބިފައިވުން )މީގެ ތ ެ

ސޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު
ގެ ެ

އކީ ލެވެލް
އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ަ

އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން

އކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ްވން( .އަދި ހަމައެއާ ެ
އކަށ ު
ފހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާ ަ
ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށް ަ

ކށްފައިވުން.
ސޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަ ޮ
ޕްރީ މާ ް

އިނގިރޭސި

މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ

އކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ަށވުން( .އަދި ހަމައެއާ ެ
އކ ް
ފހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާ ަ
ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށް ަ

އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،

ށފައިވުން .ނުވަތަ،
ތން ޙާޞިލްކޮ ް
އށްވުރެ މަ ި
ވތަ އެ ަ
އން "ސީ" ފާސް ނު ަ
ވލް  /އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާ ި
ހ .ޖީ.ސީ.އީ އޯލެ ެ

ށ .އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް

ވާރކް(:

ރުފިޔާ

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ

އކީ ލެވެލް
އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ަ

އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން

ހޮނިހިރު ދުވަހު އަދި ވީކްޑޭސްގެ ރޭގަނޑު

ބފައިވުން )މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ
ލި ި

ސޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު
ގެ ެ

މޯޑް

)ކޯސް

މޯޑް

)ކޯސް

ވާރކް އަދި

ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން .ނުވަތަ،

ރިސާޗް(:

ޙނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
ވން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތި ާ
ނން ފާސް ު
ނ .އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާ ު

ރުފިޔާ

ސނާވާނެއެވެ.
ޠން އިސްތި ް
ހން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ ،މި ޝަރު ު
ދތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަ ު
ށފައިވާ ސަނަ ު
އހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮ ް
ެ 

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ބެޗްލާރސް ޑިގްރީ )ލެވެލް ( ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،

 ޢުމުރުން

އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ

އކީ ލެވެލް
ތަޖުރިބާ ަ

އށްވުން(
މށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާ ަ
ފކެޓެއް ޙާސިލްކުރު ަ
ގެ ސެޓް ި

މަތީގައިވާ ޝަރުޠުގެ އިތުރުން ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:


ލެވަލް

ސޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށް ،ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި
ގެ ެ

އންޓަރވިއުއަކުން ފާސްވުން
ވތަ ި
ސޓީއިން ދޭ ޓެސްޓެއް ނު ަ
ޔނިވަރ ި
ު

ައވުން) .މީގެ ތެރެއިން
އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފ ި

އަހަރު ދުވަހުގެ

ދިވެހި

ނުވަތަ،

ހޮނިހިރު ދުވަހު

އކީ ލެވެލް
ތަޖުރިބާ ަ

އށްވުން(
މށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާ ަ
ފކެޓެއް ޙާސިލްކުރު ަ
ގެ ސެޓް ި

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

 ޢުމުރުން

އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ

ލެވަލް

ޅދާއިރާއެއްގައި
ލކޮށް ،ގު ޭ
ސޓްފިކެޓެއް ޙާޞި ް
ގެ ެ

ައވުން) .މީގެ ތެރެއިން
ރދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފ ި
އަހަ ު

އަހަރު ދުވަހުގެ

/-

ރުފިޔާ

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ލެވެލް



ވން.
ށފައި ު
ރހަމަ ކޮ ް
އންޑޭޝަން ފު ި
އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފަ ު



ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް

ނުވަތަ،
ނުވަތަ،


ޢުމުރުން

ވން.
ޝން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ު
ސޓީ ޕްރިޕަރޭ ަ
ސޓްފިކެޓެއް ނަމަ ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރ ި
އގެ ެ
ނނެތް ދާއިރާއެ ް
ގެ ގުޅު ް

ފހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި
ތޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ަ
އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ަ

ޝން ޕްރޮގްރާމެއް
ގބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭ ަ
އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ަ

އިނގިރޭސި



އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ވން.
މފައި ު
ނިން ާ

އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،


ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ލެވެލް

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ލެވެލް

ލޭންގުއޭޖް

ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އަރަބިކް

ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ޤުރްއާން

ނުވަތަ،

ޢުމުރުން

ވން.
ޝން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ު
ިޓ ޕްރިޕަރޭ ަ
ޓފިކެޓެއް ނަމަ ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސ ީ
ޅންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެ ް
ގެ ގު ު

ފހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި
ތޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ަ
އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ަ

ވން.
ނިންމާފައި ު

ޝން ޕްރޮގްރާމެއް
ގބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭ ަ
އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ަ

ދިވެހި



ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް

ނުވަތަ،

ކށްފައިވުން .ނުވަތަ،
އކުން ޙާޞިލް ޮ
ސޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާ ަ
ގެ ެ

ހެނދުނު އަދި ހަވީރު



ކށްފައިވުން.
އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ޮ

/-

ރުފިޔާ

މާއްދާ  /ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން .ނުވަތަ،

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(



އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

އަރަބި

ވލް  /އެޗް.އެސް.ސީ ގެ
މތީ ސާނަވީ )ޖީ.ސީ.އީ އޭލެ ެ
ަ

ހަވީރު

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް

ކށްފައިވުން.
ސޓްފިކެޓެއް އަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލް ޮ
ވތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ެ
ނު ަ

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

ނުވަތަ،



/-

ރުފިޔާ

ސޓަކުން ފާސްވެފައިވުން.
ވތަ އައިޔޫއެމްއިން ދޭ ޓެ ް
ކށްފައިވުން .ނު ަ
އން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލް ޮ
އލެވެލް  /އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާ ި
ޖީ.ސީ.އީ ޯ

ކށްފައިވުން
ފންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލް ޮ
ޝހާދާ ޘާނަވިއްޔާއާ އެއް ެ
 ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ނުވަތަ އައި.ޔޫ.އެމް ގަބޫލުކުރާ ަ



ހޮނިހިރު ދުވަހު އަދި ވީކްޑޭސްގެ ރޭގަނޑު

ވތަ،
ކށްފައިވުން .ނު ަ
ޓފިކެޓެއް ޙާޞިލް ޮ
ގެ ސެ ް

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

ބެޗްލަރ އޮފް އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަން



މތީ ސާނަވީ )ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް  /އެޗް.އެސް.ސީ(ގެ
ަ

މާއްދާ  /ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން .ނުވަތަ،

/-

ރުފިޔާ

ވން.
ށފައި ު
ރހަމަ ކޮ ް
އންޑޭޝަން ފު ި
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފަ ު

ލެވެލް



ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް

ނުވަތަ،


ޢުމުރުން

ވން.
ޝން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ު
ސޓީ ޕްރިޕަރޭ ަ
ސޓްފިކެޓެއް ނަމަ ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރ ި
އގެ ެ
ޅންނެތް ދާއިރާއެ ް
ގެ ގު ު

ފހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި
ތޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ަ
އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ަ

ދިވެހި

ނުވަތަ،

ހެނދުނު

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ވން .ނުވަތަ،
ށފައި ު
ކން ޙާޞިލްކޮ ް
ސޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަ ު
ގެ ެ

ޝން ޕްރޮގްރާމެއް
ގބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭ ަ
އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ަ

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް

ވލް  /އެޗް.އެސް.ސީ ގެ
މތީ ސާނަވީ )ޖީ.ސީ.އީ އޭލެ ެ
ަ 

މާއްދާ  /ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން .ނުވަތަ،

/-

ރުފިޔާ

ވން.
މފައި ު
ނިން ާ

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ލެވެލް

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ލެވެލް



ސނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް
ށފައިވާ ަ
ޙާޞިލްކޮ ް

ނުވަތަ،

 ޢުމުރުން

ވން.
ޝން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ު
ސޓީ ޕްރިޕަރޭ ަ
ސޓްފިކެޓެއް ނަމަ ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރ ި
އގެ ެ
ނނެތް ދާއިރާއެ ް
ގެ ގުޅު ް

ފހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި
ޢލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ަ
އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަ ު

ވން.
މފައި ު
ނިން ާ

ޝން ޕްރޮގްރާމެއް
ގބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭ ަ
އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ަ

ދިވެހި

އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އިން ޓީޗިންގ އަރަބިކް ލޭންގުއޭޖް



