
 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތައް 

 ތައުލީފުކުރުމާއި ތަޞްނީފުކުރުމާއި ތަރުޖަމާކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު 

 

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫުނ)  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2015/11މި ޤަވާޢިދަކީ ޤާޫނނު ަނންބަރު  1 ތަޢާރުފް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ،ވަނަ މާއްދާއިން ބާރު ލިބިގެން ހަދާފައިވާ 48ގެ 

 ބޭނުންވާ ފޮްތތައް ތައުލީފުކުރުމާިއ ތަޞްނީފުކުރުމާއި ތަރުޖަމާކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދެވެ.

 

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ފޮްތތައް މި ޤަވާޢިދަށް ކިޔާނީ 'ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2 ނަން 

 ތައުލީފުކުރުމާއި ތަޞްނީފުކުރުމާިއ ތަރުޖަމާކުރުމާބެހޭ ޤަވާޢިދު' އެވެ.

 

މުއައްލިފު: މުއައްލިފަކީ އެފޮތުގަިއ ބަޔާންވެގެންވާ ހުރިހާ މަުޢލޫމާަތކަށް ޒިންމާވާގޮތަްށ  (ހ)   3 މާނަކުރުން 

އް ނުވަތަ އައު އީޖާދެއް ނުވަތަ އައު ފިކުރެއް އަދަބީ ނުވަތަ ޢިލްމީ އައު މަސައްކަތެ

 ހިމެނޭގޮތުން ފޮތެއް ލިޔާމީހާއެވެ.

މުޞައްނިފު: މުޞައްނިފަކީ އެކިއެކި ބައިތައް ވަކިވަކީން އެނގޭގޮތަށް ތަރުތީބުޮކށް،  (ށ)

ޢިލްމީ މަޢުލޫމާތުތަްއ، ޚާއްޞަފޮތެއްގައި ޖަމަޢުކުރާމީހާއެވެ. މިސާލަކަށް، ކީރިިތ 

ޙަދީޘްތައް އެއްފޮތަކަށް ޖަމަޢުކުރުންފަދަ، ބަހުެގ ޑިކްޝަނަރީއެއް ރަސޫލާގެ 

 އެކުލަވައިލުން (ތަޞްީނފްކުރުން) ފަދަކަންކަން ކުރާ މީހާއެވެ.

 

ފޮތްތައް ކަނޑައަޅާ 

 ކޮމިޓީ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންާވ ފޮތްަތއް ތައުލީފުކުރުމާިއ  (ހ)   4

ތަރުޖަމާކުރުމަށްޓަކައި ފޮތްތައް ކަނޑައަޅައި އިޚްތިޔާރުކުރާނީ ތަޞްނީފުކުރުމާއި 

 "ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ފޮްތތައް ކަނޑައަޅާކޮމިޓީން" ނެވެ.

(ފަހެއް) މެމްބަރުްނެގ  5ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ފޮްތތައް ކަނޑައަޅާ ކޮމިޓީއަކީ  (ށ)

 މައްޗައް އެކުލެވޭ ކޮމިޓީއެކެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ފޮތްަތއް ކަނޑައަޅާ ކޮމިޓީއަށް މެމްބަރުން ޢައްޔަންކުރާނީ،  (ނ)

ޔުނިވަރސިޓީގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓްގެ ލަފާގެމަތިން ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލާރ 

 ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލާރ އެވެ.



 

 

 

ފޮތްތައް ކަނޑައަޅާ 

ކޮމިޓީގެ ކަންތައްތައް 

 ބަލަހައްޓާ ފަރާތް ހިންގާ 

 

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ފޮތްަތއް ކަނޑައަޅާ ކޮމިޓީ ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އުފުލާނީ،  5

 ސެންޓަރ ފޯ ރިސާޗް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަނުންނެވެ. 

 

ފޮތްތައް ކަނޑައަޅާ 

 ކޮމިޓީގެ މުއްދަތު 

 

(ދޭއް) އަހަުރ  2ދަތަކީ މީލާދީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ޮފތްަތއް ކަނޑައަޅާ ކޮމިޓީގެ މުއް 6

 ދުވަހެވެ.

 

ފޮތްތައް ކަނޑައަޅާ 

ކޮމިޓީގެ 

ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

 ރިޔާސަތު 

 

 5ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ފޮތްަތއް ކަނޑައަޅާ ކޮމިޓީގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާީނ، މިކޮމިޓީގެ  7

ވަރސިޓީގެ ވައިސް (ފަހެއް) މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ ނުވަތަ ޔުނި

 ޗާންސެލާރ އައްޔަނުކުރާ މެމްބަރެކެވެ.

ފޮތްތައް ކަނޑައަޅާ 

 ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް 

 

 ސެންޓަރ ފޯރ ރިސާރޗް އެންޑް ޕަބްލިކޭޝަން  8

ފޮތްތަކުގައި ހުންނަށްޖެހޭ 

 އަސާސީ ޝަރުތުތައް 

ތަޞައްވުރާ ޚިލާުފ އިސްލާމީ ޢަޤީދާއާއި އަޚްލާޤާއި، އިންސާނިއްޔަތުގެ މަތިވެރި  (ހ) 9

 ފޮތެއްކަމުގައި ނުވުން.

ދިވެހިންގެ ދީނާއި ޘަޤާފަތާއި އާދަކާދަތަކާއި ޤައުމީ ވަޙްދަތަށް ހެޔޮ އަސަރެއް  (ށ)

 ފޯރުކޮށްދޭނެ ފޮތެއްކަމުގައިވުން.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދައުރާއި، ތަޞައްވުރާއި އަޚްލާޤީ  (ނ)

 ޙާޞީލުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭނޭ ފޮތެއްކަމުގައިވުްނ.ލަނޑުދަނޑިތައް 

 

ތަރުޖަމާކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ އަޞްލު މުޞައްނިފު ނުވަތަ މުއައްލިފަކީ، ޔުނިވަރސިޓީއަށް  (ހ) 10 އެހެނިހެން ޝަރުތުތައް 

ބޭނުންވާ ޮފތްތައް ކަނޑައަޅާ ކޮމިޓީއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ެފންވަރުގެ ުމޞައްނިފަކު، ނުަވަތ 

 ލިފަކު ކަމުގައިވުން.މުއައް



 

 

ފޮތަކީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުއްލިއްޔާއަކަށް ނުވަތަ ސެންޓަރަކަށް ނުަވތަ ޔުނިވަރސިޓީގައި  (ށ)

ކިޔަވައިދޭ މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގެ ފަރުދުންަންށ 

 ފޮތެއްކަުމގައިވުން.ބޭނުންތެރި ނުަވތަ ޤައުމީ މަޤްަޞދެއް ޙާޞިލުވެގެންދާނެ 

ފޮތުގެ މައުޟޫޢާގުޅޭގޮތުން ލިޔެފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވުމާއެކު، އައު  (ނ)

 ވިސްނުންތައް ފޮތުގައި ހިމެނިފަިއވުން.

ފޮތުގެ މުޞައްނިފު ނުވަަތ މުއައްލިފަކީ، ފޮތް ލިޔެފައިވާ ފަންނުެގ  (ރ)

 ތަޖްރިބާކާރެއްކަމުގައިވުން.

ތަރުޖަމާކުރާ ފަރާތަކީ، ަތރުޖަމާކުރާ ބަހާއި ތަރުޖަމާކުރެވޭ ބަހަށް އަހުލުވެރި  ފޮތް (ބ)

 މީހެއްކަމުގައިވުން.

ބޭރު ބަހަކުން ދިވެހި ބަހަށް ޮފތްަތރުޖަމާކުރާ މީހަކީ، ދިވެހި ޘަޤާފަާތއި އާދަކާދަ ވަރަށް  (ޅ)

 ރަނގަޅަށް ދަންނަ މީހެއްކަމުގައިވުން.

ނުވަތަ ަތޞްނީުފކުރެވޭ، ނުވަތަ ތައުީލފުކުރެވޭ ފޮަތކީ، އަމިއްލަ ޚިޔާލުގެ ތަރުޖަމާކުރެވޭ،  (ކ)

 އިތުރުން ޙަޤީޤަތާއި ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ފޮތެއް ކަމުަގއިވުން.

