
1ސެ ކ ެއެނެެ  

ކިންގް މޮންގްކުޓް ޔުނިވަރސިޓީ އޮޕް  - 2222އޮނަރަރީ ކޮންސުލްސް ސްކޮލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 

ތައިލޭންޑް، ތޮމްބްރީ ޓެކްނޮލޮޖީ  

މައުލޫމާތުެެޕ އާެގުޅ ެމިެސ ކޮލަރޝިެ ެބައެއެ 

ކޯހަށެ ެ- ހުށަހަެހުށަހަޅާމިެއިޢުލާނާއިެގުޅިގެނެ  ެކޯހަކަށެވެ.ނީެއެނ މެެޅާކޮނ މެެކެނ ޑިޑ ޓަކުވެސެ 

އެެ- ކޮކެެދ ެކޯހަށެ  ފުރިހަމަކޮށ ފައިވާެށ ފައިނ ޑިޑ ޓަކީ،ެއިޢުލާނެ  މީގެކުރިނެ  ވާެކޯހާއިެއެއ ފެނ ވަރުގެެނުވަތަެއެއަށ ވުރެެމަތީެފެނ ވަރުގެެކޯހެއެ 
ފުރިހަމަކުރާެފަރާތެ ކަމުގައިެވެގެނ ެނުވާނެއެވެ.ެއަދިެއެއާއިެއެއ ފެނ ވަރުގެެކޯހެއެ  ނުވާނެއެވެ.ވެގެފަރާތަކަށ ވެސ ެއެ   ނެ 

ހޮވިފައިެެ- ލޯނުެސ ކީމަކަށެ  ލޯނުެއެގ ރީމެނ ޓ ގައިެސޮއިނުކުރާނަމަެކެނ ޑިޑ ޓުެވާެސ ޓޫޑެނ ޓެ  އެޕ ލިކ ޝަނެ ެނެ  ފުރުޞަތަށެ  މިެސ ކޮލަރޝިޕެ 
ލޯނުގެެފުރުސަތުެދޫކޮށ ލަނ ޖެހ ނެއެވެ.ެެޅ ނެއެވެ.ހެެހުށަެ ނޮމިނ ޓ ވުމުނެ  ެސ ކޮލަރޝިޕ އަށެ 

ނޮެެ- ސ ކޮލަރޝިޕަކަށެ  ނުކުރެވ ނެއެވެ.އެހެނެ  ނޮމިނ ޓެ  ފުރުޞަތަށެ  މިެސ ކޮލަރޝިޕެ  ެމިނ ޓ ވެފައިވާެކެނ ޑިޑ ޓެއެ 

ފައިވާނަމަެޑިޕޯލ ޓެއ ެނެތިެގާނަމިެމިނިސ ޓ ރީެނުވަތަެކުރިނ ެޑިޕާޓ މަނ ޓ ެއޮފ ެހަޔަރެއެޑިޔުކ ޝަނ ެމެދުވެރިވެގެނ ެކިޔެވުމަށ ެލޯނެއ ެެ-
ެ ެއަނބުރާެދައ ކަމުނ ދާ ެގަވާއިދުނ  ެފުރުޞަތުެދެވ ނީެއެލޯނެއ  ެތެރެއިނ ެ،ފަރާތަކަށ  ެފަރާތ ތަކުގެ ެ،ޑިފޯލ ޓެއ ނެތިެގަވާއިދުނ ެލޯނ ެދައ ކާ

ެކިޔެވުމަށާއި ެކޯހެއ  ެލެވަލ އެއ ގެ ެމަތީ ެލެވަލ އަށ ވުރެ ެކިޔެވި ެމުއ ދަތުގައިވެސ ެެ،ކުރިނ  ެކިޔަވާ ެކޯހުގައި ެދެއ ކ ނެެެ،އަދި ެލޯނު ގަވާއިދުނ 
ލިޔު  މުނ ެހުށަހަޅާެފަރާތ ތަކަށެވެ.އިނ ތިޒާމ ެހަމަޖައ ސައިދ ނެކަނެ 

