
 

ތައްފުރުޞަތު ސްކޮލަރޝިޕްގެމުގެ ތައުލީ ގެ މަތީކޮލެޖް ކްލީކް  
 

 

 

 ފުލް ސްކޮލަރޝިޕް

 

ފުރުޞަތު 51 އަހަރަކަށް ތަކުގެ ފުރުޞަތު ސްކޮލަރޝިޕްފުލް  
 އަދަދު

 
އެ ދަރިވަރެއް ކިޔަވާ ކޯހެއްގެ ޖުމްލަ ފީ •   
އެއްވެސް 'ރީސިޓް' މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ އިމްތިހާނަކަށް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން މި )

 ފައިސާ ފޯރުކޮށެއްނުދެވޭނެއެވެ.( 
 

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ފުލް 
 އިނާޔަތްތައް

ރަކަށްވުންކޮލެޖަށް އަލަށް ވަންނަ ދަރިވަ ކްލީކް •  
ވުމާއި އެ ދަރިވަރެއް ކުރިމަތިލާ ކޯހަކަށް ވަނުމުގެ ތައުލީމީ ޝަރުތު ުފރިހަމަ • 

 އެކު، ޖާގަ ލިބިފައިވުން 
ބަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.ދަރިވަރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ކާމިޔާ•   
ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތު ދެވޭނީ އެ ދަރިވަރަކާއި އިންޓަރވިއު ކުރުމަށް ފަހުއެވެ.•   
 

ސްކޮލަރޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ 
 ޝަރުތުތަކާއި، ބެޭލނެ މިންގަނުޑތައް 

އިން އަރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިއުކޭޝަން  3ސެޓްފިކެޓް •   
އިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް  3ސެޓްފިކެޓް •   
އިން އެޑިއުކޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް  3ސެޓްފިކެޓް •   
އިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް 3ސެޓްފިކެޓް •   
އިން ސޯޝަލް ސަރވިސަސް  3ސެޓްފިކެޓް •   
ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް އިން އިސްލާމިކް  3ސެޓްފިކެޓް •   
އިން މަރކެޓިންގ 3ސެޓްފިކެޓް •   
އިން ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއަރިޒަމް 3ސެޓްފިކެޓް •   
އިން އިންފޯރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ  3ސެޓްފިކެޓް •   
 

ފުލް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ކިޔެވޭނެ 
 ކޯސްތައް



އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އަރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިއުކޭޝަން•   
ނޭޖްމަންޓް އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ބިޒްނަސް މެ•   
އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އެޑިއުކޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް •   
އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް•   
އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ސޯޝަލް ސަރވިސަސް •   
އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް•   
އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން މަރކެޓިންގ•   
އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއަރިޒަމް•   
އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އިންފޯރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ •   
 

ޑިޕްލޮމާ އިން އިންފޯރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ •   
އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ އިން އިންފޯރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ •   
ލަރ އޮފް އިންފޯރމޭޝަްނ ޓެކްނޮލޮޖީ ބެޗް•   
 

ކޮލެޖް ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް  ކްލީކް•   
ކޮލެޖް ޑިޕްލޮމާ އިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް  ކްލީކް•   
ކޮލެޖް ޑިޕްލޮމާ އިން މަރކެޓިންގ ކްލީކް•   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ޕާރޝަލް ސްކޮލަރޝިޕް

 

ފުރުޞަތު 02 އަހަރަކަށް ސްކޮލަރޝިޕް ޕާރޝަލް  
 ފުރުޞަތުތަކުގެ އަދަދު 

 
 21ގެ % ޖުމްލަ ފީމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، އެ ދަރިވަރެއް ކިޔަވާ ކޯހެއްގެ • 

  މާފްކޮށްދެވޭނެއެވެ.
)މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން އެއްވެސް 'ރީސިޓް' މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ އިމްތިހާނަކަށް 

 ފައިސާ ފޯރުކޮށެއްނުދެވޭނެއެވެ.( 
 

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ޕާރޝަލް 
 ލިބިދެވޭ އިނާޔަތްތައް 

ރަކަށްވުންކޮލެޖަށް އަލަށް ވަންނަ ދަރިވަ ކްލީކް•   
ވަނުމުގެ ތައުލީމީ ޝަރުތު ުފރިހަމަ ވުމާއި އެ ދަރިވަރެއް ކުރިމަތިލާ ކޯހަކަށް • 

 އެކު، ޖާގަ ލިބިފައިވުން 
ބަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.ދަރިވަރަށް ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ކާމިޔާ•   
ސްކޮލަރޝިޕްގެ ފުރުސަތު ދެވޭނީ އެ ދަރިވަރަކާއި އިންޓަރވިއު ކުރުމަށް ފަހުއެވެ.•   
 

ސްކޮލަރޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ 
ކާއި، ބެޭލނެ މިންގަނުޑތައް ޝަރުތުތަ  

ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް  4ލެވެލް  އޭ.ބީ.އީ•   
ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް އެންްޑ އެޗް.އާރ.އެމް  4ލެވެލް  އޭ.ބީ.އީ•    
ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް އެންްޑ މަރކެޓިންގ 4ލެވެލް  އޭ.ބީ.އީ•    
 

ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް  1ލެވެލް  އޭ.ބީ.އީ•   
ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް އެންްޑ އެޗް.އާރ.އެމް  1ލެވެލް  އޭ.ބީ.އީ•    
ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް އެންްޑ މަރކެޓިންގ 1ލެވެލް  އޭ.ބީ.އީ•    
 

ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް  6ލެވެލް  އޭ.ބީ.އީ•   
ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް އެންްޑ އެޗް.އާރ.އެމް  6ލެވެލް  އޭ.ބީ.އީ •   

ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް އެންްޑ މަރކެޓިންގ 6ލެވެލް  އޭ.ބީ.އީ•    
 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )ބީ.ބީ.އޭ(ބެޗްލަރ އޮފް ބިޒްނަސް •   

ޕާރޝަލް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން 
 ކިޔެވޭނެ ކޯސްތައް 



.އޭ( އެޗް.އާރ.އެމްބެޗްލަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )ބީ.ބީ•   
ބެޗްލަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )ބީ.ބީ.އޭ( މަރކެޓިންގ•   
ކައުންޓަންސީ އެންޑް ފައިނޭްނސްބެޗްލަރ އޮފް އާރޓްސް އިން އެ•   
 

ސަރޓިފައިޑް އެކައުންޓިންގ ޓެކްނީޝަންސް )ކެޓް(•   
އޭ.ސީ.ސީ.އޭ ނޮލެޖް ލެވެލް•   
 

 