ތަރުޖަމާކުރުމަށްޓަކައި އިޚްތިޔާރުކުރެވޭ ފޮތަކީ، ތާޒާ މަޢުލޫމާތާިއ އައު ވިސްނުންތަކާއި  (އ)

 ފޮތެއްކަމުގައިވުން.ޚިޔާލުތައް ހިމެނޭ 

ފޮތް ތަރުޖަމާކުރާ މީހާއަކީ، ތަރުޖަމާކުރުމުގެ ޢަމަލީ ތަޖްރިބާ ލިބިފަިއާވ  (ވ)

 ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.

ފޮތް ތަރުޖަމާކުރެވޭ ބަހުެގ ހަމަތަކާއި ޤަވާޢިދާއި އަދަބިްއޔާތަށް ފުރިހަމައަްށ  (މ)

 ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވުން.

 

ފޮތްތައް 

އިޚްތިޔާރުކުރުމުގައި 

 މާކުސް ދެވޭގޮތް 

 

ގައި  1ފޮތްތައް އިޚްތިޔާރުކުރުމުގައި މާކުސް ދެވޭގޮތުގެ ތަފްސީލު، ޖަދުވަލު  11

 ހުށަހަޅަފައިވާނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީ އާއި 

ގުޅިގެން ފޮތް 

 ޝާއިޢުކުރުން 

ޝާއިޢުކުރުމަށް އެދޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ގުޅިގެން ފޮތް  (ހ) 12

ގައިވާ ފޯްމ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަުހ  2ފަރާތްތަކުން، ިމ ޤަވާޢިދުެގ ޖަދުވަލު 

 ޔުނިވަރސިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ.



 

 

ޝާއިޢުކުރުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުުމން، ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭުނންާވ ފޮތްތައް ކަނޑައަޅާ  (ށ) 

ވަނަ މާްއދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީްނ  11މިޤަވާއިދުގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށްަފހު، 

 ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީއާއި ގުޅިގެން ފޮތް ޝާއިޢުކުރުމަށް އެދުނު ފޯމާއިމެދު ކޮމިޓީއިން ނިމުުނ  (ނ)

(ފަސްދޮޅަސް)  60ގޮތުގެ މަޢުލޫމާުތ، ފޮތް ޝާއިޢުުކރުމަށް އެދުނު ފަރާތަށް ލަސްވެގެން 

 ންޖެހޭނެއެވެ.ދުވަސްތެރޭ، ދޭ

 

މިޤަވާޢިދުގައި ނެތް 

ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ 

 ޢަމަލު ކުރަންވީގޮތް 

 

މިޤަވާޢިދުގައި ނެތްކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ނިންމާނީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ފޮތްަތްއ  13

މެންބަރުންެގ ކަނޑައަޅާކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށްފަހު، އެބައްދަލުވުަމށް ހާޒިރުވާ 

 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން 

މި ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ، މި ޤަވާޢިދު ފާސްކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާ  14

 ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ.

 

ޤަވާޢިދު އިޞްލާހު 

 ކުރުން 

 ލިބިގެންވަނީ ޔުނިވަރސިޓީ އެކަޑެމިކް ބޯޑަށެވެ. މި ޤަވާޢިދަށް އުނިއިތުރު ގެނައުުމގެ ޙައްޤު 15

 

ޤަވާޢިދު ފާސްކުރެވުނު 

 ތާރީޚް 

  2017ޖުލައި  31 

 

  



 

 

  1ޖަދުވަލު 

 

 އައި، ޔޫ. އެމް އަށް ބޭނުންވާ ފޮތް އިޚްތިޔާރުކުރުމުގައި މާކުސް ދެވޭގޮތުގެ ޖަދުވަލު ފޯމު 

 މުޞައްނިފު/މުއައްލިފު:___________________ފޮތުގެ ނަން:__________________________ ފޮތުގެ 

 ފޮތުގެ މުތަރުޖިމުގެ ނަން:_______________________________

 ފޮތުގެ މައުޟޫޢު:_________________________ ފެންވަރު:__________________

 ފޮތް ޗާޕުކުރިފަރާތް:_______________________ ފޮތް ޗާޕުކުރި ތާރީޚު:_______________

ފޮތްތަރުޖަމާކުރުމާއި މި ފޯމު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން ޢަމަލުކުރާ "ނޯޓް: 

 ގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރެވިގެންނެވެ.ތަޞްނީފުކުރުމާއި ތައުލީފުކުރުމާބެހޭ މިންގަޑު"