ކެނ ސަލ ކޮށ ފިނަމަެއ ގެެބަދަލުގައިެެ- ސ ކޮލަރޝިޕެ  ދެއ ވާެފަރާތުނެ  ސ ކޮލަރޝިޕެ  ކުރިެނަމަވެސެ  ނޮމިނ ޓެ  ކެނ ޑިޑ ޓުނެ  ެމިެމިނިސ ޓ ރީނެ 
ހޯދައެއ ެނުދެވ ނެއެވެ. ެއެހެނ ެފުރުޞަތެއ ެއެެކެނ ޑިޑ ޓަކަށެ 

-ެެ ެކޯހަށ  ެފެނ ވަރުގެ ެގޮތުނެ ޕޯސ ޓ ގ ރެޖުއ ޓ  ެޕޮއިނ ޓ ގެ ެކެނ ޑިޑ ޓުނ  ެގިނަ ެކެނ ޑިޑ ޓަކަށ ވުރެ ެއެއ  ެތެރެއިނ  ެކެނ ޑިޑ ޓުނ ގެ ހުށަހަޅާ
ެކޮށ ފަ ެޚިދުމަތ  ެނިނ މުމަށ ފަހުެދިވެހިރާއ ޖެއަށ  ެޑިގ ރީ ެބެޗ ލަރސ /މާސ ޓަރސ  ެއިސ ކަނ ދ ނީ އިވާެއެއ ވަރުވާނަމަ،ެކެނ ޑިޑ ޓުެހޮވުމުގައި

ެމުއ ދަތުގެެދިގުމިނަށެވެ.

ެހޯެދ އެެ- ެލިބިގެނ  ެކުރެޑިޓ  ެކޯހަކުނ  ެއެހެނ  ެބ ނުނ ވަނީ ެފުރިހަމަވުމަށ  ެޝަރުތު ެކޯހެއ ގެެދާެކޯހުގެ ެހުރިހާ ެއެ ެސަނަދެއ ނަމަ، ފައިވާ
ހުށަހަ  ނެއެވެ.ެޅަނ ވާޓ ރާނ ސ ކ ރިޕ ޓެ 

ެކުރުެ- ެބ ނުނ  ެކުރިނ  ެޖެހުމުގެ ެދުވަސ  ެދ  ެސެޓ ފިކެޓ  ެޔުނިވަރސިޓީނ  ެޕ ރޮވިޝަނަކިޔެވި ެދޫކޮށ ފައިވާ ެލިޔުމެއެ މަށ  ެސެޓ ފިކެޓެއ / ލ 
ރިޕޯޓެއ ެހުށަހަ އޮތޯރިޓީގެެއެސެސ މަނ ޓެ  ކޮލިފިކ ޝަނެ   ވާނެއެވެ.ޅަނ ެސެޓ ފިކެޓ ގެެބަދަލުގައިެހުށަހަޅާނަމަ،ެއެއާއެކުެމޯލ ޑިވ ސެ 

ކަމުގައިެވިޔަސ (ެރާއ ޖ ނ ެބ ރުގެެމަތީެތަޢުލީމުގެެހަޅާހުށަެެ- ނަމަ،ެއޮނ ނަނ ވާނީެމޯލ ޑިވ ސެ ެސެޓުފިކެޓަކީެ)ޕ ރޮވިޝަނަލެ  ސެޓ ފިކެޓެއެ 
ވެލިޑ ޓ ކޮެކޮލިފިކ ެ ފައެވެ.ށ ޝަނ ެއޮތޯރިޓީނެ   

ގ ރ ޑިނެ ދެ ސ ކޮލަރޝިޕ ތަކަށ ެއެެ- ހޮވުމަށ ެޕޮއިނ ޓ ދެ  ކެނ ޑިޑ ޓުނެ  ކެނ ޑިޑ ޓުނ ނަށ ެމުހިއ މުެމަޢުލޫމާތުެކަމުގައިވާެކޯސ ތަކަށެ 
ޓ ރެއިނިނ ގ ެެކ ރައިޓީރިއާއި، ލިސ ޓާއި،ެސ ޓައިޕެނ ޑ ެޝީޓާއި،ެއަދިވެސ ެއެފަދަެލިޔުނ ތައ ެމިެމިނިސ ޓ ރީގެެނ ޝަނަލެ  ނީޑ ސެ 

