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 The Maldives National University  ITisrwvinuy Imuawq egEjcaWrihevid 

 Machchangolhi,  Male', Maldives.   ejcaWrihevid ,elWm ,iLogcnwCcawm ,ugwmcswgwkin 

 Phone 3345155; Fax: 3315411 3315411  :csckef  3345155 :cnOf (iawg rwTcsemis wmwtwruf)

Registration Form umOf Edea cSwmuv IrcTcsijwr 

 
 Your personal details  utWmUluAwm egutWrwf Edea 

 Full name (with University ID No.)  (ukeaWrwbcmwn .ID.iawa ITisrwvinuy) cnwn wmwhiruf 

 Present Contact Address csercDea enELug ,ELua urWhim 

 Contact Phone Numbers cawt urwbcnwn unOf enELug 

 Full name in Arabic or Thaana script cniawnWt wtwvun ibwrwA cnwnwmwhiruf 

 Date of Birth :uK IrWt cnwfua  National ID Card Number urwbcmwn uDWk .a .r .d 

 Permanent Address csercDea ImiaWd 

 Emergency contact name, phone number and relationship cnuLug iruh Wrwvirwd idwa urwbcmwnunOf iaWmwn egutWrwf enWLug iawgutwlWh egulwkcawrun ilcauk 

 Place of work & job title when placement given with the record card number (ukea Wrwbcmwn uDWk uDOker) cnwt WrukWdwa WfIzwv iaWa WfIzwv WrukWdwa uriaunubil csOk 

ivIrcTcsijwr cnuhwf emcnea wmwnWv iawfeLua cniruk iawgcaehOk (egcaezwkurwm egIruk Wvctwbcsin urWhim cSwaITisrwvinuy wtwvun) egITisrwvinuy 

 If you have enrolled before for a University (or previous institutions which is now under the University) course then the last enrolled

 Faculty/Centre/Institute uzwkurwm/ITclwkef    Course name  cnwneguhOk 

 If you are enrolled for another University course now then wmwn ELua urWhim iawgcaehOk cnehea egITisrwvinuy 

 Faculty/Centre uzwkurwm/ITclwkef    Course name  cnwneguhOk ea 

 Course and subject details utWmUluAwm Eheb WkwtWdcaWm iaWhOk 

 Course Name cnwn eguhOk Wv IrcTcsijwr 

 Specializing subject/s combination/major (if applicable)  (wmwncaehOk wdwfea) rwjEm wtwvun cawtWdcaWm/WdcaWm WvwBcaWK 

 Home Faculty/Centre uzwkurwm/ITclwkef 

 Campus cswpcmek Wdcnwvwyik 

 Mode of Study Full-time cmiawTcluf Part-time  cmiawT cTrWp Block mode cDOm ckolcb ctog Edea cnwvwyik 

 Year / Term Year urwhwa  Term I (January/February) umWT wmwtwruf Term II (June/July) umWT wnwved umWT iaWrwhwa 

 Semester  1st   2nd        3rd 4th   5th      6th 7th   8th            Repeat rwTcsemis 

 Course Coodinator's Full Name cnwn wmwhiruf egurwTEniDOk csOk 

 Subject (course) sections (cawtcsWlck) cawt cnwxckes egukwtWdcaWm Wv IrcTcsijwr 

Tick in the column marked 'New' if you are doing the subject for the first time. and tick in the column marked 'Repeating' if you are repeating the subject
uzcmwr egWdcaWm wdcauh egITclwkef

 Subject code Repeating
R

2
0

inwrwa

Subject (course) title

PHOTO

 (Required in the first 
semester only)

OTof   

Wdwh cSwlwacnwn egWdcaWm

New

WrukurWrukwt

.eveSWl wgwhWf iawgumwlok WviawwfWhwj 'urWrukwt' wmwnWruk urWrukwt WdcaWm idwa .eveSWl wgwhWf iawgumwlok WviawfWhwj 'cSwlwa' wmwnWdwh cSwlwa WdcaWm

csWluk

Section Fac. ApprovalCredit



 Declaration  urWrcqia     

.evetWmUluAwm udet IkwtWmUluAwm WviawfWLwhwSuh csev iawgukwtctwf ea wmwnWv caekwtctwf cnehea iawgukea Waim idwa iawgumOfim uDnwguLwa cnutog egumuv IrcTcsijwr .1 

.evemwnWtih cSokiretctwmuruh uDnwguLwa cSwkwt udiawvwg Whemcnea egITisrwvinuy uhwfcSwmuv IrcTcsijwr .2 

 1. I declare that all the information given in this form and the attached documents (if any) are accurate and true to the best of my knowledge.

 2. I agree to conform to the rules and regulations of the University.

 Date uK IrWt   Signature iaos  

1. Received by: Date: 2. Data verified and/or updated by: Date:

3. Registered by: Date: 4. Class schedule issued by: Date:

5. Student Card issued by: Date: 6. Selfservice login ID issued by: Date:

7. Student Card received by: Signature & Date: 

ACTION COMPLETED – OFFICE USE ONLY

 ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާ ގުޅޭ ބައެއް އިރުޝާދުކޯހާއި މާއްދާތަކުގައި 
 

 ކިޔަވާ މާއްދާ ތަކަށް  ކިޔެވުން ފެށެންވާ އިރު އެ ސިމެސްޓާރ އެއްގައިންމެ ސިމެސްޓަރ އަކަށްވެސް އެ ސިމެސްޓަރ އެއްގެޮކޯކހުގެ  -1
އަދި ޖޫރިމަނާ ނުލައި ފީ ދައްކަން ނޫންނަމަ ކުލާސް ލިސްޓުގައި ތިޔަ ދަރިވަރުގެ ނަމެއް ނުހިމެނޭނެ އެވެ. ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެ އެވެ. 
 ދަތި ތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ އެވެ.

