ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
އެގްޒެމިނޭޝަން ޑިޕަރޓްމަންޓް
ފޯން6615433 ،6615434 ،6615433 :
އީމެއިލްexaminations@mnu.edu.mv :

ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީ ޕްރިންޓް ކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު



ފައިނަލް އިމްތިޙާނާއި ރީސިޓް އިމްތިޙާނުގައި ދަރިވަރުންނަށް އިމްތިހާނު ހޯލަށް ވަދެވޭނީ ދަރިވަރުގެ ސްޓޫޑަންޓް އައިޑީ
ކާޑާއި ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީގެ ޕްރިންޓެއް ދެއްކުމަށް ފަހުއެވެ .އަދި ދަރިވަރު އަތުގައި އައިޑީ ކާޑާއި އާއި
ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީ ނެތްނަމަ އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.



ދަރިވަރު އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ މާއްދާތަކާއި އެމާއްދާތަކުގެ އިމްތިޙާނު ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
ކެމްޕަސް ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީގައި ވާނެއެވެ .ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީގައި ހިމަނާފައިވާ މާއްދާތައް ފިޔަވައި
އިތުރު މާއްދާއެއްގައި ނުވަތަ އެހެން ކެމްޕަހެއްގައި ދަރިވަރަށް އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ.



ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީ ޕްރިންޓް ކުރަން ހުޅުވާލެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީ
ޕްރިންޓް ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއްވާނަމަ ،އެކަން ހައްލުކޮށް،
ރަނގަޅު ކުރެވިފައިވާ ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީވެސް އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޕްރިންޓްކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ.



ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީ ނަގާނީ އެގްޒޭމް ޕޯޓަލްގެ ތެރެއިންނެވެ .ތިރީގައިއެވަނީ ސްޓޭޓްމަންޓް ނަގާނެ ގޮތުގެ
އިރުޝާދެވެ.
 )4އެގްޒޭމް ޕޯޓަލްއަށް ވަނުމަށްޓަކައި ތިރީގައިވާ ލިންކަށް ދާށެވެ.
http://mnu.edu.mv/portal/login.php

ޞަފްޙާ 1

 “Basic Login” )3ބައިގައިވާ ” “Sign in With Googleއަށް ދާށެވެ .އަދި ދަރިވަރުގެ ސްޓޫޑަންޓް
އީމެއިލް (ނުވަތަ މޫޑޫލް އަށް ލޮގިން ވުމަށް ބޭނުންކުރާ އީމެއިލް) ބޭނުންކޮށްގެން ލޮގިންވާށެވެ.

 )6ލޮގިން ވުމަށްފަހު ” “Statement of Entryއަށް ދާށެވެ.

ޞަފްޙާ 2

 )1ދަރިވަރުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން މަޢުލޫމާތާއި ،ކިޔަވާ މާއްދާތަކާއި ،އެމާއްދާތަކުގެ އިމްތިހާނު ހަދަން ހަމަޖެހިފައިވާ
ކެމްޕަސް ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ސްކްރީނުން ފެންނާނެއެވެ .އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ
މާއްދާތަކުގައި ” “Eligibleޖަހާފައި ވާނެއެވެ .އަދި ޝަރުތު ފުރިހަމަނުވާ މާއްދާތަކުގައި ”“Not Eligible
ޖަހާފައިވާނެއެވެ.
މިސްކްރީންގައިވާ މައުލޫމާތުތައް ރަނގަޅުތޯ ޗެކްކުރާށެވެ .ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ރަނގަޅުނަމަ ،ނަންބަރު ( )5އާއި
( )3ގައިވާ ގޮތަށް އަމަލު ކުރާށެވެ .މައުލޫމާތު ރަނގަޅުނޫންނަމަ ނުވަތަ އެއްވެސް ކުށެއްވާނަމަ ،ނަންބަރު (،)7
( )9( ،)8ގައިވާ ގޮތަށް އަމަލު ކުރާށެވެ.
މި ސްކްރީންގައި އެވަނީ ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީއެއް ނޫނެވެ .ވީމާ ،މިސްކްރީން ޕްރިންޓް ކުރާކަށް
ނުޖެހޭނެއެވެ.

ޞަފްޙާ 3

 )5ސްކްރީނުން ފެންނަން ހުރި މަޢުލޫމާތުތައް ރަނގަޅުނަމަ ،ފެހިކުލައިގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ގޮޅިއަށް ގޮސް،
ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީ ޑައުންލޯޑް ކޮށްފައި ،އެފައިލް ޕްރިންޓް ކުރާށެވެ.

