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Moroccan scholarships for foreign students 2020-2021 

 މު:ޤައު  މޮރޮކޯ 
 ފުރުސަތު  20 -
 ޕ .އެޗް.ޑ ،  މާސްޓަރސް ޑިގްރ  ، ބެޗްލަރސް -

 ލެވަލް އާއި  ކޯހުގެ 
 :ޢަދަދު 

 ކޯހުގެ ދާއިރާ: ޓ  ތަކާއި އެ ޔުނިވަރސިޓ ތަކުގެ ކޯސްތަކަށް ކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާ ޔުނިވަރސި މި އިއުލާނާއެ

 ބެޗްލަރސް ޑިގްރ  
" އިން ފެށިގެން މަތ  ގްރޭޑެއް ސ މާއްދާއިން " 05ނުގެ އިމްތިޙާ ލެވެލް / އައި.ޖ .ސ .އެސް.ސ . ޖ .ސ .އ  އ1ޯ

 .ހާސިލުކުރައްވާފައިވުން 
 ." އިން ފެށިގެން މަތ  ގްރޭޑެއް ހާސިލުކުރައްވާފައިވުންއ މާއްދާއިން " 03. ޖ .ސ .އ  އޭ ލެވެލް 2
ސިލުކުރައްވާފައިވުން. މާއްދާގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސި ނުހިމެނޭނަމަ، އިނގިރޭސި ފާހެއް ހާ  5ގައި ބުނާ  1. ނަންބަރު 3

 އިނގިރޭސި ފާހެއްކަމުގައި ބަލާނ : 
 އިން "ސ " އިން ފެށިގެން މަތ ގްރޭޑެއް  CAE/CPEހ. 
 އިން ފެށިގެން މަތި  6.0އިން އޯވަރރޯލް ސްކޯރ  IELTSށ. 
 އިން ފެށިގެން މަތި.  TOEFL 40ނ. 

ތިޙާނަކުން އިނގިރޭސިން "ސ " އިން ފެށިގެން ރ. ޖ .ސ .އ  އޯލެވެލް / އައި.ޖ .ސ .އެސް.ސ  އާއި އެއްފެންވަރުގެ އިމް
 މަތ ގްރޭޑެއް.

 ން.ހަމަވުއިތުރު ޝަރުތެއްވާނަމަ އެޝަރުތު  އަކުންސްކޮލަރޝިޕަށް ހުށައަޅާ ޔުނިވަރސިޓ   މި . 4
 

 މާސްޓަރސް 
 ޑިގްރ  ހާސިލްކޮށްފައިވުން.  ބެޗްލަރސްކޯހާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން . 1
 ން.ހަމަވުއިތުރު ޝަރުތެއްވާނަމަ އެޝަރުތު ވަރސިޓ  އަކުން ސްކޮލަރޝިޕަށް ހުށައަޅާ ޔުނި މި .2

 
 

 ޕ .އެޗް.ޑ  
 ޑިގްރ  ހާސިލްކޮށްފައިވުން.  މާސްޓަރސްކޯހާއި ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން  .1
 ހަމަވުން.އިތުރު ޝަރުތެއްވާނަމަ އެޝަރުތު މި ސްކޮލަރޝިޕަށް ހުށައަޅާ ޔުނިވަރސިޓ  އަކުން  .2

 
 :ތައް ޝަރުތު  ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ތަކުގެ އިތުރުން ޝަރުތު ކޯހަކާގުޅޭ  އެދިވަޑައިގަންނަވާ 

ކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހ  ލިބިވަޑައިގެންފައިވާނަމަ އެންމެ ފަހުގެ ތަޢުލ މު ހާސިލު. 1
 ފައިވުން.އްވާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްކުރަތިރ ގައިވާ މުއްދަތަށް މި އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑިއަށް،   ،އެހ އަށްފަހު

 އަހަރު  2ހ. ފުލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 

  :ކޯހުގެ ޝަރުތު 

 



 އަހަރު  1.5ށ. ޕާޝަލް ސްކޮލަރޝިޕެއްނަމަ މަދުވެގެން 
 އަހަރު  1ނަމަ މަދުވެގެން އެއްނ. ލޯނު އެހ 

