އޮންލައިން ނުވަތަ ބަދަލުގައި ދެވ އިމްތިހާނުތަކާ ބެހ ގޮތުން ދަރިވަރުންނަށް ދ އިރުޝާދުތައް
 -1ތަޢާރަފު
މިއީ ކޮވިޑް19-ގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި އޮންލައިންކޮށް ނުވަތަ ބަދަލުގައި އެހެން ގޮތަކަށް
އިމްތިހާނުތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ރވިފައިވާ ގޮތާއިބެހ ގޮތުން ދަރިވަރުންނަށް ދ މަޢުލޫމާތާއި އިރުޝާދުތައް ހިމެނ ކަރުދާހެކެވެ2020 .
ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ އިމްތިހާނުތަކުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުން މި ކަރުދާހުގައި ހިމެނިފައިވާ އެންމެހައި
ކަންކަމަށް ތަބާވެ އެއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަން ޖެހނެ އެވެ.
 -2އާންމު އިރުޝާދުތަކާއި މައުލޫމާތު
 2020 2.1ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމުގެ މާއްދާތަކުގެ ފަހު އެސެސްމަންޓް ނުވަތަ އިމްތިހާނު ކުރިއަށް ގެންދާނީ ޔުނިވަރސިޓީން
އެކުލަވާލާފައިވާ "އައި.ޔޫ.އެމް .އޯލްޓަނޓިވް އެސެސްމަންޓް ޕްލން" އާ އެއްގޮތަށެވެ.
 2.2ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމަށް ޕްލން ގައި ހުރި އިޚްތިޔާރު ތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މާއްދާއަކަށް ވެސް އެ މާއްދާއަކާ އެންމެ
އެކަށީގެންވާ ގޮތެއް އިޚްތިޔާރު ކޮށް ފައިނަލް ކޮށްފައި ވަނީ އެ މާއްދާއެއް ނިސްބަތްވާ ކުއްލިއްޔާ އިންނެވެ .މިގޮތުން އިޚްތިޔާރު
ކުރެވިފައި ވަނީ އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ގޮތެކެވެ.
ގއި އިތުރު އެސައިންމަންޓެއް ހަވާލު ކުރުން.
 .Iފައިނަލް އިމްތިހާނުގެ ބަދަލުގައި ޓކްހޯމް އެގްޒާމް އެއްގެ ސި ަފއި ަ
 .IIއިޚްތިޔާރީ ޖަވާބު ދ (އެމް.ސީ.ކިޔު ).އިމްތިހާނެއް އޮންލައިންކޮށް ދިނުން.
އ އެސ ޓައިޕް އިމްތިހާނެއް ދިނުން.
އގަ ި
 .IIIއޯޕަންބުކް އެގްޒާމް ގެ ސިފަ ި
ޓއިޕް ދެބައި އެއްކޮށްގެން އިމްތިހާނެއް ދިނުން.
 .IVއެމް.ސީ.ކިޔު .އާއި އެސ ަ
 2.3އޮންލައިން ކޮށް ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލަރނިންގ މެނޖްމަންޓް ސިސްޓަމް
ގެ ގޮތުގައި ބނުންކުރާ  Moodleގެ ޒަރީއާ އިންނެވެ.
 2.4މޫޑްލް މެދުވެރިކޮށް އިމްތިޙާން ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު ޔުނިވާރސިޓީގެ ނޮލެޖް ބސް މެދުވެރިކޮށް ލިބެން
ހުންނާނެއެވެ .މި އިރުޝާދުތަކަށް އަހުލުވެރިވުން އެއީ ދަރިވަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ .ނޮލެޖް ބސް ގެ ލިންކް:
https://helpdesk.ium.edu.mv/help/en-us/5-attempt-exam-for-student