ކށްފައިވުން.
އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ޮ
ނުވަތަ،

ކށްފައިވުން .ނުވަތަ،
އކުން ޙާޞިލް ޮ
ސޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާ ަ
ގެ ެ

ހެނދުނު އަދި ހަވީރު



އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ރުފިޔާ

މާއްދާ  /ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން .ނުވަތަ،

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އިން ޓީޗިންގ ޤުރްއާން



ވލް  /އެޗް.އެސް.ސީ ގެ
ސނަވީ )ޖީ.ސީ.އީ އޭލެ ެ
މތީ ާ
ަ

އަރަބި

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް

ކށްފައިވުން.
ސޓްފިކެޓެއް އަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލް ޮ
ވތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ެ
ނު ަ

ހަވީރު

ނުވަތަ،

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

ކށްފައިވުން
ފންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލް ޮ
ޝހާދާ ޘާނަވިއްޔާއާ އެއް ެ
 ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ނުވަތަ އައި.ޔޫ.އެމް ގަބޫލުކުރާ ަ

ރުފިޔާ

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ލެވެލް

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

 ޢުމުރުން

ފހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި
ތޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ަ
އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ަ

ޝން ޕްރޮގްރާމެއް
ގބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭ ަ
އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ަ

ރުފިޔާ

ވން.
މފައި ު
ނިން ާ

މތީ ސާނަވީ )ޖީ.ސީ.އީ.އޭ ލެވެލް  /އެޗް.އެސް.ސީގެ(
ަ 
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

މާއްދާ  /ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން .ނުވަތަ،

ވތަ،
ކށްފައިވުން .ނު ަ
ޓފިކެޓެއް ޙާޞިލް ޮ
ގެ ސެ ް

ކށްފައިވުން.
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ޮ
ނުވަތަ،



ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް

ނުވަތަ،


ޢުމުރުން

ވން.
ޝން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ު
ސޓީ ޕްރިޕަރޭ ަ
ސޓްފިކެޓެއް ނަމަ ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރ ި
އގެ ެ
ނނެތް ދާއިރާއެ ް
ގެ ގުޅު ް

ފހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި
ތޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ަ
އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ަ

ޝން ޕްރޮގްރާމެއް
ގބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭ ަ
އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ަ

ނންމާފައިވުން.
ި
މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،

ކށްފައިވުން.
ހ .ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް  /އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލް ޮ

އިނގިރޭސި

ލެވެލް

ނުވަތަ،

ވން.
ޝން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ު
ސޓީ ޕްރިޕަރޭ ަ
ސޓްފިކެޓެއް ނަމަ ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރ ި
އގެ ެ
ނނެތް ދާއިރާއެ ް
ގެ ގުޅު ް

ހޮނިހިރު ދުވަހު އަދި ވީކްޑޭސްގެ ރޭގަނޑު

އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އިން ޓީޗިންގ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް



ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް

ނުވަތަ،

ދިވެހި



ވން.
ށފައި ު
ރހަމަ ކޮ ް
އންޑޭޝަން ފު ި
އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފަ ު

ހެނދުނު



އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

ވން .ނުވަތަ،
ށފައި ު
ކން ޙާޞިލްކޮ ް
ސޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަ ު
ގެ ެ

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

ޑިޕްލޮމާ އިން އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަން



ވލް  /އެޗް.އެސް.ސީ ގެ
މތީ ސާނަވީ )ޖީ.ސީ.އީ އޭލެ ެ
ަ

މާއްދާ  /ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން .ނުވަތަ،

/-

ރުފިޔާ

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ލެވެލް

ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ އަރަބިކް ލޭންގުއޭޖް

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ކށްފައިވުން.
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ޮ
ނުވަތަ،


ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް

ނުވަތަ،


ޢުމުރުން

ވން.
ޝން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ު
ސޓީ ޕްރިޕަރޭ ަ
ސޓްފިކެޓެއް ނަމަ ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރ ި
އގެ ެ
ނނެތް ދާއިރާއެ ް
ގެ ގުޅު ް

ފހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި
ތޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ަ
އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ަ

