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 ޔުނިވަރސިޓ   ޤައުމ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 އޮފ ސް  އެްގޒަމިޭނޝަންސް

 ިދވެިހރާްއޖެ  ،މާލެ

  

 އެދޭފޯމު  ކުރުމަށް  އިންވިޖިލޭޓް  އިމްތިޙާނު  
 

 ލޫމާތު މަޢު  ބެހޭ ކުރުމާ  އިންވިޖިލޭޓް  .1

 :ނަްނބަރު އިއުލާން. ހ 

 :ަމރުކަޒު ެއދޭ ކުރުމަށް އިންިވޖިލޭޓް. ށ 

 :ސެޝަންަތށް ކުރެވޭނެ އިންިވޖިލޭޓް. ނ ޭރގަނޑު                   މެންދުރުަފސް                  ހެނދުނު                  ހުރިހާ    
 

 ލޫމާތު މަޢު  ފަރާތުގެ  އެދޭ  ކުރަން  އިންވިޖިލޭޓް  .2

 :ނަން ފުރިހަމަ. ހ 

 :ނަްނބަރު ކާޑު. ދރއ. ށ 

 :އެޑްެރސް ދާއިމ . ނ 

 :އެޑްެރސް ދިިރއުޅޭ. ރ 

 :ތާރ ޚު އުފަން. ބ 

 :ނަންަބރު ފޯނު. ޅ 

 :އެްޑރެސް މެއިލް-އ . ކ 
 

 ސަނަދުތައް  ލ މ  ލިބިފައިވާ އެންމެ މަތ  ތަޢު  .3

 މާސްޓާރޒް ޑިްގރ      ޑިޕްލޮމާ   

 ޕޯސްޓްގްރެުޖއޭޓް ޑިޕްލޮމާ / ގްެރުޖއޭޓް ޑިޕްލޮމާ     / އެޑްވާންްސޑް ެސޓްފިކެޓް  4ސެޓްފިކެޓް    

 ބެޗެލާރޒް އޮނާރޒް ޑިްގރ  / ބެެޗލާރޒް ޑިްގރ      3ސެޓްފިކެޓް    

 ޑް ޑިޕްލޮމާ / ެއސޯިސޭއޓް ޑިގްރ  އެޑްވާންސް     އެހެނިހެން )ތަފްސ ލް:                                (   
 

 ވަޒ ފާ  އަދާކުރި  ފަހުން  އެންމެ  ނުވަތަ  ވަޒ ފާ  އަދާކުރަމުންދާ  މިހާރު  .4

 މަާޤމް  އޮފ ސް  ތާރ ޚު  ފެށުނު ތާރ ޚު  ނިމުނު

    

 

 އަހަރުގެ ތެރޭގައި( 2)ފާއިތުވި  އިމްތިޙާނުތައް  ކޮށްފައިވާ  އިންވިޖިލޭޓް  .5

 އިމްިތޙާން  މަރުކަޒު  އިްނވިޖިލޭޓް ކުރި ތާރ ޚް )އަހަާރއި ަމސް(

   

   

   

 

 ރާރު އިޤު  ފަރާތުގެ  އެދޭ  ކުރަން  އިންވިޖިލޭޓް  .6

  ކެނޑިޑޭެޓއްގެ  ަބިއވެިރވާ ައޅުަގނޑަކ  ިއމްިތޙާުނގައި. ައދި ޫނނެވެ ަދރިަވރެއް ާހސިލްކުރަުމންދާ ތަޢުލ މު ޔުިނަވރސިޓ ަގއި ަޤއުމ  ދިވެިހރާްއޭޖގެ އަުޅގަނޑަކ 

 ނޫެނވެ. މ ެހއް ދަުށގަިއވާ ބަލަުދެވރިކަުމގެ ުނވަތަ ބަަލދުެވރިެއއް ،މ ެހއް  ެއއްބަފާ/އެްއބަނޑު ،ަދރިެއއް ،ިފރިމ ހާ /އަނިބމ ހާ ،ަބއްޕަ ،މަންމަ 

 ެަގިއވާޯފމު މި. ވެލޫމާތެ މަޢު ތެދު ޫލމާތަކ  މަޢު ދ ފަިއވާ ގައިފޯމު މި އަުޅގަނޑު ގޮތުން އެުދމުގެ އިްނވިޖިލޭޓަރަކަށް ޔުިނަވރސިޓ ގެ ަޤއުމ  ދިވެިހާރއްޭޖގ 

 . އިޢުިތރާެޟއްނެެތވެ އަުޅގަނުޑގެ މެދުުކރުމާ ވަކި އިްނވިޖިލޭޓްކުުރމުން ސާބިުތވެްއޖެަނމަ ތެުދނޫންކަމަށް ލޫމާތުމަޢު

 :ސޮއި  ފަރާުތގެ ެއދޭ އިްނވިޖިލޭޓުކުުރމަށް  :ތާރ ޚު 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 އިންވިޖިލޭޓް ކުރުމަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަށް، ތިރ ގައިވާ ތަކެތި ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 ކޮޕ  ކާުޑގެ އަްނަގއިދޭ ރައްިޔެތއްކަން ދިެވހި ފަރާުތގެ ެއދޭ ވަޒ ާފއަށް .1

 ފޮޓޯކޮޕ  ގެސެޓްިފކެޓް ތައުލ މ  މަތ  އެްނމެ ލިބިފަިއވާ .2
 

 ބޭނުމަށް  ރަސްމ  

 :ނަން ފަރާުތގެ ބަލަިއގަތް ފޯމު 

 :ތާރ ޚު ބަލަިއގަތް ފޯމު  :ަގޑި ބަލަިއގަތް ފޯމު 
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