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  B4 ޖަދުވަލު 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ބެލުމަށްފަހު ތަޢުލީމީ  ގައި  4A ކުން ކިޔެވުމަށް  ޖަދުވަލު ދާއިރާ ފިޔަވާ އެހެނިހެން ދާއިރާތަ  ޑެންޓިސްޓްރީ /މެޑިސިން 
 އިސްކަން ދޭނެ ތަރުތީބު ފެންވަރަށް 

 

 ޕައިލެޓް ސްޓަޑީސް  .1

ފާސްވެފައިވުމާއި އޯ ލެވެލްގެ އިނގިރޭސިއާއި ހިސާބުން ދަށްވެގެން "ސީ" ފާސް ލިބިފައިވުން. މާއްދާއިން  2ވެލް ލެ އޭހ. 

 މާއްދާއަށެވެ.( 3މާއްދާއާއި އޭ ލެވެލްގެ އެންމެ މޮޅު  6)ޕޮއިންޓް ދޭނީ އޯ ލެވެލްގެ އެންމެ މޮޅު 

ފާހުގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސި އާއި ހިސާބު ހިމެނޭގޮތަށް  "ސީ"  3ސްވެފައިވުން. )އޯ ލެވެލް މާއްދާއިން ފާ  3އޯލެވެލް އިން ށ. 
 ފާސް ލިބިފައިވުން(

 

 ޑިޕްލޮމާ  .1
 6މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. )ޕޮއިންޓް ދޭނީ އޯ ލެވެލްގެ އެންމެ މޮޅު  2އިމްތިހާނަކުން ފެންވަރުގެ  ނުވަތަ އެވެލް އޭ ލެ  .1

 މާއްދާއަށެވެ.( 3އެންމެ މޮޅު މާއްދާއާއި އޭ ލެވެލްގެ 

ގެ ސެޓްފިކެޓެއް އޮތުން )އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް ފެންވަރު( )ޕޮއިންޓް ދޭނީ އޯ ލެވެލްގެ  4އެމް.އެން.ކިއު.އެފް ގެ ލެވެލް  .2

 މާއްދާއާއި ސެޓްފިކެޓްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓަށެވެ.( 6އެންމެ މޮޅު 

 ގެ ފައުންޑޭޝަން  4ލެވެލް  .3

އަހަރުގެ މަސައްކަތު  2އަހަރުވެފައި  22އުމުރުން އެއީ  .ލޮމާއަކަށް ޝަރުތުހަމަވުންއެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ޑިޕް .4

ރޮގްރާމެއް ޕްޕްރިޕަރޭޝަން ތަޖުރިބާލިބިފައިވުމާއިއެކު މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ ޤަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ 

 މާއްދާށެވެ.( 6ޅު އޯ ލެވެލްގެ އެންމެ މޮ ހަމައެކަނި )ޕޮއިންޓް ދޭނީ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.

 

 ޑިގްރީ  .2
 6މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން. )ޕޮއިންޓް ދޭނީ އޯ ލެވެލްގެ އެންމެ މޮޅު  2އިމްތިހާނަކުން އެ ފެންވަރުގެ  ނުވަތަ އޭ ލެވެލް  .1

 މާއްދާއަށެވެ.( 3މާއްދާއާއި އޭ ލެވެލްގެ އެންމެ މޮޅު 

 މާއްދާއާއި ޑިޕްލޮމާގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓަށެވެ.( 6އެންމެ މޮޅު  ޑިޕްލޮމާއެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުން. )ޕޮއިންޓް ދޭނީ އޯ ލެވެލްގެ .2

ޙާސިލްކޮށްފައިވުން. )ޕޮއިންޓް ދޭނީ އޯ ލެވެލްގެ އެންމެ މޮޅު )އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް ފެންވަރު(  ގެ ސެޓްފިކެޓެއް 4ލެވެލް  .3

 ގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓަށެވެ.(ސެޓްފިކެޓެއް  އެމާއްދާއާއި  6



އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން  މިނިސްޓްރީ          ފުރުޞަތު  ދިނުމުގެ  ލޯނު  ހޯދަން ތަމްރީނު ތަޢުލީމާއި މަތީ ބޭރުން ރާއްޖެއިން  2 

 

އަހަރުގެ މަސައްކަތު  2އަހަރުވެފައި  22އެއީ އުމުރުން އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ޑިގްރީއަކަށް ޝަރުތުހަމަވުން.  .4

ތަޖުރިބާލިބިފައިވުމާއިއެކު މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ ޤަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް 

  އަށެވެ.(މާއްދާ 6އޯ ލެވެލްގެ އެންމެ މޮޅު  ނިހަމައެކަ )ޕޮއިންޓް ދޭނީ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.

 

 ޑިގްރީ  ސް މާސްޓާރ .4
 އެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުން.ފުރަތަމަ ޑިގްރީ .1

 ގެ ގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުން. 8ލެވެލް  .2

ޝަރުތުތައް އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މާސްޓަރސް ޑިގްރީއެއް ހެދުމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ ޤަބޫލުކުރާ  .3

 ބައްލަވާ( 2)ޖަދުވަލު  ފުރިހަމަވުން.

 

 ޑޮކްޓޯރަލް ޑިގްރީ )ޕީ.އެޗް.ޑީ( .2
 ގެ ކޮލިފިކޭޝަނެއް ޙާސިލްކޮށްފައިވުން. 9ލެވަލް  .1

 

މާއްދާއިން ފާސްވިކަމުގައި ބަލާނީ އެޑެކްސެލް އިންޓަރނޭޝަނަލް، ކޭމްބްރިޖް އެގްޒެމިނޭޝަން، އެޗް.އެސް.ސީ ނުވަތަ  2އޭލެވެލް ނޯޓް: 
އެޗް.އެސް.އީ ގައި ފާސްވިކަމަށް ބަލާނީ  މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުމުންނެވެ. 2އިމްތިހާނަކާ އެއްވަރުގެ އިމްތިހާނަކުން  މީން

 ދަށްވެގެން "ސީ" އެވެ. އެހެނިހެން އިމްތިހާނުތަކުން "އީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މައްޗެވެ.

 

 

 

   

 