ދިވެހި

ލެވެލް

ކށްފައިވުން .ނުވަތަ،
އކުން ޙާޞިލް ޮ
ސޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާ ަ
ގެ ެ

ހެނދުނު އަދި ހަވީރު

ލެވެލް

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

/-

ރުފިޔާ

މާއްދާ  /ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން .ނުވަތަ،

ޝން ޕްރޮގްރާމެއް
ގބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭ ަ
އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ަ

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ ޤުރްއާން

ވލް  /އެޗް.އެސް.ސީގެ(
މތީ ސާނަވީ )ޖީ.ސީ.އީ އޭލެ ެ
ަ 

އަރަބި

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް

ކށްފައިވުން.
ސޓްފިކެޓެއް އަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލް ޮ
ވތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ެ
ނު ަ

ހަވީރު

ނުވަތަ،

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

ކށްފައިވުން
ފންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލް ޮ
ޝހާދާ ޘާނަވިއްޔާއާ އެއް ެ
 ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ނުވަތަ އައި.ޔޫ.އެމް ގަބޫލުކުރާ ަ

/-

ރުފިޔާ

ވން.
މފައި ު
ނިން ާ

ވލް  /އެޗް.އެސް.ސީގެ(
 މަތީ ސާނަވީ )ޖީ.ސީ.އީ އޭލެ ެ

ނުވަތަ،



ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް

ނުވަތަ،


ޢުމުރުން

ވން.
ޝން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ު
ިޓ ޕްރިޕަރޭ ަ
ސޓްފިކެޓެއް ނަމަ ،އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސ ީ
އގެ ެ
ނނެތް ދާއިރާއެ ް
ގެ ގުޅު ް

ފހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި
ތޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ަ
އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ަ

ވން.
މފައި ު
ނިން ާ

ޝން ޕްރޮގްރާމެއް
ގބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭ ަ
އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު ،އެމް.ކިއު.އޭ ަ

ދިވެހި

އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް

ކށްފައިވުން.
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ޮ

ހެނދުނު

ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ

ކށްފައިވުން .ނުވަތަ،
އކުން ޙާޞިލް ޮ
ސޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާ ަ
ގެ ެ

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

މާއްދާ  /ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން .ނުވަތަ،

/-

ރުފިޔާ

އރަބިކް ލޭންގުއެޖް
ކއްލިއްޔާ އޮފް ަ
ު
ސެންޓަރ

ކުއްލިއްޔާ/

ލެވެލް

ނަން

ކޯހުގެ

ބަސް

ކިޔަވައިދޭ

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް

ލެވެލް

އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް

ޑިޕްލޮމާ އިން އަރަބިކް ލޭންގުއެޖް ފޯ

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް

ލެވެލް

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް

އަރަބިކް ލޭންގުއެޖް

ލެވެލް

ޑިޕްލޮމާ އިން އަރަބިކް ލޭންގުއެޖް
އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން

/-

ރުފިޔާ

އަރަބި
އަރަބި
އަރަބި

ހެނދުނު އަދި ހަވީރު

ނުވަތަ،

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް



އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ،ލެވެލް

ކށްފައިވުން.
ކޓެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް އަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލް ޮ
ސޓްފި ެ
ގެ ެ

ކށްފައިވުން.
ފންވަރެއްގެ ސަނަދެއް އަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލް ޮ
އާ އެއް ެ

ދަންފަޅި
ހެނދުނު އަދި ހަވީރު
ހެނދުނު އަދި ހަވީރު

/-

ރުފިޔާ

ލންގުއޭޖް ދެވޭނެއެވެ.
ޓފިކެޓް އިން އަރަބިކް ޭ
ވންސްޑް ސެ ް
މން ،އެޑް ާ
* މިކޯހުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ނިމު ު

ކށްފައިވުން
ފންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލް ޮ
ޝހާދާ ޘާނަވިއްޔާއާ އެއް ެ
 ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ނުވަތަ އައި.ޔޫ.އެމް ގަބޫލުކުރާ ަ

ކޯހުގެ ޖާގަ

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(



ކށްފައިވުން
ފންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލް ޮ
ޝހާދާ ޘާނަވިއްޔާއާ އެއް ެ
ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ނުވަތަ އައި.ޔޫ.އެމް ގަބޫލުކުރާ ަ

