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1. I declare that all the information given in this form and the attached documents (if any) are accurate and true to the best of my knowledge.
2. I agree to conform to the rules and regulations of the University.
Date

uKIrWt

Signature

iaos

ACTION COMPLETED – OFFICE USE ONLY
2. Admission data verified and/or updated by:

Date:

1. Received by:

Date:

4. Registered for the subjects by:

Date:

3. Registration info checked by:

Date:
Date:

6. Selfservice login ID issued by:

Date:

5. Student Card issued by:

Signature & Date:

7. Student Card received by:

ކޯހާއި މާއްދާތަކުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާ ގުޅޭ ބައެއް އިރުޝާދު
 -1ކޯހުގެ ކޮންމެ ސިމެސްޓަރ އެއްގެ ވެސް ކިޔެވުން ފެށެންވާ އިރު އެ ސިމެސްޓަރ އެއްގައި ކިޔަވާ ހުރިހާ މާއްދާ ތަކަށް

ޔ ދަރިވަރުގެ ނަމެއް ނުހިމެނޭނެ އެވެ .އަދި ޖޫރިމަނާ ނުލައި ފީ
ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެ އެވެ .ނޫންނަމަ ކުލާސް ލިސްޓުގައި ތި ަ

ދައްކަން ހުރަސްއެޅިގެން ދާނެ އެވެ.

 -2މަގުބޫލު އުޒުރެއް މެދުވެރިވެގެން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން ލަސްވާ ހާލަތެއްގައި ވެސް ސިމެސްޓަރ ގެ ކިޔެވުން ފެށި އެންމެ
ލަސްވެގެން ދެވަނަ ހަފްތާ ނިމޭ އިރު ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ ދަރިވަރުން ކުލާހަށް ނުވެއްދުމުގެ ހައްގު ޔުނިވަރސިޓީ އަށް ލިބިގެން
ވެއެވެ.

 -3ކޮންމެ ޓާމެއްގައި ،ކޯސްތަކުގެ އެކި ސިމެސްޓަރ ތަކުގައި ،ކިޔަވަން ހަމަޖެހިފައިވާ މާއްދާތަކުގެ ސެކްޝަން )ކުލާސް( ތަކާ ބެހޭ
މަޢުލޫމާތު ފެކަލްޓީތަކުގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައި ހުންނާނެ އެވެ .އަދި މި މަޢުލޫމާތު ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓުން ވެސް ލިބޭނެ އެވެ.

 -4މި ފޯމު ފުރުމުގައި ސެކްޝަން ތަކުގެ )މާއްދާގެ ކުލާސްތަކުގެ( މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރާއިރު މާއްދާގެ ކޯޑާއި ސެކްޝަން ނަންބަ ު
ރ
ޖެހުމުގައި ވަރަށް ފަރުވާތެރިވާން ޖެހޭނެ އެވެ.

އވާ މާއްދާ އަކަށް މަތީ ފުރުސަތު )އެޑްވާންސްޑް ސްޓޭންޑިންގ( އަށް އެދި ހުށަހަޅާފައި ވާނަމަ ނުވަތަ
 -5ކިޔަވަން ހަމަޖެހިފަ ި

އެކަމަށް ގަސްދު ކުރާނަމަ އެ މާއްދާ އެއްގައި ރަޖިސްޓްރީވުން ކޮންމެހެން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ .ނަމަވެސް މަތީ ފުރުސަތު ލިބުމާ
މެދު ވަރަށް ޔަގީންކަން އޮންނަ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ މަތީ ފުރުސަތު ހަމަ ެ
ޖހެންދެން އެ މާއްދާގެ ގަޑިތަކަށް ހާޒިރުވުން ވަރަށް
މުހިންމެވެ.

 -6ފޯމު ފުރާއިރު ކޯހުގައި ޚާއްޞަވާ މާއްދާ ނުވަތަ ސްޕެޝަލައިޒޭޝަން އާއި ،ކިޔަވަން ދާ ެ
ކމްޕަހާއި ،ކިޔަވަން އެދޭ ގޮތް )މޯޑު(
ޖަހަންވާނީ ކޯހަށް ހޮވުނުކަން އަންގާ ފޮނުވި ސިޓީގައި ފުރުސަތު ދެވިފައިވާ ގޮތާ އެއްގޮތަށެވެ.

 -7ކޯހުގެ ފުރަތަމަ ސިމެސްޓަރ އަށް އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާއިރު ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ )ނޫކުލައިގެ ބެކްގްރައުންޑެއްގައި ނެގިފައިވާ(
އ ފޯމު ބަލައި
ކުލަ ފޮޓޯގަނޑެއް )އާދައިގެ ކަރުދާހަށް ޕްރިންޓު ކޮށްފައި ވިއަސް( ފޯމުގައި ޖަހަންވާނެ އެވެ .ފޮޓޯ އާ ނުލަ ި

ނުގަނެވޭނެ އެވެ.

 -8ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު އައި.ޑީ ކާޑު ލިބޭނެ ދުވަހެއް އޮޅުން ފިލުވައި ކާޑު ނަގަންވާނެ އެވެ.
މއްދާއެއް ދޫކޮށްލަން ވެއްޖެ ނަމަ އެކަން
 -9ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު އިތުރު މާއްދާއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ ާ
ކުރާނީ އެކަމަ ް
ށ ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ފޯމު "މާއްދާ އިތުރުކޮށް އުނިކުރާ ފޯމު" ފުރައިގެންނެވެ .އަދި ކިޔެވުން ފެށި  2ހަފްތާ

ތެރޭގައި އެންމެ ލަސްވެގެން މިކަންކޮށް ނިންމަންވާނެ އެވެ.

މށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގެ ކުރިން
 -10އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ މާއްދާއެއް ދޫކޮށްލަން ވެއްޖެ ނަމަ އެކަޑެމިކް ކަލަންޑަރުގައި އެކަ ަ
އެމާއްދާއިން ޑްރޮޕް ނުކޮށްފި ނަމަ އޭގެ ސަބަބުން އެކަޑެމިކް ޕެނަލްޓީ ލިބޭނެކަން ހަދާން ބަހައްޓަންވާނެ އެވެ .އަދި 15%

ނ އެވެ .ފީ ނުދައްކާ އޮތްނަމަ ފީ
ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ގިނަ ގަޑިތަކަށް ހާޒިރު ވެފައިވާނަމަ އެ މާއްދާގެ ފީ އަނބުރާ ނުލިބޭ ެ
)ޖޫރިމަނާ އާ އެކު( ދައްކަން ޖެހޭނެ އެވެ.

ތގައި( ވީހާ ވެސް އަވަސް ކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ.
 -11ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްޓަކައި ފޯމު ހުށަހެޅުން )އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަ ު
ކޯހުގެ ސިމެސްޓަރ ފީ ދެއްކޭނީ ވެސް ސިސްޓަމުގައި ދަރިވަރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުމުންނެވެ.

ޑގެ ކުރިން ފީ
 -12ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވުމާ އެކު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ފީ ދައްކަން ޖެހޭނެ އެވެ .ފީ ދައްކަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަ ީ
ނުދައްކައިފި ނަމަ ދެން ފީ ބަލައިގަންނާނީ ޖޫރިމަނާ އަކާ އެކު އެވެ.

 -13ފުރަތަމަ ސިމެސްޓަރ ފިޔަވައި ދެން ޖެހިގެން އަންނަ އެއްވެސް ސިމެސްޓަރ އެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް މި ފޯމު ބޭނު ް
ނ
ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ .އެ ސިމެސްޓަރ ތަކުގައި ރަޖިސްޓް ީ
ރ ވާނީ ސެލްފްސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން ކޮށެވެ .މީގެ

ތަފުސީލުތައް ކޯސް ކޯޑިނޭޓަރު )ދަރިވަރުގެ އެޑްވައިޒަރު( ގެ ފަރާތުން ލިބޭނެ އެވެ .އަދި އެ މަޢުލޫމާތު ވެބްސައިޓުން ވެސް
ލިބޭނެ އެވެ.