 2.5މޫޑްލް ބނުން ނުކުރެވ ނުވަތަ އިންޓަނެޓް ކަނެކްޝަން ނުވަތަ ޑޓާ ނުލިބ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ ކުއްލިއްޔާ އަށް
ވަގުތުން ގުޅާށެވެ! ގުޅާނެ ނަންބަރުތަކުގެ މައުލޫމާތު މި ލިޔުމުގެ އެޕެންޑިކްސް ގައިވާނެ އެވެ .އަދި އިމްތިހާނު ދެން ކުރިއަށް
ގެންދާނެ ގޮތް ކުއްލިއްޔާއިން އޮޅުންފިލުވައިދނެ އެވެ.
 2.6މާއްދާތަކުގެ އިމްތިޙާނު ރވިފައިވާ ގޮތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެ ނަމަ އެކަން ދަރިވަރުންނަށް ކޯސް ކޯޑިނޓަރު ނުވަތަ
ލެކްޗަރަރ އަންގަވާނެއެވެ.
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 2.7އޮންލައިންކޮށް އިމްތިހާނުތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަސް އިމްތިހާނުތައް ބާއްވާނީ އެކަމަށް ޓައިމްޓބަލެއް ހަދައި އެ ޓައިމް ޓބަލާ
އެއްގޮތަށެވެ.
 2.8ކޮންމެ ސިފައެއްގައި ފައިނަލް އެސެސްމަންޓް ހަވާލު ކުރެވުނު ނަމަވެސް ދަރިވަރުގެ ޖަވާބުތައް ވާން ޖެހނީ ސީދާ އެ
ދަރިވަރެއްގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތަށެވެ.
" 2.9އޯލްޓަނޓިވް އެސެސްމަންޓް ޕްލން" ގެ ދަށުން ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގެންދިޔަ ނަމަވެސް ،މި ޕްލން ގައި
އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެންވަރު ވަޒަންކުރުމާ ބެހ ގަވައިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ދަރިވަރުން
ތަބާވާން ޖެހނެ އެވެ.
އ ދެބައި އެއްކޮށްގެން
ޓއިޕް ާ
 2.10މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެސެސްމަންޓް ދެވ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ،އެމް.ސީ.ކިޔު .އާއި އެސ ަ
އިމްތިޙާނު ހަދާ މާއްދާއެއްގައި ސުވާލު ޕޕަރު އެއްކޮށް އޮތް ނަމަވެސް އގެ ތެރެއިން އެމް.ސީ.ކިޔު .ސުވާލުތަކަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައި އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގައި ނިންމައި ހުށަހަޅަން ޖެހނެއެވެ .އެސ ޓައިޕް ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު
ދން ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުން މިކަމަށް އިތުރު ވަގުތެއް ނުލިބނެ އެވެ.
 2.11މި ސިމެސްޓަރ ގައި އޮންލައިންކޮށް ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދަރިވަރަކު އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ އޮންލައިންކޮށް
އިމްތިހާނު ހަދަން އުޒުރުވެރިވެއްޖެ ނަމަ 2 ،ޖުލައި  2020ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ކުރިން އިސްލާމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ
ވެބްސައިޓުގައިވާ "އޮންލައިން އިމތިހާނު ހެދުމަށް އުޒުރުވެރިވާ ސަބަބު އަންގާ ފޯރމް" ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ .އގެ ފަހުގައި،
އިމްތިހާނު ފެށުމުގެ ކުރިން މިފަދަ މައްސަލައެއް ދިމާވާ ދަރިވަރުން އެކަމެއް ހަމަ މެދުވެރިވުމާ އެކު ،ލަސްވި ސަބަބުވެސް
ބަޔާންކޮށް އަދި މިކަން ސާބިތު ކުރެވނެ ފަދަ ހެއްކާ އެކު ވަގުތުން ބެޗް ގެ ކޯޑިނޓަރ އަށާއި އެގްޒަމިނޝަންސް
ޑިޕާޓްމަންޓަށް ) (examinations@ium.edu.mvއީމެއިލް ގެ ޒަރީއާއިން އަންގަން ވާނެ އެވެ.
 -3ފައިނަލް އިމްތިހާނުގެ ބަދަލުގައި އިތުރު އެސައިންމަންޓެއް ހަދާ ދަރިވަރުން ސަމާލުވާން ޖެހ ޚާއްޞަ ކަންކަން.
 3.1މި އެސައިންމަންޓް ހެދުމަށް ދެވ މުއްދަތު މާއްދާގެ ގޮތުން ތަފާތުވާނެ އެވެ.
 3.2އެސައިންމެންޓާ ބެހ އިރުޝާދުތަކާއި ސުވާލުތައް ހިމެނ ކަރުދާސް މޫޑްލް މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންނަށް ހަވާލު ކުރަން ފެއްޓނީ