އިވާނަމަ އެ ލޯނެއް ނަންގަވާފަމެދުވެރިވެގެން ކިޔެވުމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް  އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ނުވަތަ މި މިނިސްޓްރ  .2
 ކުރައްވާފައިވުން. ޚަލާސް  ދައްކަވައި  އަނބުރާލޯނެއް 

އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހަކ  މިހާރު ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާ ކޯހަކަށްވުރެ މަތ  ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށްވުން. އަދި އެދިވަޑައިގަންނަވާ . 3
 މުންދާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައިވެސް ނުވުން.އްވަހަމަ ކުރަކޯހާއި އެއް ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި މިހާރު ފުރި

ގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިވާ ކޯހުގެ އިންފޮމޭޝަން ޝ ޓްގައި އިތުރު ޝަރުތެއް މިނިސްޓްރ އިޢުލާނާއިއެކު މި . 4
 ވާނަމަ އެޝަރުތު ފުރިހަމަވުން.

 ން ޖެހޭތަކެތި. ހުށަހަޅުއްވަ  ވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ފައި ކުރައްވާ ފުރިހަމަ 
 ކޮޕ .  2 ތަޢުލ މ  ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ. 1
 )ގްރޭޑިންގ ކްރައިޓ ރިއާ އެނގޭގޮތަށް( ކޮޕ   2 ފުލް ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ. 2
  ކޮޕ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ . 3
  ކޮޕ  2 ޑޭޓާ ޕޭޖްގެމުއްދަތު ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓްގެ . 4
 މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް  .5
 ޕޮލިސް ރިޕޯޓް  .6
 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް  .7
 ކޮޕ   2އިނގިރޭސިބަހުގެ ތަރުޖަމާ ހިމެނޭ ސިޓ  / ރަށު ކައުންސިލް އިން ދޫކުށްފައިވާ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ  .8
 . އެޑްމިޝަން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް 9
ނޑުގެ ފަހަތުގައި ހިމެނޭގޮތަށްއިންފޮމޭޝަން ޝ ޓްގައިވާ މައުލޫމާތު ޕޮޓޯ ކުލަކޮށް އަދި )ސައިޒު ޓް ޕާސްޕޯ ފޮޓޯ 2. 10   (ގަ
ތަޢުލ މް ހާސިލުކުރައްވަން ސަރުކާރުން ނުވަތަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެހ  ލިބިވަޑައިގަތްނަމަ، އެންމެފަހުގެ  .11

އްވުމަށް މި އިޢުލާންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ޚިދުމަތް އެހ އަށްފަހު، އެއެހ އަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚިދުމަތް ކުރެ
 ކުރައްވާފައިވާކަން އަންގައިދޭ ރަސްމ  ލިޔުން. 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މިހާރު ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ އެންމެ މަތ  ސެޓްފިކެޓް ހާސިލް ކުރެއްވިފަހުން  .12
 .މުއްދަތު އެނގޭނެ ރަސްމ  ލިޔުމެއް

 .ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑެއް އޮތްނަމަ، ބޮންޑުކުރި ތަނަކުން އެބޭފުޅަކު މި ކޯހަށް ދޫކުރާނެކަމުގެ ލިޔުން .13

ހުށަހަޅަންޖެހޭ 
 ތަކެތި:

 ފަރާތުންނެވެ.  ކެންޑިޑޭޓުން ހުށައަޅާ ޔުނިވަރސިޓ ގެ މިކޯހުގެ ފައިނަލް ސިލެކްޝަން ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ   *
 އެއަށްފަހު ކޯސްތަކުގެ އަދި  ވައިދޭން ފެށުމުގެ ކުރިން ފްރެންޗް ބަސް ކިޔަވާދޭންވަނ  ހަމަޖެހިފައެވެ.* މި ކޯސްތައް ކިޔަ

