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ކޯހުގެ ދާއިރާ
 -0ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމްސް އިން އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ






ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ އިން
-

މެކޭނިކަލް އިންޖިނޭރިންގ

-

އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް އިލެކްޓްރޯނިކް އިންޖިނިއަރިންގ

-

ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ

 3އަހަރު

މާސްޓަރޒް އޮފް ސައިންސް އިން
-

މެކޭނިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ

-

އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް އިލެކްޓްރޯނިކް އިންޖިނިއަރިންގ

-

ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް އެންޑް އެޕްލިކޭޝަންސް

-

ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ

-

ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ

½ 1އަހަރު

މާސްޓަރޒް އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ އިން
-

މެކޭނިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ

-

އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް އިލެކްޓްރޯނިކް އިންޖިނިއަރިންގ

-

ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ

-

ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ

½ 1އަހަރު

 -2ޓެކްނިކަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމްސް
-

މާސްޓަރޒް އޮފް ސައިންސް އިން ޓެކްނިކަލް އެޑިޔުކޭޝަން

 0-2އަހަރު

-

ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ޓެކްނިކަލް އެޑިޔުކޭޝަން

 0އަހަރު

-

ބެޗްލަރޒް އޮފް ސައިންސް އިން ޓެކްނިކަލް އެޑިޔުކޭޝަން

 0-2އަހަރު

-

ޑިޕްލޮމާ އިން ޓެކްނިކަލް އެޑިޔުކޭޝަން

0

އަހަރު

 -3ބެޗެލަރ އޮފް ސައިންސް ޕްރޮގްރާމްސް
-

ބެޗްލަރޒް އޮފް ސައިންސް އިން މެކޭނިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ

-

ބެޗްލަރޒް އޮފް ސައިންސް އިން އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް އިލެކްޓްރޯނިކް އިންޖިނިއަރިންގ

-

ބެޗލަރޒް އޮފް ސައިންސް އިން ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ

-

ބެޗްލަރޒް އޮފް ސައިންސް އިން ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ

 4އަހަރު

 -4ހަޔަރ ޑިޕްލޮމާ
-

ހަޔަރ ޑިޕްލޮމާ އިން މެކޭނިކަލް އިންޖިނިއަރންގ

-

ހަޔަރ ޑިޕްލޮމާ އިން އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް އިލެކްޓްރޯނިކް އިންޖިނިއަރިންގ

-

ހަޔަރ ޑިޕްލޮމާ އިން ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ

 3އަހަރު

ޓެކްނިކަލް އެޑިޔުކޭޝަން ،ހަޔަރ ޑިޕްލޮމާ އަދި ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ
 ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް  /އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން  10މާއްދާއިން 'ސީ' އިން ފެށިގެން މަތީ
ގްރޭޑެއް ޙާސިލުކޮށްފައިވުން .އަދި
 ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް ހިސާބު ،ފިޒިކްސް އަދި ކެމިސްޓްރީ މި  13މާއްދާއިން "ބީ" އިން ފެށިގެން މަތީ ގްރޭޑެއް
ޙާސިލުކޮށްފައިވުން .އަދި
 ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް  /އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ އިނގިރޭސި ނުވަތަ އެއާއި އެއްފެންވަރު އިމްތިޙާނަކުން އިނގިރޭސިން 'ސީ' އިން
ފެށިގެން މަތީ ގްރޭޑެއް ޙާސިލުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ ސީ.އޭ.އީ/ސީ.ޕީ.އީ އިމްތިޙާނުން 'ސީ' އިން ފެށިގެން މަތީ ގްރޭޑެއް
ނ
ޙާސިލުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ  TOEFLއިން  001އިން ފެށިގެން މަތި ލިބިފައިވުން ނުވަތަ  IELTSއިން  0.1އި ް
ފެށިގެން މަތީ ސްކޯރއެއް ލިބިފައިވުން .އަދި
 މަތީގައިވާ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވެބްސައިޓްގައިވާ ،ކެންޑިޑޭޓް ކުރިމަތިލާ
ކޯހާއި ގުޅޭ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާން ޖެހޭނެއެވެ.
ކޯހުގެ ޝަރުތު:

މާސްޓަރސް އަދި ޕީއެޗްޑީ
 މާސްޓަސް އަދި ޕީއެޗްޑީއަށް އެޕްލައިކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން އެޕްލައިކުރާ ކޯހާއިގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ނުވަތަ
މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވުން .އަދި
 ޖީ.ސީ.އީ އޯލެ ވެލް  /އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުން އިނގިރޭސިން 'ސީ' އިން ފެށިގެން މަތީ ގްރޭޑެއް ޙާސިލުކޮށްފައިވުން
ނުވަތަ ސީ.އޭ.އީ/ސީ.ޕީ.އީ އިމްތިޙާނުން 'ސީ' އިން ފެށިގެން މަތީ ގްރޭޑެއް ޙާސިލުކޮށްފައިވުން ނުވަތަ  TOEFLއިން 071
އިން މަތި ލިބިފައިވުން ނުވަތަ  IELTSއިން އޯވަރޯލް ސްކޯރ މަދުވެގެން  0.1ލިބިފައިވުން .އަދި
 ޑިގްރީ ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ޤައުމަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާތާ 01 ،އޯގަސްޓް  2104ގެ ނިޔަލަށް  12އަހަރު
ފުރިހަމަވެފައިވުން .އަދި
 މަތީގައިވާ ޝަރުތުތަކުގެ އިތުރުން އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވެބްސައިޓްގައިވާ ،ކެންޑިޑޭޓް ކުރިމަތިލާ
ކޯހާއި ގުޅޭ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާން ޖެހޭނެއެވެ.
* ކޯސްތަކުގެ

ޝަރުތުތަކާއި

އަދި

www.iutoic-dhaka.edu

ކޯސްތަކާއިބެހޭ
އިންނާއި،

އިތުރު

މަޢުލޫމާތު އަދި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ،އައި.ޔޫ.ޓީގެ ވެބްސައިޓް

މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ

ވެބްސައިޓް

www.dhe.gov.mv

އިން

ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
 މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ހަޔަރ ޑިޕްލޮމާ އަދި ޓެކްނިކަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ހުރިހާ
ޚަރަދެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އައި.ޔޫ.ޓީ އިންނެވެ.
 ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމް އަދި ބެޗެލަރޒް ޕްރޮގްރާމްގެ ކޯސްތަކަށް އައި.ޔޫ.ޓީ އިން ވަކިވަރަކަށް ފަންޑިންގ ދިނުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ކުރަންޖެހޭ ހަރަދުތައް ކުރަން ޖެހޭނީ ކެންޑިޑޭޓުން އަމިއްލައަށެވެ( .މީގެ ތަފްސީލް
މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ).
އިތުރު

 މިޑިޕާޓްމަންޓްއިން ދެކޮޅު ޓިކެޓް ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު:

 މިސްކޮލަރޝިޕަށް ސިލެކްޝަން ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އައި.ޔޫ.ޓީ ގެ ފަރާތުންނެވެ.
 ކޯހަށް އެދި ހުށަހަޅާ ތައުލީމީ (ޑިޕްލޮމާ އިން ފެށިގެން މަތީ) ސެޓްފިކެޓްތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން
އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ .އަދި ޑިގްރީ ސެޓްފިކެޓް ނުލިބޭ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮވިޝަނަލް
ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅާނަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޯހަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން ޤަބޫލުކުރާ
ޔުނިވަރސިޓީއަކުން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ އަދި އެއޮތޯރިޓީއިން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ކޯހެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް
ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ .އަދި އެސެޓްފިކެޓާއިއެކު ތަޢުލީމް ހާޞިލްކުރި ކޯހުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