އުޒުރެއް މެދުވެރިވެގެން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން ލަސްވާ ހާލަތެއްގައި ވެސް ސިމެސްޓަރ ގެ ކިޔެވުން ފެށި ދެވަނަ ހަފްތާ ނިމޭ އިރު  -2
 ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ ދަރިވަރުން ކުލާހަށް ނުވެއްދުމުގެ ހައްގު ޔުނިވަރސިޓީ އަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. 

ތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު (ކުލާސް) ސެކްޝަން ކޮންމެ ޓާމެއްގައި، ޯކސްތަކުގެ އެކި ސިމެސްޓަރ ތަކުގައި، ކިޔަވަން ހަމަޖެހިފައިވާ މާއްދާތަކުގެ  -3
 ދަރިވަރުންގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ބަޔާއި، ފެކަލްޓީތަކުގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނާނެ އެވެ. ގެ ޔުނިވަރސިޓީ

 ޖެހުމުގައި މާއްދާގެ ޯކޑާއި ސެކްޝަން ނަންބަރުމި ޯފމު ފުރުމުގައި ސެކްޝަން ތަކުގެ (މާއްދާގެ ކުލާސްތަކުގެ) މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރާއިރު  -4
 ކުރާނަމަ އެކަން ޯފމުގައި އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަކުރާރު އަދި މާއްދާ އެއް ނުވަތަ މާއްދާ ތަކެއް ވަރަށް ފަރުވާތެރިވާން ޖެހޭނެ އެވެ.

  ބައިގައި ފާހަގަ ލާން ވާނެވެ.
ޯފމު ފުރާއިރު ޚާއްޞަވާ މާއްދާއާއި، ކިޔަވަންދާ ކެމްޕަސް ޖަހަންވާނީ ޯކހަށް ޮހވުނުކަން އަންގާ ފޮނުވި ސިޓީގައި ފުރުސަތު ދެވިފައިވާ  -5

ޕަހަށެވެ. އަދި ކިޔަވަން އެދޭ ޮގތް ޖަހަންވާނީ އެޮގތަކަށް އޯެކހުގައި ކިޔަވަން ފުރުސަތު އޮންނަ ނަމަ  މާއްދާއަށާއި ފުރުސަތު ދެވިފައިވާ ކެމް
 އެވެ. 

ފޯޮޓގަނޑެއް (ނޫކުލައިގެ ބެކްގްރައުންޑެއްގައި ނެގިފައިވާ) ރަޖިސްޓަރީ ކުރާއިރު ޕާސްޕޯޓު ސައިޒުގެ އަލަށް ފުރަތަމަ ސިމެސްޓަރ އަށް ޯކހުގެ  -6
  ޯފމުގައި ޖަހަންވާނެ އެވެ. 

 އައި.ޑީ ކާޑު ލިބޭނެ ދުވަހެއް ޮއޅުން ފިލުވައި ކާޑު ނަގަންވާނެ އެވެ. ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު -7
އިތުރު މާއްދާއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ މާއްދާއެއް ދޫކޮށްލަން ވެއްޖެ ނަމަ އެކަން ކުރާނީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު  -8

 ހަފްތާ ތެރޭގައި މިކަންކޮށް 2އެކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ޯފމު "މާއްދާ އިތުރުކޮށް އުނިކުރާ ޯފމު" ފުރައިގެންނެވެ. އަދި ކިޔެވުން ފެށި 
 ނިންމަންވާނެ އެވެ.

ޚުގެ ކުރިން އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ މާއްދާއެއް ދޫކޮށްލަން ވެއްޖެ ނަމަ  -9 އެމާއްދާއިން އެކަޑެމިކް ކަލަންޑަރުގައި އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީ

 ޑްޮރޕް ނުކޮށްފި ނަމަ އޭގެ ސަބަބުން އެކަޑެމިކް ޕެނަލްޓީއެއް ލިބިދާނެކަން ހަދާން ބަހައްޓަންވާނެ އެވެ. 
ޯކހުގެ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްޓަކައި ޯފމު ހުށަހެޅުން (އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި) ވީހާ ވެސް އަވަސް ކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ.  -10

 ސިމެސްޓަރ ފީ ދެއްކޭނީ ވެސް ސިސްޓަމުގައި ދަރިވަރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުމުންނެވެ.
ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވުމާ އެކު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ފީ ދައްކަން ޖެހޭނެ އެވެ. ފީ ދައްކަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑީގެ ކުރިން ފީ ނުދައްކައިފި  -11

 ނަމަ ދެން ފީ ބަލައިގަންނާނީ ޖޫރިމަނާ އަކާ އެކު އެވެ. 
 

Form: R20/310316 
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