 ކިޔެވުން ހަމަޖެހިފައިވަނ  ފްރެންޗް ބަހުންނެވެ.
 ޢަރަބި ބަސް އެނގުން ކުރިމަތިލާ ދަރިވަރުންނަށް ސްތަކަށްއިސްލާމިކް ސްޓަޑ ސް ނުވަތަ ޢަރަބި ބަހާއި ލިޓްރޭޗަރ ގެ ކޯ* 

 ލާޒިމެވެ.
 750 ކޮންމެ މަހަކު އެއްގެ ގޮތުގައިއެލަވަންސްއަދި  ވަނ  ހިލޭހަމަޖެހިވައެވެ. ފ  ކޯސްޕްގެ ދަށުން * މި ސްކޮލަރޝި

ފ ، ޓްރާންސްޕޯޓް ފަދަ އިތުރު ރެޖިސްޓްރޭޝަންކޯސް އިންތިޒާމް ކުރައްވާ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭނެއެވެ.  ދިރްހަމް
 ރަދުތައް ހަމަޖައްސަންވާނ  ދަރިވަރު އަމިއްލަ އަށެވެ.ޚަ

 މި ސްކޮލަރޝިޕް ގެ ދަށުން ދަރިވަރުންނަށް މެޑިކަލް އިންސުއަރެންސް ލިބޭނެއެވެ.  *
ިމ   mahttps://www.amci.މިނިސްޓްރ ގެ ވެބްސައިޓުންނާއި  މި އިތުރު މަޢުލޫމާތު  މިސްކޮލަރޝިޕާ ގުޅޭ  *

 ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.
ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރާނ  އެކަޑަމިކް މެރިޓަށް ޕޮއިންޓްދ ގެން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބޭ  މިނިސްޓްރ ން* މި

 ގެ ވެބްސައިޓްގައި  ހުންނާނެއެވެ.މިނިސްޓްރ  ތަރުތ ބުންނެވެ. މިގޮތަށް ޕޮއިންޓްދޭގޮތުގެ ތަފްޞ ލު މި 
ސް ޑިގްރ  ކޯސްތަކަށް ހުށަހަޅާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން، އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ޕޮއިންޓްގެ * ބެޗްލަރ

.ސ  އިމްތިހާނުގެ އިސްލާމް ގޮތުން އެއްވަރުވާނަމަ، ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ހުރިހާ މާއްދާތަކަށް )އެޗް.އެސް
  ވޭނެއެވެ.ވެހި ހިމެނޭގޮތަށް( ބެލެ އަދި ދި 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު 

https://www.amci.ma/


 

* ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ އެއް ބޭފުޅަކަށްވުރެ ގިނަ ބޭފުޅުން ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން 
އެއްވަރުވާނަމަ، އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތ ޖާ ލިސްޓް ތަރުތ ބުކުރުމަށް ދެން ބަލާނ  އެބޭފުޅުން އެންމެފަހުން ހާސިލުކުރެއްވި 

  ކުރައްވާފައިވާ މުއްދަތަށެވެ. ވެހިރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތްޑިގްރ އަށްފަހު، ދި 
ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާ  މިނިސްޓްރ ން* ހުށަހަޅުއްވާ ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ގްރޭޑިންގ ކުރައިޓ ރިއާ މި

 މިނިސްޓްރ ން ނ  މި ރައިޓ ރިއާ ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. ނޫންނަމަ، ޕޮއިންޓް ދޭތުނަމަ، އެތަނެއްގެ ގްރޭޑިންގ ކްތަފާ

 ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އާންމު އުސޫލުންނެވެ.

* އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކޯހުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވުމަށް ބޭނުންވަނ  އެހެން ކޯހަކުން ކުރެޑިޓް ލިބިގެން ހޯއްދަވާފައިވާ 

 . ސަނަދެއްނަމަ، އެ ހުރިހާ ކޯހެއްގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ

* ހުށަހަޅުއްވާ މަތ  ތަޢުލ މުގެ އެއްވެސް ސެޓުފިކެޓަކ  ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އޮންނަންވާނ  މޯލްޑިވްސް 

ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓ ން ވެލިޑޭޓް ކުރައްވާފައެވެ.  އަދި ކިޔެވި ޔުނިވަރސިޓ ން ސެޓްފިކެޓް ދޭ ދުވަސް ޖެހުމުގެ ކުރިން 

އިވާ ޕްރޮވިޝަނަލް ސެޓްފިކެޓެއް/ ލިޔުމެއް ނަމަ، އެާއއެކު މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން ބޭނުން ކުރެއްވުމަށް ދޫކޮށްފަ

 އޮތޯރިޓ ގެ އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. 