 ޑިޕްލޮމާއިން ފެށިގެން މަތީގެ ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވަނީ އެހެން ކޯހަކުން ކްރެޑިޓް ލިބިގެން ކަމުގައި ވަނީނަމަ،
އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާއިރު ކުރިން ހަދާފައިވާ ކޯސްތަކުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ .މިގޮތަށް ހުށަނާޅާ
ފަރާތްތަކުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓަށް ޕޮއިންޓް ދެވެން ނޯންނާތީ އެފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ބާތިލް ކުރެވޭނެވެ.
 މިކޯހަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދަރިވަރަކީ ،އިއުލާން ކުރެވިފައިވާ ކޯހާއި އެއްފެންވަރެއްގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް
މީގެކުރިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ދަރިވަރެއްކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި އެއާއި އެއްފެންވަރެއްގެ ކޯހެއް މިހާރު ފުރިހަމަ
ކުރަމުންދާ ދަރިވަރެއް ކަމުގައިވެސް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.
 މިސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން މަތީތަޢުލީމް ހާސިލް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބޭ ދަރިވަރުން ކިޔަވާ ނިންމުމަށްފަހު ،ސަރުކާރުން
ކަނޑައަޅާ އޮފީހެއްގައި ނުވަތަ މުއައްސަސާއެއްގައި ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޮންޑްކުރެވޭނެއެވެ.
 ކޯހަށް އެދި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފޯމާއި އެ ފޯމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި.
 ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީގައި އަޞްލާއި އެއްގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށް ،ސަރުކާރު އޮފީހަކުން،
ލޯފާމަކުން ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަނުން ތައްގަނޑުޖެހި އަޞްލު( .އެޓެސްޓެޑް އޮރިޖިނަލް)
އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކުން ނަގާފައިވާ ކޮޕީ އަދި އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ސްކޭންކޮޕީ ޤަބޫލެއް
ނުކުރެވޭނެއެވެ.
 އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ އޮފީހެއްގެ ތައްގަނޑާއި ،ސޮއިކުރެއްވި ބޭފުޅެއްގެ ނަން ،މަޤާމް ،ސޮއި އަދި
ތާރީޚް އޮންނަންވާނެއެވެ .އެޓެސްޓޭޝަން ފުރިހަމަ ނޫންނަމަ އެޕްލިކޭޝަން ބާޠިލްކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު މިޑިޕާޓްމަންޓަށް
ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ތަކެތި:

ލިބިގެންވެއެވެ.
 ކޯހަށް

އެދި

ހުށަހަޅުއްވާ

(ޑިޕްލޮމާ

އިން

ފެށިގެން

މަތީ)

ސެޓްފިކެޓަކީ

މޯލްޑިވްސް

ކޮލިފިކޭޝަން

އޮތޯރިޓީއިން

އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓަކަށްވާން ޖެހޭނެއެވެ .އަދި ޑިގްރީ ސެޓްފިކެޓް ނުލިބޭ ފަރާތްތަކުން ޕްރޮވިޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް
ހުށަހަޅާނަމަ އެކެންޑިޑޭޓަކު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކޯހަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން ޤަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީއަކުން
ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ އަދި އެއޮތޯރިޓީއިން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ކޯހެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ .އަދި
އެސެޓްފިކެޓާއިއެކު ތަޢުލީމް ހާޞިލްކުރި ކޯހުގެ ޓްރާންސްކްރިޕްޓް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
 ކޯހަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު( .ވަނަވަރުގައި ކެންޑިޑޭޓުގެ ސޮޔާއި ތާރީޚް އޮންނަން ވާނެއެވެ).
 ތައުލީމް ހާސިލްކުރި މަރުކަޒަކުން ހޯދާފައިވާ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓް.
 އެންމެފަހުން ނިންމި ޑިގްރީ ނިންމައި ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކުރާތާ  01އޯގަސްޓް  2104އަށް  2އަހަރުވެފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމެއް.
 ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ބޮންޑެއް އޮތް މީހަކުނަމަ ،އެތަނުން އެމީހަކު ދޫކުރާނެކަމުގެ ލިޔުން.

ސުންގަޑި 01 :އޯގަސްޓް ( 2104އަންގާރަ) ދުވަހުގެ  04.31ގެ ކުރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ކައުންޓަރ (ވެލާނާގެ 2 /
ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
ކޯހަށް އެދޭ ފޯމް ހެނދުނު  0.31އިން މެންދުރުފަހު  04:31އަށް ވެލާނާގޭ  2ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ކައުންޓަރުންނާއި،
މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓުން  www.dhe.gov.mvލިބެން ހުންނާނެވެ .މަޢުލޫމާތު  3341386އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