އެކަޑެމިކް ކަލަންޑަރުގައިވާ ސްޓަޑީ ބްރކް ފެށ ހިސާބުންނެވެ .މިގޮތުން އެންމެ ފަހު މާއްދާގެ އެސައިންމަންޓް ސްޓަޑީ ބްރކް
ނިމުމުގެ ކުރިން ހަވާލު ކުރެވނެ އެވެ.
 3.3އެސައިމަންޓް ނިންމައި ހަވާލު ކުރަންޖެހ ސުންގަޑިއަކީ އިމްތިހާނު ތާވަލް ގައި އެ މާއްދާ އަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރިޙުގެ
ރގަނޑު  11:55ގެ ކުރިންނެވެ.
 -4އޮންލައިން އިމްތިހާނު ހަދާ ދަރިވަރުން އިމްތިޙާނުގެ ކުރިން ސަމާލުވާން ޖެހ ޚާއްޞަ ކަންކަން.
 4.1ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް އެދަރިވަރަކު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހ ހުރިހާ މާއްދާތަކުގެ އޮންލައިން އިމްތިހާނުގެ ބާވަތާއި އިމްތިހާނާގުޅ
އާންމު މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލާފައިވާކަން ކަށަވަރު ކުރަން ޖެހނެ އެވެ.
ޑޕާޓްމަންޓްގެ އީ ެމއިލް މެދުވެރިކޮށް އެ
ސ މައްސަލައެއް އުޅ ނަމަ ޔުނިވަރސިޓީގެ އައިޓީ ި
 4.2މޫޑުލްއަށް ލޮގިންވުމުގައި އެއްވެ ް
މައްސަލަ އެއް ހައްލު ކުރަންވާނެ އެވެ .އީމެއިލް އެޑްރެހަކީ helpdesk@ium.edu.mv ،އެވެ.
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ޗ ކޯޑިނޓަރަށް (ދަރިވަރުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އީމެއިލް
 4.3އައި.ޓީ .ޑިޕާޓުމެންޓުން ހައްލުނުވާ މައްސަލައެއް އޮވެއްޖެ ނަމަ ބެ ު
ޒމިނޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ކޮޕީކުރަންވާނެ އެވެ .އީމެއިލް
މެދުވެރިކޮށް) އަންގަންވާނެ އެވެ .މި އީމެއިލް ޔުނިވަރސިޓީގެ އެގް ެ
އެޑްރެހަކީ examinations@ium.edu.mv ،އެވެ.
 4.4ކޮންމެ ދަރިވަރަކު ވެސް އެ ދަރިވަރަކު ހަދަންޖެހ އިމްތިހާނުތައް އޮންނަ ތާރީޚުތަކާއި ގަޑިތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މޫޑުލް ނުވަތަ
ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓް ނުވަތަ ކޯސް ކޯޑިނޓަރު މެދުވެރިކޮށް ކަށަވަރު ކުރަންވާނެ އެވެ.
 4.5ދަރިވަރުގެ އިމްތިހާނުގެ ތާވަލުގައި ފުށުއެރުމެއް ވާނަމަ އެ މައުލޫމާތު އިމްތިހާނު ތާވަލު އާންމު ކުރާތާ  5ދުވަހުގެ ތރގައި
ދަރިވަރުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އެގްޒެމިނޝަން ޑިޕާޓްމަންޓަށް އެންގުމަކީ ދަރިވަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ .މިކަމާ
ގުޅިގެން ދންޖެހ މަޢުލޫމާތު ދަރިވަރަށް ފޯރުކޮށްދނީ އެގްޒެމިނޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ.
 -5އޮންލައިން އިމްތިހާނު ހަދާ ދަރިވަރުން އިމްތިހާނު ކުރިއަށްގެންދާއިރު ސަމާލުވާން ޖެހ ޚާއްޞަ ކަންކަން.
 5.1ކޮންމެ އިމްތިހާނަކަށް ވެސް ތާވަލު ކުރެވިފައިވާ ގަޑީގެ  10މިނެޓު ކުރިން ޔުނިވަރސިޓީގެ މޫޑުލްއަށް ލޮގިން ވާން ޖެހނެ
އެވެ.
 5.2އިމްތިހާނު ފެށ ގަޑިޖެހުމުން އިމްތިހާނު ކަރުދާހުގައި ވާ އިރުޝާދުތައް ރަނގަޅަށް ކިޔުމަށްފަހު އެ އިރުޝާދުތަކާއި އެއްގޮތަށް
އަމަލުކުރަންވާނެ އެވެ .މި ގޮތުން ދެވ އެކިވައްތަރުގެ އިމްތިހާނު ތަކުގައި ތިރީގައިވާ ނުކުތާތަކަށް ސަމާލުވާންވާނެއެވެ.
 5.3އެމް.ސީ.ކިޔު އިމްތިހާނު ހަދާ ދަރިވަރުން އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ސަމާލުވާން ޖެހނެ އެވެ:.
 5.3.1މޫޑުލް އަށް ލޮގިންވުމަށް ފަހު ނޮލެޖް ބސް ލިންކުގައިވާ އިރުޝާދު ތަކުގެ ތެރެއިން އެމް.ސީ.ކިޔު .އިމްތިހާނާ ގުޅ
އިރުޝާދުތަކަށް ތަބާވެ މޫޑްލް އިން އިމްތިހާނު ކުރިއަށް ގެންދާށެވެ! ނޮލެޖް ބސް ގެ ލިންކް:
https://helpdesk.ium.edu.mv/help/en-us/5-attempt-exam-for-student

