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ސްކޮލަރިޝޕް ުފރުޞަތު  އެޑިޔުކޭޝަން ހަޔަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް 
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

އިޢުލާން 
Schol/475/2019/117-(IUL)475ނަންބަރު: 2019ޖުލައި 31ތާރީޚް:

ރީ ސްކޮލަރޝިޕް ދާނިޝް އަޙްމަދު ކޮލެޖް އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓިއުޝަން ފީ ފް 

އިންޑިޔާ ޤައުމު:  ޑިގްރީ ބެޗްލަރސް  ކޯހުގެ ލެވެލް 

އަހަރ4ުކޯހުގެ މުއްދަތު: 

ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ-

ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ-

އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް އިލެކްޓްރޯނިކް އިންޖިނިއަރިންގ-

މެކޭނިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ-

އެންޑް ކޮމިނިއުކޭޝަން އިންޖިނިއަރިންގއިލެކްޓްރޯނިކް -

ކޯހުގެ ދާއިރާ:

ފުރުސަތު 5ކޯހުގެ ފުރުސަތު: 

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީގެ ޝަރުތު: 

ހިސާބު، ފިޒިކްސް އަދި ކެމިސްޓްރީ ހިމެނޭގޮތަށް އިމްތިޙާނުގެ/ އެސް.އެސް.ސީއޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީޖީ.ސީ.އީ.1
.ފައިވުންކުރައްވާސިލު ހާގެން މަތީ ގްރޭޑެއް މާއްދާއިން 'ސީ' އިން ފެށި 05

ށިގެން މަތީ ގްރޭޑެއް " އިން ފެސީމާއްދާއިން "03މި، ހިސާބު، ފިޒިކްސް އަދި ކެމިސްޓްރީޖީ.ސީ.އީ އޭ ލެވެލް .2
. އިވުންކުރައްވާފަސިލުހާ

. ހާސިލުކުރައްވާފައިވުންމާއްދާގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސި ނުހިމެނޭނަމަ، އިނގިރޭސި ފާހެއ5ްގައި ބުނާ 1ނަންބަރު . 3
ތިރީގައިވާ ފާސްތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަކަށެވެ.އިނގިރޭސި ފާހެއްކަމުގައި ބަލާނީ

އިން "ސީ" އިން ފެށިގެން މަތީގްރޭޑެއް CAE/CPEހ. 
އިން ފެށިގެން މަތި 6.0އިން އޯވަރރޯލް ސްކޯރ IELTSށ. 
އިން ފެށިގެން މަތި. TOEFL550ނ. 

/ އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ އާއި އެއްފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން އިނގިރޭސިން "ސީ" އިން ފެށިގެން ރ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް 
މަތީގްރޭޑެއް.

އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކާގުޅޭ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް:

އެހީ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ އެންމެ ފަހުގެ . ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެނ1ް

އެހީއަށްފަހު،  މި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑިއަށް، ތިރީގައިވާ މުއްދަތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވުން.

އަހަރު 2ހ. ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 

އަހަރު 1.5ށ. ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 

އަހަރު 1ނު އެހީއެއްނަމަ މަދުވެގެން ނ. ލޯ

މެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ލޯނެއް ނަންގަވާފައިވާނަމަ އެ މިމިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ނުވަތަ މި ޑިޕާޓްމަންޓް.2

ލޯނެއް އަނބުރާ ދައްކަވައި ޚަލާސްކުރައްވާފައިވުން. 

ފައިވާ ކޯހަކަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށްވުން. އަދި އެދިވަޑައިގަންނަވާ . އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކީ މިހާރު ފުރިހަމަކުރައްވާ 3

ކަމުގައިވެސް ނުވުން.ކެންޑިޑޭޓެއްކޯހާއި އެއް ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި މިހާރު ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުންދާ 

:ކޯހުގެ ޝަރުތު 



ން ޖެހޭތަކެތި. ހުށަހަޅުއްވަ ވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ފައި ކުރައްވާ ފުރިހަމަ 

ތަކުގެ ކޮޕީ. ފިކެޓު ސެޓުތަޢުލީމީ. 1
.ފުލް ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ. 2
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ . 3
. ޕާސްޕޯޓް ޑޭޓާ ޕޭޖްގެ ކޮޕީ 4
ޑައިގަތްނަމަ، އެންމެފަހުގެ އެހީއަށްފަހު، ތަޢުލީމް ހާސިލުކުރައްވަން ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހީ ލިބިވަ. 5

އެއެހީއަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަށް މި އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާކަން އަންގައިދޭ
ރަސްމީ ލިޔުން. 