 5 4 3 2 1 ފޮތުގައި ހިމެނޭ މަޢުޟޫޢު  

      ޔުނިވަރސިޓީގެ މަންހަޖާ މުނާސަބުކަން ހުރި މިންވަރުދިވެހިރާއްޖޭ އިސްލާމީ  1

      މުޤައްރަރާ ސީދާ ގުޅޭ މިންވަރު  2

      ފޮތުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުގެ ެތުދކަމާއި މުނާސަބުވުން 3

      ދޭހަވުމާއި މަފްހޫމުތައް ބަޔާންކޮްށދެވިފައިވާ ސާފުކަން 4

      ވަޒަންހަމަކަށްމަޢުލޫމާތުގެ ފުންމިނާއި ފުޅާމިުނގައި  5

      ކިޔަށްފަސޭހަ އުސްލޫބަކުން ލިޔެފައިވުން 6

      ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަޢުލީމީ މަރުޙަލާތަކަށް ބޭނުްނތެރިކަން ހުރިމިންަވރު 7

      ތަފާތު ވިސްނުންތައް ޭބނުންކުރެިވފައިވާ މިންވަރު 8

      ބަޔާންކޮށްދެވިފައިވާ މިންަވރުވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ، މަުޢލޫާމތުތައް  9

މަޢުލޫމާތު އިތުރުކުރުމަށާއި އުނގެނުމަށްޓަކައި ބޭުނންވާ ރިފަރެންސްތައް  10

 ޝާމިލުކޮށްފައިވާ މިންވަރު 

     

   އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުން 

      ޢިލްމީ ޢާންމު ހުނަރުތައް ތަރައްީޤކުރުމުގެ ވިސްނުން ޝާމިލުކޮށްފައިވާ މިންވަރު 11

ހުރިހާ ދަރަޖައެއްގެ ވިސްުނން ތަރައްޤީކުރުމަށް، ވަކިްނ ޚާއްޞަގޮތެއްގައި  12

 މަތީފެންވަރުގެ ވިސްނުން އުފެއްުދމަށް އަމާޒުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު

     



 

 

      ފަހިވިސްނުމާއި މިޒާޖު އުފެއްދުމުގެ މައްޗަށް ބައްޓަށްވެފައިވާ މިްނވަރު 13

      ރިޢާޔަްތކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ދަރިވަރުންގެ ތަފާތުތަކަށް 14

      އުނގެނުމުގެ ތަފާތު ތަމްރީުނތަާކއި ފަރިތަކުރުންތައް ހިމެނިފައިވާ މިންވަރު 15

      އައު މަޢުލޫމާތުތައް ޝާމިލުވެފަިއވާ މިންވަރު 16

      އުނގެނުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ިހްތވަރުލިބިދެވޭ މަގުން އެކުލަވާލެވިަފއިވާ މިންވަރު 17

      އިރުޝާދުތައް ސާފުވުން 18

      އުނގެނުމުގެ ތަފާުތތަކާއި މަޤްަޞދުތައް ހިމެނިފައިވާ މިންވަރު  19

   ތަރުތީބާއި އެމުނި އެކުލެިވގެންވުން 

      ފޮތުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާުތތައް ަތރުތީބުވެފައިވާ ފުރިހަމަކަން  20

      އަރިމަތީ ސުރުޚީތައް ލިޔެފައިވާ ފުރިހަމަކަންފިހުރިސްތާއި މައުޟޫޢާއި އައުޓުަލއިންއާއި  21

      އޯވަރވިޔު،ޚުލާޞާ އަދި ދަރިވަރުންނަށްދެވޭ އިރުޝާދުތައް ހިމެިނފައިވާ މިންވަރު 22

   ބަހާއި އަދަބިއްޔާތު 

      ފޮތުގައި ބޭނުންޮކށްފައިވާ ބަހުގެ ފެންވަރާއި، ދޭހަވުންފަސޭހަވުން  23

      އެތުރިފައިވާ ފުރިހަމަކަމާއި ޖުމްލަތަކުގެ ތަރުތީބު ޖުމްލަތައް އެމުނި  24

      ފޮތުގެ މައުޟޫޢާގުޅޭ ބަސްމަގު އިޚްތިޔާރުކޮށްފައިވާ މިންވަރު 25

      ޝައުޤުވެރިކަން އުފެދޭ ފަދަ ަބސްމަގު ހިމަނާފައިވާ މިންވަރު 26

      ބޭނުންކޮްށފައިވާ ބަހުގެ މުނާސަުބކަން 27

ބޭނުންކޮްށފައިވާ ޚާއްޞަ ލަފުޒުތަކާއި އިޞްތިލާޙުތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އިތުުރ ފޮތުގައި  28