.ޓެބުނ ެލިބެނ ެހުނ ނާނެއެވެެވެބ ސައިޓުގެެރިސޯސަސ   



ެޗާޕ ކޮށ ފައިވާނަމަެ- ެދެފުށ  ެއަސ ލުގައި ެލިޔުމެއ ގެ ެއެއ ވެސ  ެހުށަހަޅަނ ޖެހ  ެކޮޕީވެސެ އަސ ލާއެއ ގޮތަ، އެޕ ލިކ ޝަނާއެކު ެދެފުށުގެ ށ 
ެހުށަހަޅުއ ވަނ ވާނެއެވެ.

ކުރަނ ވާނެއެވެ.ެ- ދިވެހިރާއ ޖެއަށ ެޚިދުމަތެ  ފަރާތ ތަކާއިެމިެމިނިސ ޓ ރީއާއިމެދުެވެވ ެއިޤ ރާރާއިެއެއ ގޮތަށެ   ކޯހަށ ެހޮވެ 

އެދިެެ- ގ6ެުމަށ ފަހު،ެމަދުވެގެނެ ހުށަހެޅުކޯހަކަށެ  މިެމިނިސ ޓ ރީނެ  ވަނ ދެނެ  ބ ނުނ ވެއ ޖެެހިނ)ހައެއ (ެމަސ ދުވަސެ  ދެއ ގައިެގުޅ ނެގޮތެ ޅަނެ 
 ފައިެއޮނ ނަނ ވާނެއެވެ.ހަމަޖައ ސާ

ފުެ- ލިބެ  ދޫކޮށ ލައިފިނަމަ،ެ"މަތީެތަޢުލީމާއިެތަމ ރީނުެހާސިލުކުރުމަށެ  ކޯސެ  އަނ ގާފަހުނެ  މިމިނިސ ޓ ރީނެ  ނޮމިނ ޓ ވެއ ޖެކަނެ  ރުޞަތުގެެކޯހަށެ 
ެގޮތުގެެ ެގައިވާ ެއުޞޫލު" ެގޮތުގެ ެޢަމަލުކުރާނެ ެފަރާތ ތަކާމެދު ެނުކުރާ ެޚިދުމަތ  ެމެދުގައ ޔާއި ެފަރާތ ތަކާ ެދޫކޮށ ލާ ެނުހިފައި މަތިނެ ެބ ނުނ 

ެފިޔަވަޅުެއެޅ ނެއެވެ.ެ

ެހުށަެެ- ެއެޕ ލިކ ޝަނ  ެއޮނ ލައިނ  ެމެދުވެރިކޮށ  ެޕޯޓަލ  ެއޮނ ލައިނެ ެހަޅާ"މައިއެޑިޔު" ެކެނ ޑިޑ ޓުނ  ެނޮމިނ ޓ ވާ ެތެރެއިނ  ކެނ ޑިޑ ޓުނ ގެ
ހަށެ ނ ެއަވައެނ ގުމުނ ެފަހުނ ެމިެމިނިސ ޓ ރީެހަޅަނ ލިޔުނ ތަކުގެެއަސ ލުެނުވަތަެއެޓެސ ޓެޑ ެއަސ ލުެހުށަެެޕ ލިކ ޝަނ އާއިއެކުެހުށަހެޅިއެ

 ނ ެއެދެމެވެ.ޓުބެހެއ ެފައިެކޮށ ެވ ގޮތަށ ެތައ ޔާރުެފޮނު

އަޕ ލޯޑ ެކުރެވ ނެއެވެ.، އެޕ ލިކ ޝަނ ތަކުގެެނަތީޖާެލިސ ޓުެ- ެމިެމިނިސ ޓ ރީގެެވެބ ސައިޓަށެ 