ޞަފްޙާ 4

 )3ޕްރިންޓް ކުރާ ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީ އިންނާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ .ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީގައި
ހިމެނޭނީ

ދަރިވަރު އިމްތިހާނުގައި

ބައިވެރިވުމަށް

ޝަރުތު

ފުރިހަމަވާ

ނުވަތަ

”“Eligible

ޖަހާފައިވާ

މާއްދާތަކެވެ .ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާ ނުވަތަ ” “Not Eligibleމާއްދާތަކެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

 )7ނަންބަރު  1ގެ ސްކްރީންގައިވާ މައުލޫމާތުތަކުގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން މައުލޫމާތުގައި (ދަރިވަރުގެ
ކޯހާއި ،ފެކަލްޓީއާއި ،އެޑްވައިސަރއާއި ،މާއްދާތަކާއި ،ކެމްޕަހުގައި) ކުށެއްވާނަމަ އެކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި
ރިޕޯޓްކުރާނީ "ހެލްޕް ޑެސްކް" މެދުވަރިކޮށް އޮންލައިން ފޯމަކުންނެވެ.
ހ) "ހެލްޕް ޑެސްކް" މެދުވަރިކޮށް އޮންލައިން ފޯމް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ތިރީގައިވާ ލިންކަށް ދާށެވެ.
http://helpdesk.mnu.edu.mv/
ޞަފްޙާ 5

ށ) ލިންކަށް ދިއުމަށްފަހު “Submit a Ticket” ،އަށް ގޮސް “Registration” ،ގައި ފާހަގަ ޖެހުމަށްފަހު
” “Nextއަށް ދާށެވެ.

ނ) އެއަށްފަހު ސްކްރީނުން ފެންނަ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު “Submit” ،ކުރާށެވެ .ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރާއިރު
އީމެއިލް އެޑްރެހަށް ޖަހާނީ ދަރިވަރުގެ ޔުނިވަރިސިޓީ އީމެއިލް އެޑްރެހެވެ.

ޞަފްޙާ 6

ރ) ދަރިވަރު ފޮނުވާ ޓިކެޓްގެ ޖަވާބު ޗެކްކުރާނެ ގޮތް:
މިގޮތަށް

ޓިކެޓް

ޔުނިވަރސިޓީ

ހުށަހެޅުމުން،

އީމެއިލަށް

ހެލްޕްޑެސްކަށް

ލިބޭނެއެވެ.

އެ

ލޮގިންވާން

ޕާސްވާރޑް

ބޭނުންކުރަންޖެހޭ

ބޭނުންކޮށްގެން

ޕާސްވާރޑް

ހެލްޕްޑެސްކަށް

ދަރިވަރުގެ
ލޮގިންވާށެވެ.

ލޮގިންވުމަށްޓަކައި (ހ) ގައިވާ ލިންކަށް ދިއުމަށްފަހު “Student Helpdesk Login” ،އަށް ދާށެވެ.
އަދި ދަރިވަރުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އީމެއިލް އެޑްެރެހާއި ،ލިބިފައިވާ ޕާސްވާރޑް ބޭނުންކޮށްގެން ލޮގިންވުމަށްފަހު،
ފޮނުވި ޓިކެޓްގެ ޖަވާބު ޗެކްކުރެވޭނެއެވެ.

 )8ނަންބަރު  1ގެ ސްކްރީންގައިވާ މައުލޫމާތުތަކުގެ ތެރެއިން އިމްތިހާނު ހަދަން ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ މާއްދާތަކުގައި
” “Eligibleޖަހާފައިނުވާނަމަ ،އެމައްސަލަ ރިޕޯޓް ކުރާނީ ދަރިވަރު ކިޔަވާ ފެކަލްޓީއަށެވެ .މިކަން ރިޕޯޓްކުރާނީ
ޓާރމްގެ ކިޔެވުން އޮންނަ އެންމެފަހު ހަފްތާގެތެރޭގައި އެމާއްދާތައް ” “Eligibleއަށް ބަދަލުނުވާނަމައެވެ.
 )9ނަންބަރު  7އާއި  8ގައިވާ ގޮތަށް މައްސަލަ ރިޕޯޓް ކުރުމަށްފަހު ،ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީ ޕްރިންޓް ކުރުމަށް
ހުޅުވާލެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެމައްސަލަ ހައްލުކުރެވިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ .އެއަށްފަހު،
ނަންބަރު  4އިން  3ގައިވާ ގޮތަށް އަމަލުކޮށް ،ރަނގަޅު ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީ ،އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ޕްރިންޓް ކުރަންވާނެއެވެ.



ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީގައި ހިމަނާފައިވާ މާއްދާތައް ފިޔަވައި އިތުރު މާއްދާއެއްގައި ނުވަތަ އެހެން ކެމްޕަހެއްގައި
ދަރިވަރަށް

އިމްތިހާނުގައި

ބައިވެރިއެއް

ނުވެވޭނެއެވެ.

ވީމާ،

ސްޓޭޓްމަންޓް

އޮފް

އެންޓްރީގައި

އެއްވެސް

މައްސަލައެއްވާނަމަ ،އެކަން ހައްލުކޮށް ،ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީ ޕްރިންޓް ކުރުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި ރަނގަޅު ކުރެވިފައިވާ ސްޓޭޓްމަންޓް ޕްރިންޓްކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ.
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