 5.3.2އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ސީދާ މޫޑްލް ގެ ތެރެއިން ނުގެންދެވ ގޮތް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ އިމްތިޙާނަށް
ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ލިންކުން އިމްތިޙާނު ކަރުދާސް ޑައުންލޯޑު ކޮށް އަމިއްލަ ކޮމްޕިއުޓަރު/ލެޕްޓޮޕު ގައި ސީދާ މި
ފައިލުގައި ޖަވާބު ދށެވެ! އެއަށްފަހު (ޕީޑީއެފް ފޯމެޓުގައި) މޫޑުލްއަށް (ސުންގަޑީގެ ކުރިން) ހުށަހަޅާށެވެ!
5.3.3

ޖަވާބު ކަރުދާސް ރައްކާކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށް ނަން ޖަހާފައެވެ.
ޑ
ދަރިވަރުގެ ފުރިހަމަ ނަން_ސްޓުޑެންޓް އައިޑީ_މާއްދާގެ ކޯ ު
މިސާލު :މުޙައްމަދު ޝާމް_RES0905_ium003456

 5.3.4ސުންގަޑިއަށް ޕޕަރު އަޕްލޯޑު ނުކުރެވ ގޮތް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ ދަރިވަރުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އީމެއިލް އެކައުންޓް
މެދުވެރިކޮށް ބެޗް ގެ ކޯޑިނޓަރ އަށާއި އެގްޒަމިނޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް )(examinations@ium.edu.mv
ޕޕަރު އީމެއިލް ކުރަންވާނެ އެވެ .އަދި މި އީމެއިލް ގެ ކޮޕީ އެއް ކުއްލިއްޔާ ގެ އީމެއިލް އަށް ފޮނުވަންވާނެ އެވެ .މި
އ ދަރިވަރުގެ ނަމާއި ،މާއްދާގެ ކޯޑު ހިމަނަން ވާނެއެވެ .އީމެއިލް ލިޔާނީ
އގެ ގޮތުގަ ި
އީމެއިލްގެ ސަބްޖެކްޓެ ް
ކޯޑިނޓަރަށެވެ .ޖަވާބު ކަރުދާސް ލިބުނުކަން އެންގުމަށް ކޯޑިނޓަރު ގެ ރިޕްލައި އީމެއިލް ލިބުނުކަން ކަށަވަރު
ކުރަންވާނެ އެވެ.
 5.4އެސ ޓައިޕް އިމްތިހާނު ހަދާ ދަރިވަރުން އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ސަމާލުވާން ޖެހނެ އެވެ:.
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 5.4.1މޫޑުލް އަށް ލޮގިންވުމަށް ފަހު އިމްތިހާނު ހަދާ މާއްދާގެ އިމްތިހާނަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ލިންކު މެދުވެރިކޮށް އިމްތިޙާނު
ކަރުދާސް ޑައުންލޯޑު ކުރާށެވެ!
 5.4.2އަމިއްލަ ކޮމްޕިއުޓަރު/ލެޕްޓޮޕު ގައި ސީދާ މި ފައިލްގައި ނުވަތަ (ފޯމެޓް ގެ ސަބަބުން ޖަވާބު ނުދެވ ނަމަ) އައު
ފައިލެއް ހުޅުވައި ޖަވާބު ލިޔާށެވެ! އެއަށްފަހު (ޕީޑީއެފް ފޯމެޓުގައި) މޫޑުލްއަށް (ސުންގަޑީގެ ކުރިން) ހުށަހަޅާށެވެ!
ނުވަތަ ނޮލެޖް ބސް ލިންކު ގައިވާ އިރުޝާދު ތަކުގެ ތެރެއިން އެސ ޓައިޕް އިމްތިހާނާ ގުޅ އިރުޝާދުތަކަށް ތަބާވެ
ސީދާ މޫޑްލް އިން އިމްތިހާނު ކުރިއަށް ގެންދާށެވެ! ނޮލެޖް ބސް ގެ ލިންކް:
https://helpdesk.ium.edu.mv/help/en-us/5-attempt-exam-for-student