 ބަޔާންތައް ހިމަނާފައިވާ މިންވަރު 

     

   ފޮތުގެ ޑިޒައިނާއި ލޭއައުޓް 

އެއްހަމައެއްގައި ތަރުތީބުކުރެވިަފއިވާ، އެކަށީގެންވާ ޖާގައާއި ަހވާސާ ހިމެނޭގޮތަށް  29

 މިންވަރުފަރުމާކުރެވިފައިވާ 

     

      ފޮތުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހަކަާމއެކު ދޭހަވާނޭގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިަފއިހުރުން 30

      މުނާސަބުވާގޮތަށް ފޮތް ވޮލިޔުމުަތކަށް ބަހާލެވިފައިވުން  31

އައި.ޔޫ.އެމް ރިސާރޗް ގައިޑްލައިންގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އަކުރުގެ ސައިޒާއި ވައްތަރު  32

 ބޭނުންކޮްށފައިވުން 

     

 



 

 

(އެކެއް) އެވެ. އަދި އެންމެ މަތީ  1ބަޔާންވެދިޔަ ތާވަލުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ބަޔަކަށް ކަޑައެޅިފައިވާ އެންމެ ދަށް މާކުހަކީ  ނޯޓް:

(ފަހެއް) އެވެ. ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ، ތަރުޖަމާުކރެވިފައިވާ ފޮތެއް ނުވަތަ ތައުލީުފކުރެވިފައިވާ ފޮތެއް ނުވަތަ، 5މާކުހަކީ 

ލިބުމެވެ. އަދި  %50އިވާ ފޮތެއް ހޮުވމުގެ އެންމެ ދަށް މިންގަޑަކީ، ހުރިހާ ބައިތަކުން ޖުމްލަ މާކުުހގެ ތަޞްނީފުކުރެވިފަ

 އަސާސީ ޝަރުޠުތަކުން ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަ ނުވާ ފޮތެއް ނުހޮވެނޭެނއެވެ.

އިތުރު 

_____________________________________________________ބަޔާން:__________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  



 

 

  2ޖަދުވަލު 

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއާގުޅިގެން ފޮތް ޝާއިޢުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު 

 މި ފޯމު ހުށަހަޅާނީ:

 އިދާރީ ބައި

 އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީދިވެހިރާއްޖެގެ 

 3022152ފޯނު:

 crp@ium.edu.mvއީމެއިލް:

 ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮްށދެއްވުމަކީ، ތިޔަފަރާތުން ހުަށހަޅާ ފޮތާބެހޭ މަުޢލޫމާތު ސާފުވެގެންާދނެކަމެވެ. ވީމާ މި ފޯމުގައި

 !ބަޔާންވެގެންވާ ބައިތައް ފުރިހަމަުކރައްވާފައި، ފޮތާއެކު ހުށަހަޅުއްާވށެވެ

 ފޮތުގެ ނަން:________________________________ ފޮތުގެ ބާވަތް: ތައުލީފެއް    ަތޞްނީފެއް    ތަރުޖަމާއެއް 

 ފޮތުގެ އަސްލު މުއައްލިފު/މުޞައްނިފު/ މުތަރުޖިމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 ފޯނު ނަމްބަރު  އީމެއިލް އެޑްރެސް  ދާއިމީ އެޑްރެސް  ނަން 

އުފަން 

 ތާރީޚު 

ތަޢުލީމީ 

 ފެންވަރު 

 

ފޮތް 

ލިޔެފައިވާ 

އަޞްލު 

 ބަސް 

       

       

       

 

 މިގޮޅީގައި ފޮތުގެ މައުޟޫޢާބެހޭ ކުރު ޚުލާޞާއެއް ލިޔާށެވެ!

 

 

 ސޮއި:.........................................

 ނަން:................................................

 