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

ނުވަތަ؛

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(



އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް

ވން.
ބހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައި ު
ސޓްފިކެޓެއް އަރަބި ަ
ވތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ެ
ނު ަ

މުއްދަތު

ރޠު
ޝަ ު

ކޯހުގެ ޖުމްލަ ފީ

/-

ރުފިޔާ

ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް
ސެންޓަރ

ކުއްލިއްޔާ/

ލެވެލް

ކޯހުގެ ނަން

ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް

ލެވެލް

ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ

އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން

ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް

ލެވެލް

ޓީޗިންގ

އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން

ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް

ލެވެލް

ސްޓަޑީޒް

އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާނިކް

ނުވަތަ،


އަހަރުވެފައިވުމާއެކު

ރން އެނގުން.
ބހުން މުޢާމަލާތު ކު ަ
ވން .އަދި ކިޔަވައިދޭ ަ
އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ު

ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި



އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ކށްފައިވުން.
ސޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލް ޮ
ގެ ެ

ހެނދުނު

ނުވަތަ،

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(



ވލް  /އެސް.އެސް.ސީ(ގެ
ސާނަވީ )ޖީ.ސީ.އީ އޯލެ ެ

ވން.
މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައި ު

ބަސް



އަހަރުވެފައިވުމާއެކު

ރން އެނގުން.
ބހުން މުޢާމަލާތު ކު ަ
ވން .އަދި ކިޔަވައިދޭ ަ
އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ު

ކިޔަވައިދޭ

ނުވަތަ،

ހަވީރު



އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ކށްފައިވުން.
ސޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލް ޮ
ގެ ެ

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

ނުވަތަ،

ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި



ވލް  /އެސް.އެސް.ސީ(ގެ
ސާނަވީ )ޖީ.ސީ.އީ އޯލެ ެ

ވން.
މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައި ު

ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި



އަހަރުވެފައިވުމާއެކު

ރން އެނގުން.
ބހުން މުޢާމަލާތު ކު ަ
ވން .އަދި ކިޔަވައިދޭ ަ
އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ު

ދަންފަޅި

ނުވަތަ،

ހެނދުނު އަދި ހަވީރު



އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ވން.
ލކޮށްފައި ު
ކޓެއް ޙާޞި ް
ސޓްފި ެ
ގެ ެ

ކޯހުގެ ޖާގަ

ނުވަތަ،

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(



ވލް  /އެސް.އެސް.ސީ(ގެ
ސާނަވީ )ޖީ.ސީ.އީ އޯލެ ެ

ވން.
މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައި ު

މުއްދަތު

ރޠު
ޝަ ު

ކހުގެ ޖުމްލަ ފީ
ޯ

/-

/-

/-

ރުފިޔާ

ރުފިޔާ

ރުފިޔާ

ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް

ލެވެލް

ޤުރްއާން

އިން ޤިރާއަތުލް

ނުވަތަ،


ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް

ލެވެލް

ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް

ލެވެލް

ސެޓްފިކެޓް
އިން ޤިރާއަތުލް

ދންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު ،ޢުމުރުން
ކން( ަ
ޔން ،ކިޔަން ،ވާހަކަދައް ަ
ފށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި )ލި ަ
ަ 

ައ ވުން.
އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގ ި

ދިވެހި

 އަސާސީ ތަޢުލީމް )ގްރޭޑް

ވން .އަދި،
އކަމުގައި ު
ރށް( ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެ ް
އާ އެއްފެންވަ ަ

ހެނދުނު/ހަވީރު

ޤުރްއާންު

ރން އެނގުން.
ބހުން މުޢާމަލާތު ކު ަ
އކު ކިޔަވައިދޭ ަ
އަހަރުވެފައިވުމާ ެ

ހަފްތާ

ޤުރްއާން

ސެޓްފިކެޓް
އިން ޤިރާއަތުލް

ދިވެހި

ކށްފައިވުން.
ސޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލް ޮ
ގެ ެ

ރުފިޔާ

ހަފްތާ

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ވން.
ރށް( ޙާޞިލްކޮށްފައި ު
އާ އެއްފެންވަ ަ

ހެނދުނު/ހަވީރު

ނުވަތަ،



ރުފިޔާ

ރން އެނގުން.
ބހުން މުޢާމަލާތު ކު ަ
އކު ކިޔަވައިދޭ ަ
އަހަރުވެފައިވުމާ ެ

 އަސާސީ ތަޢުލީމް )ގްރޭޑް

ނުވަތަ،

ދިވެހި

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ކށްފައިވުން.
ސޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލް ޮ
ގެ ެ

ސެމިސްޓަރ

ނުވަތަ،

ހެނދުނު/ހަވީރު

ސެޓްފިކެޓް

 އަސާސީ ތަޢުލީމް )ގްރޭޑް

ލކޮށްފައިވުން.
ރށް( ޙާޞި ް
އާއެއްފެންވަ ަ

/-

ރުފިޔާ

ލޭންގުއޭޖް ލާރނިންގ ސެންޓަރ
ސެންޓަރ

ކުއްލިއްޔާ/

ލެވެލް

ކޯހުގެ ނަން

ލޭންގުއޭޖް ލާރނިންގ ސެންޓަރ

ލެވެލް

ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް

ލޭންގުއޭޖް ލާރނިންގ ސެންޓަރ

ލެވެލް

ޖެނަރަލް ޕަރޕަސް

އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އިންގްލިޝް ފޯ
ސެޓްފިކެޓް
އިން އިންގްލިޝް ފޯ



ރން އެނގުން.
ބހުން މުޢާމަލާތު ކު ަ
އކު ކިޔަވައިދޭ ަ
އަހަރުވެފައިވުމާ ެ

އިނގިރޭސި

ނުވަތަ،

ކށްފައިވުން.
ސޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލް ޮ
ގެ ެ

ހަވީރު

އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ރުފިޔާ

ލކޮށްފައިވުން.
ރށް( ޙާޞި ް
އާއެއްފެންވަ ަ

ސެމިސްޓަރ



ބަސް

އަސާސީ ތަޢުލީމް )ގްރޭޑް

ނުވަތަ،

ކިޔަވައިދޭ



އިނގިރޭސި



އަހަރުވެފައިވުމާއެކު

ރން އެނގުން.
ބހުން މުޢާމަލާތު ކު ަ
ވން .އަދި ކިޔަވައިދޭ ަ
އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ު

ދަންފަޅި

ނުވަތަ،

ހޮނިހިރު  /ވީކް ޑޭސް )ހަވީރު(



އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ކށްފައިވުން.
ސޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލް ޮ
ގެ ެ

ކޯހުގެ ޖާގަ

ނުވަތަ،

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(



ވލް  /އެސް.އެސް.ސީ(ގެ
ސާނަވީ )ޖީ.ސީ.އީ އޯލެ ެ

ވން.
މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައި ު

މުއްދަތު

ރޠު
ޝަ ު

ކހުގެ ޖުމްލަ ފީ
ޯ

/-

ރުފިޔާ

އަސާސީ ތަޢުލީމް )ގްރޭޑް

ލެވެލް

ޕަރޕަސް

އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނަރަލް

ލޭންގުއޭޖް ލާރނިންގ ސެންޓަރ

ލެވެލް

ޖެނަރަލް ޕަރޕަސް

ސެޓްފިކެޓް
އިން އިންގްލިޝް ފޯ

ލޭންގުއޭޖް ލާރނިންގ ސެންޓަރ

ލެވެލް

އިންގްލިޝް

ލޭންގުއޭޖް ލާރނިންގ ސެންޓަރ

ލެވެލް

ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް ލެވެލް

ސެޓްފިކެޓް
އިން ބޭސިކް
ވާހަކަދެއްކުންތެރިކަމުގެ ހުނަރުވެރިކަން

އކަމުގައި ވުން.
ވފައިވާ މީހެ ް
ރށް( ފުރިހަމަ ެ
އާ އެއް ފެންވަ ަ

ދންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު ،ޢުމުރުން
ކން( ަ
ޔން ،ކިޔަން ،ވާހަކަދައް ަ
ފށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި )ލި ަ
ަ 