5.4.3

ޖަވާބު ކަރުދާސް ރައްކާކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށް ނަން ޖަހާފައެވެ.
ޑ
ދަރިވަރުގެ ފުރިހަމަ ނަން_ސްޓުޑެންޓް އައިޑީ_މާއްދާގެ ކޯ ު
މިސާލު :މުޙައްމަދު ޝާމް_RES0905_ium003456

 5.4.4އެއްވެސް މައްސަލައަކާ ހުރެ ކޮމްޕިއުޓަރު/ލެޕްޓޮޕް ގައި ޖަވާބު ލިޔަން އުޒުރުވެރިވާ ދަރިވަރުން ،ކަރުދާހުގައި އަތުން
ލިޔެގެން ވެސް ޖަވާބު ދެވިދާނެ އެވެ .އެކަމަކު މިގޮތަށް ޖަވާބު ދިނުމަށްފަހު ޖަވާބު ކަރުދާސް ސްކންކޮށް ނުވަތަ
ފޮޓޯ ނަގައި ޕީޑީއެފް ފޯމެޓުގައި ސަފްހާ ތަރުތީބުން އެއްފައިލަކަށް ހަދައި ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން އަޕްލޯޑު
ކުރަންވާނެ އެވެ.
 5.4.5ޓެކްނިކަލް މައްސަލަ އަކާ ހުރެ ޖަވާބު ފައިލު މޫޑްލް އަށް އަޕްލޯޑް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ނުވަތަ މޫޑްލް ގައި
ނުގެންދެވިއްޖެ ނަމަ ދަރިވަރުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އީމެއިލް އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ބެޗް ގެ ކޯޑިނޓަރ އަށާއި
އެގްޒަމިނޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ) (examinations@ium.edu.mvޕޕަރު އީމެއިލް ކުރަންވާނެ އެވެ .އަދި މި
އީމެއިލް ގެ ކޮޕީ އެއް ކުއްލިއްޔާ ގެ އީމެއިލް އަށް ފޮނުވަންވާނެ އެވެ .މި އީމެއިލްގެ ސަބްޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި
ދަރިވަރުގެ ނަމާއި ،މާއްދާގެ ކޯޑު ހިމަނަން ވާނެއެވެ .އީމެއިލް ލިޔާނީ ކޯޑިނޓަރަށެވެ .ޖަވާބު ކަރުދާސް ލިބުނުކަން
އެންގުމަށް ކޯޑިނޓަރު ގެ ރިޕްލައި އީމެއިލް ލިބުނުކަން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެ އެވެ.
 -6އެސެސްމަންޓުތައް ލަހުން ހުށަހަޅަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ އަމަލުކުރަންޖެހނެ ގޮތް
 6.1އެސެސްމަންޓް ގެ ގޮތުގައި ހަވާލު ކުރެވ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ހުށަހެޅުމަށް ދެވ ސުންގަޑި ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން
އެމަސައްކަތެއް ނުނިންމނެ ފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ އަންނަނިވި ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަންވާނެ އެވެ.
 6.1.1މަސައްކަތް ނުނިންމނެކަން ސަބަބާއި އެކަން ސާބިތުވާނެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުރި ލިޔުން ނުވަތަ ގަރީނާ (މިސާލު.
ސްކްރީންޝޮޓް) އާ އެކު ،އީމެއިލް ގެ ޒަރީއާ އިން މޮޑިއުލް ކޯޑިނޓަރަށް/ލެކްޗަރަރ އަށް ސުންގަޑި ހަމަ ވުމުގެ
ކުރިން އަންގަންވާނެ އެވެ .މި އީމެއިލް ގެ ކޮޕީ އެއް ކުއްލިއްޔާ ގެ އީމެއިލް އަށް ފޮނުވަންވާނެ އެވެ.
 6.1.2ސުންގަޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެންގ ގޮތް ނުވެއްޖެ ނަމަ ،ލަސްވި ސަބަބާއި އެކަން ސާބިތުވާނެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި
ހުރި ލިޔުން ނުވަތަ ގަރީނާ (މިސާލު .ސްކްރީން ސޮޓް) އާ އެކު ،ސުންގަނޑި ހަމަވާތާ ލަސްވެގެން  15މިނިޓުގެ
ތެރގައި މޮޑިއުލް ކޯޑިނޓަރަށް/ލެކްޗަރަރ އަށް އީމެއިލްގެ ޒަރީއާ އިން އަންގަންވާނެ އެވެ .މި އީމެއިލް ގެ ކޮޕީ އެއް
ކުއްލިއްޔާ ގެ އީމެއިލް އަށް ފޮނުވަންވާނެ އެވެ.
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 6.1.3މަތީގައިވާ ދެހާލަތުގައި ދަރިވަރު ހުށަހެޅި ސަބަބަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށް ފަހު އިތުރަށް ވަގުތު ދިނުމާ މެދު ނިންމުނު ގޮތުގެ
ތަފްސީލު ރަސްމީކޮށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ކޯޑިނޓަރ/ލެކްޗަރަރ އެންގެވުމުން އެއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަންޖެހނެ
އެވެ.
ގން ދެވނީ އިމްތިހާނު ކަރުދާސް ލިބިގަތުމަށް
 6.1.4މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި އިތުރަށް ދ ވަގުތުގެ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނަވެ ެ
(އެކްސެސްވާން ނުވަތަ ޑައުންލޯޑު ކުރަން)  15މިނިޓާއި ،ޖަވާބު ކަރުދާސް ހުށަހަޅަން (ސަބްމިޓް ކުރަން ނުވަތަ
އަޕްލޯޑު ކުރަން)  15މިނިޓް ގެ މުއްދަތެކެވެ.
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ޖަދުވަލު  :1ކުއްލިއްޔާ  /ސެންޓަރު ތަކަށް ގުޅާނެ ނަންބަރުތަކާއި އީމެއިލް އެޑްރެސްތައް.

#

ފޯން

ކުއްލިއްޔާ  /ސެންޓަރު

ނަންބަރު

އީ-މެއިލް އެޑްރެސް

ޑީން ގެ ނަންބަރު

1

ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރުއާން އެންޑް ސުންނަ

3022133

kqs@ium.edu.mv

7911121

2

ޢ އެންޑް ލޯ
ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީ ާ

3022136

ksl@ium.edu.mv

9512086

3

ހއުމަން ސައިންސަސް
ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ި

3022139

kirk@ium.edu.mv

9777173

4

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިއުކޝަން

3022142

ked@ium.edu.mv

7956440

5

ޢރަބިކް ލންގްވިޖް
ކުއްލިއްޔާ އޮފް ަ

3022144

kal@ium.edu.mv

7976086

6

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޖްމަންޓް ސްޓަޑީސް

3022148

kem@ium.edu.mv

7948988

7

ސެންޓަރ ފޮރ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޝަން

3022158

cce@ium.edu.mv

7781580
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