ކޯހަށް ދޫކުރާނެކަމުގެ ލިޔުން.ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއް އޮތްނަމަ، ބޮންޑުކުރި ތަނަކުން އެބޭފުޅަކު މި. 6

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
ތަކެތި:

ގެ ވެބްސައިޓް މިނިސްޓްރީ މި އިޢުލާނާއިއެކު މި * ސްކޮލަރޝިޕާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ 'އިންފޮރމޭޝަން ޝީޓް'

www.mohe.gov.mv.ެއަށް އަޕްލޯޑުކުރެވިފައި ވާނެއެވ

މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން އެފަރާތުން ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ޓިއުޝަން ފީ އެވެ. އެހެނިހެން ޚަރަދުތަްއ * 

އަމިއްލައަށެވެ. ސްކޮލަރޝިޕްއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓް ނީ ވާކުރަން 

ކޯހަކަށެވެ.ހަޅުއްވަންވާނީ އެންމެ ވެސް ހުށަ ކެންޑިޑޭޓަކު މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކޯހަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ * 

* މިމިނިސްޓްރީން ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރާނީ އެކަޑަމިކް މެރިޓަށް ޕޮއިންޓްދީގެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ 

ތަރުތީބުންނެވެ. މިގޮތަށް ޕޮއިންޓްދޭގޮތުގެ ތަފްޞީލު މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި  ހުންނާނެއެވެ.

ރީ ކޯސްތަކަށް ހުށަހަޅާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން، އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ޕޮއިންޓްގެ * ބެޗްލަރސް ޑިގް

ގޮތުން އެއްވަރުވާނަމަ، ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ހުރިހާ މާއްދާތަކަށް (އެޗް.އެސް.ސީ އިމްތިހާނުގެ އިސްލާމް 

ވެ.އަދި ދިވެހި ހިމެނޭގޮތަށް) ބެލެވޭނެއެ 

އަސްލާއެއްގޮތަށް ދެފުށުގެ ، އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ އަސްލުގައި ދެފުށް ޗާޕްކޮށްފައިވާނަމަ* 

ކޮޕީވެސް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

ލްކޮށްފިނަމަ މި މިނިސްޓްރީން ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރި ނަމަވެސް ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާތުން ސްކޮލަރޝިޕް ކެންސަ* 

އޭގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފުރުޞަތެއް އެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ހޯދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

އެންމެފަހުގެ ސެލެކްޝަން ހަދައި ސްކޮލަރޝިޕް ލިބިވަޑައިގަތުމުން، ފުރުއްވުމުގެކުރިން ސްކޮލަރޝިޕް ލިބިވަޑައިގެން ކޯހަކީ * 

ކުރާ ހެނިހެން އޮތޯރިޓީތަކުން ޤަބޫލު އްކަތް ކުރުމުގެ ލައިސަންސްދޭ އެމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ / ރާއްޖޭގައި މަސަ

ކޯހެއްތޯ ބައްލަވަންވާނެއެވެ.

ކޯހަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކާއި މި މިނިސްޓްރީއާއިމެދު ވެވޭ އިގުރާރާއި އެއްގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކުރަންވާނެއެވެ.* 

ގަޑިއިރު ފަހުން ކޯސް ދޫކޮށްލައިފިނަމަ، ބްލެކްލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ. 24އަންގާތާ * ކޯހަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެކަން މި މިނިސްޓްރީން

މަސްދުވަސް ވަންދެން މި މިނިސްޓްރީން ގުޅަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި 6* ކޯހަކަށް އެދިހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު، މަދުވެގެން 

ގުޅޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

" ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ނޮމިނޭޓްވާ ކެންޑިޑޭޓުން * "މައިއެޑިޔު

ނުވަތަ އެޓެސްޓެޑް އަސްލު ހުށަހަޅުއްވަން މި އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަންއާއިއެކު ހުށަހެޅުއްވި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު 

ފޮނުއްވެވޭގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރައްވާފައި ބެހެއްޓެވުން އެދެމެވެ.މިނިސްޓްރީން ފަހުން ދެންނެވުމުން އަވަހަށް

* އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތީޖާ ލިސްޓު، މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

ޑޭޓުން ހޮވުމަށް ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު ކަމުގައިވާ ކޯސްތަކަށް ކެންޑި* 

ޕޮއިންޓްދޭ ގްރޭޑިން ކްރައިޓީރިއާއި، ސްކިލްޝޯޓޭޖް ލިސްޓާއި، ސްޓައިޕެންޑް ޝީޓާއި، އަދިވެސް އެފަދަ ލިޔުންތައް މި 

މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

އިތުރު 
މަޢުލޫމާތު 

ގެ ކުރިން 13.30ދުވަހުގެ އާދިއްތަވާ 18އޮގަސްޓް 2019 ސުންގަޑި:

ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ.https://myedu.egov.mvވާނީ: އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއް 

ނަންބަރު ފޯނުން 3341307/ 3341380އަދhttp://www.mohe.gov.mvިވެބްސައިޓުންމިނިސްޓްރީގެމި އިތުރު މަޢުލޫމާތު 
ވެ. ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެ


