ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
އެގްޒެމިނޭޝަންސް ޑިޕަރޓްމަންޓް
ފޯން .6615466 ،6615433 :އީމެއިލްexaminations@mnu.edu.mv :

އިމްތިހާނުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީ ނަގާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު


ޓާރމްގެ ފައިނަލް އިމްތިޙާނާއި ރީސިޓް އިމްތިޙާނުގައި ދަރިވަރަށް އިމްތިޙާން ހޯލަށް ވަދެވޭނީ ސްޓޫޑަންޓް އައިޑީ ކާޑާއި ދަރިވަރުގެ އިމްތިޙާނުގެ
ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީގެ ޕްރިންޓެއް ދެއްކުމަށް ފަހުއެވެ .އަދި ދަރިވަރު އަތުގައި ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީ ނެތްނަމަ އިމްތިޙާނުގައި
ބައިވެރިނުވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.


.4

ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީ ނަގާނީ އެގްޒޭމް ޕޯޓަލްގެ ތެރެއިންނެވެ .ތިރީގައިއެވަނީ ސްޓޭޓްމަންޓް ނަގާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދެވެ.
އެގްޒޭމް ޕޯޓަލްއަށް ވަނުމަށްޓަކައި މިލިންކަށް ދާށެވެ.

http://mnu.edu.mv/portal/login.php

ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީ ވެބްސައިޓަށްގޮސް މިދަންނަވާ ބައިތަކަށް ދާށެވެPortal < Examinations < Support < MNU Website .
.3

ޕޯޓަލްއަށް ލޮގިންވާނީ ދަރިވަރުގެ ސެލްފް ސާރވިސް ޔޫސަރނޭމް އާއި ޕާސްވޯޑް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.
ލޮގިން ވުމަށްފަހު ” “Statement of Entryޖަހާފައިވާ ބަޔަށްދާށެވެ.

.6

ސްކްރީންގައިވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތު ރަނގަޅުތޯ ޗެކްކުރާށެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ދަރިވަރުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން މަޢުލޫމާތާއި ،ކިޔަވާ މާއްދާތަކުގެ
މަޢުލޫމާތާއި ،އެމާއްދާތަކުގެ އިމްތިހާނު ހަދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކެމްޕަސް ހިމެނޭނެއެވެ .އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ
މާއްދާތަކުގައި ” “Eligibleޖަހާފައި ވާނެއެވެ .އަދި ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވާ މާއްދާތަކުގައި ” “Not Eligibleޖަހާފައި ވާނެއެވެ.

.1

ސްކްރީންގައިވާ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ރަނގަޅުނަމަ “Click here to download the Statement of Entry” ،އަށް ގޮސް،
ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީ ޑައުންލޯޑް ކޮށްފައި ،އެފައިލް ޕްރިންޓް ކުރާށެވެ.

.5

ނަންބަރު  6ގެ ސްކްރީންގައިވާ މައުލޫމާތުތަކުގައި ކުށެއްވާނަމަ އެކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ރިޕޯޓް ކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.
o

ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީގައިވާ ދަރިވަރުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން މަޢުލޫމާތު (ދަރިވަރުގެ ކޯހާއި ،ފެކަލްޓީއާއި ،އެޑްވައިސަރއާއި،
ާމ ްއ ާ
ދ ަތ ާކ ިއ،

ެކ ްމ ަޕ ް
ސ)

ގައި

ކުށެއްވާނަމަ ،އެމައްސަލައެއް

ރިޕޯޓްކުރާނީ

ޔުނިވަރސިޓީ

ވެބްސައިޓްގެ ” “Supportގެ

ދަށުގައިވާ ” “Student Helpdeskގައިވާ ” “Submit a Ticketމެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓްރޭޝަން މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި،
ސްޓޫޑަންޓް ސަރވިސް އަށެވެ.
o

ދަރިވަރު އިމްތިޙާނު ހަދަން ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ހުރިހާ މާއްދާތަކުގައި ،ޓާރމްގެ  46ވަނަ ހަފްތާއާއި  41ވަނަ ހަފްތާގެތެރޭގައި،
” “Eligibleޖަހާފައިނުވާނަމަ ،އެމައްސަލައެއް ރިޕޯޓް ކުރާނީ ދަރިވަރު ކިޔަވާ ފެކަލްޓީއަށެވެ.

.3

ނަންބަރު  5ގައިވާ ގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްފަހު ،ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީ ޕްރިންޓް ކުރުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
އެކަން ހައްލުވިތޯ ދަރިވަރު ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ .މައްސަލަ ހައްލުވުމުން ނަންބަރު  4އިން  1ގައިވާ ގޮތަށް އަމަލުކޮށް ރަނގަޅު
ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީ ޕްރިންޓް ކުރަންވާނެއެވެ.



 3142ގެ ޓާރމް  4ގެ ފަހު އިމްތިޙާނުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީ ޕްރިންޓް ކުރެވޭނީ  32އެޕްރީލް  3142އިން ފެށިގެން  01މޭ 8102
ގެ ނިޔަލަށެވެ.



ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީގައި ހިމެނޭނީ ދަރިވަރަށް އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވެފައިވާ ނުވަތަ ” “Eligibleޖަހާފައިވާ
މާއްދާތަކާއި ،އެމާއްދާތަކުގެ އިމްތިޙާނު ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކެމްޕަހެވެ .ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީގައި ހިމަނާފައިވާ މާއްދާތައް ފިޔަވައި
އިތުރު މާއްދާއެއްގައި ނުވަތަ އެހެން ކެމްޕަހެއްގައި ދަރިވަރަށް އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ .ވީމާ ،ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީގައި
އެއްވެސް މައްސަލައެއްވާނަމަ ،އެކަން ވީއެންމެ އަވަހަށް ރިޕޯޓްކޮށް ،އެމައްސަލައެއް ހައްލުވިކަން ކަށަވަރުކޮށް ،މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ތާރީޚްގެ
ނިޔަލަށް ރަނގަޅު ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީ ޕްރިންޓް ކުރަންވާނެއެވެ.