ުގއި ވުން.
އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމ ަ

ދިވެހި

 އަސާސީ ތަޢުލީމް )ގްރޭޑް
ނުވަތަ،

އިނގިރޭސި

އކަން( ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު ،ޢުމުރުން
ތޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި )ލިޔަން ،ކިޔަން ،ވާހަކަދަ ް
ފށާ ަ
ަ 

ުގއި ވުން.
އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމ ަ

އިނގިރޭސި

ނުވަތަ،

އިނގިރޭސި

 އަސާސީ ތަޢުލީމް )ގްރޭޑް

އކަމުގައި ވުން.
ވފައިވާ މީހެ ް
ރށް( ފުރިހަމަ ެ
އާ އެއް ފެންވަ ަ

ހަވީރު

ދންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު ،ޢުމުރުން
ކން( ަ
ޔން ،ކިޔަން ،ވާހަކަދައް ަ
ފށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި )ލި ަ
ަ 

އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.

ހޮނިހިރު  /ވީކް ޑޭސް )ހަވީރު(

ނުވަތަ،

ހޮނިހިރު  /ވީކް ޑޭސް )ހަވީރު(

 އަސާސީ ތަޢުލީމް )ގްރޭޑް

އކަމުގައި ވުން.
ވފައިވާ މީހެ ް
އާ އެއް ފެންވަރަށް( ފުރިހަމަ ެ

ހޮނިހިރު  /ވީކް ޑޭސް )ހަވީރު(



ރން އެނގުން.
ބހުން މުޢާމަލާތު ކު ަ
އކު ކިޔަވައިދޭ ަ
އަހަރުވެފައިވުމާ ެ

ސެމިސްޓަރ

ނުވަތަ،

ސެމިސްޓަރ



އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް

ކށްފައިވުން.
ސޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލް ޮ
ގެ ެ

ސެމިސްޓަރ

ނުވަތަ،

ސެމިސްޓަރ

ލޭންގުއޭޖް ލާރނިންގ ސެންޓަރ

ސެޓްފިކެޓް



ވން.
ރށް( ޙާޞިލްކޮށްފައި ު
އާ އެއްފެންވަ ަ
/-

/-

/-

/-

ރުފިޔާ

ރުފިޔާ

ރުފިޔާ

ރުފިޔާ

ލޭންގުއޭޖް ލާރނިންގ ސެންޓަރ

ލެވެލް

ލޭންގުއޭޖް

ސެޓްފިކެޓް
އިން އަރަބިކް

އަރަބި

ހަވީރު

ސެންޓަރ

ލޭންގުއޭޖް ލާރނިންގ

ލެވެލް

އަރަބިކް ލޭންގުއޭޖް

ސެންޓަރ

ލޭންގުއޭޖް ލާރނިންގ

ލެވެލް

އަރަބިކް ލޭންގުއޭޖް

ސެޓްފިކެޓް
އިން
ސެޓްފިކެޓް

އަރަބި

އިން

އަރަބި

ހަވީރު

ދންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު ،ޢުމުރުން
ކން( ަ
ޔން ،ކިޔަން ،ވާހަކަދައް ަ
ތޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި )ލި ަ
ފށާ ަ
ަ 

ުގއި ވުން.
އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމ ަ

ހޮނިހިރު  /ވީކް ޑޭސް )ހަވީރު(

 އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ،ލެވެލް

ކށްފައިވުން.
ފންވަރެއްގެ ސަނަދެއް އަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލް ޮ
އާ އެއް ެ

ސެމިސްޓަރ

ވތަ،
ނު ަ

ސެމިސްޓަރ



ސޓްފިކެޓް
ބހުގެ ެ
އައި.ޔޫ.އެމް ގެ އަރަބި ަ

ވން.
ށފައި ު
ޙާޞިލުކޮ ް

އަހަރު ) ސެމިސްޓަރ(

 އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ ،ލެވެލް

ކށްފައިވުން.
ފންވަރެއްގެ ސަނަދެއް އަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލް ޮ
އާ އެއް ެ

/-

/-

/-

ރުފިޔާ

ރުފިޔާ

ރުފިޔާ