ކެންޑިޑޭޓުން ނޮމިނޭޓް ކުރި ނަމަވެސް ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާ ފަރާތުން ސްކޮލަރޝިޕް  މިނިސްޓްރ ންމި * 
 ނުދެވޭނެއެވެ. ބަދަލުގައި އެހެން ފުރުޞަތެއް އެ ދަރިވަރަކަށް ހޯދައެއްކެންސަލްކޮށްފިނަމަ އޭގެ 

 ޚިދުމަތް ކުރުމަށް ބޮންޑުކުރެވޭނެއެވެ. ކޯހާއި ގުޅުން ހުރި ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކަށް ކޯސް ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހު، * 
ގުޅަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި  މިނިސްޓްރ ން މަސްދުވަސް ވަންދެން މި 6ކޯހަކަށް އެދިހުށަހެޅުއްވުމަށްފަހު، މަދުވެގެން * 

 ގުޅޭނެގޮތް ހަމަޖައްސަވާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
"މަތ  ތަޢުލ މާއި ތަމްރ ނު ހާސިލުކުރުމަށް މަ، * ކޯހަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެކަން މިމިނިސްޓްރ ން އަންގާފަހުން ކޯސް ދޫކޮށްލައިފިނަ

ތްތަކާ މެދު ގައްޔާއި ޚިދުމަތް ނުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ލިބޭ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ނުހިފައި ދޫކޮށްލާ ފަރާ 
 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. އުސޫލު"

އެޕްލިކޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ އަސްލުގައި ދެފުށް ޗާޕްކޮށްފައިވާނަމަ، އަސްލާއެއްގޮތަށް ދެފުށުގެ * 
  އްވަންވާނެއެވެ.ކޮޕ ވެސް ހުށަހަޅު

* މިކޯސްތަކަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުން، ކޯހަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ކޯސް ހިންގާ އިންސްޓިޓިއުޓަކ  މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް 
އޮތޯރިޓ  )އެމްކިޔުއޭ( އިން ޤަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓ އެއްތޯއާއި، ހޮވިފައިވާ ކޯހަކ  އެމްކިޔުއޭ އިން ޤަބޫލުކުރާ ކޯހެއްތޯ 

 ރެއްވުން އެދެމެވެ. ކަށަވަރު ކު
* "މައިއެޑިޔު" ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ނޮމިނޭޓްވާ ކެންޑިޑޭޓުން 

ނުވަތަ އެޓެސްޓެޑް އަސްލު ހުށަހަޅުއްވަން މި  އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަންއާއިއެކު ހުށަހެޅުއްވި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު 
 ރ ން ފަހުން ދެންނެވުމުން އަވަހަށް ފޮނުއްވެވޭގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރައްވާފައި ބެހެއްޓެވުން އެދެމެވެ.މިނިސްޓް

 * އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ނަތ ޖާ ލިސްޓު، މި މިނިސްޓްރ ގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.
ތު ކަމުގައިވާ ކޯސްތަކަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މުހިއްމު މަޢުލޫމާ* 

ޕޮއިންޓްދޭ ގްރޭޑިން ކްރައިޓ ރިއާއި، ސްކިލްޝޯޓޭޖް ލިސްޓާއި، ސްޓައިޕެންޑް ޝ ޓާއި، އަދިވެސް އެފަދަ ލިޔުންތައް މި 
 މިނިސްޓްރ ގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

 ސުންގަޑި: ގެ ކުރިން  13:00  ހުދުވަ  އާދިއްތަވާ  2020 އޯގަސްޓް  16

 ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ.  https://myedu.egov.mvއެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅުއްވާނ : 
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