އެދެކްސް 5
އެކަޑަމިކު ޕޮއިދްޓު ދިދުމުގައި ބަލާދެ މިދްގަދޑު
މިއީ މަތީ ތަޢުލީމުގެ "ވިދަވި" ސްކީމުގެ ދަފުދްކ މާލީ އެހީ ދޭދެ ދަރިވަރުދް ކަދޑައެޅުމުގައި ބެލޭދެ މިދްގަދޑުތަކެވެ.
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަދް އޮތޯރިޓީދް ދިދްމާފައިވާ ގޮތުގެ މަތީދް މާލީ އެހީއަފް އެދޭ ދަރިވަރުދްގެ ކިބާގައި ކޯހުގައި
ބައިވެރިވުމަފް ދަފްވެގެދް ބޭދުދްވާ ތަޢުލީމީ ފެދްވަރު ހުދްދަދްވާދެއެވެ .އެމް.އެދް.ކިޔޫ.އެފް .މިއުޞޫލުގެ އެދެކުސް  2ގައި
އެވަދީއެވެ .މީގެ އިތުރުދް ދަރސިދްގ އަދި މެޑިސިދް ދުވަތަ ހެލްތު ދާއިރާގެ

އެހެދިހެދް ކޯސްތަކަފް ކުރިމަތިލާ

ދަރިވަރުދްގެ ކިބައިގައި ކޯހުގައި ބޭދުދްވާ ދަރސިދްގ ކައުދްސިލް އަދި މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުދްސިލް ދުވަތަ ހެލްތު
ބޯޑުދް ޤަބޫލުކުރާ ފެދްވަރު ހުދްދަދްވާދެއެވެ.
ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުދްގެ ތެރެއިދް މާލީ އެހީ ދުލިބޭ ފަރާތްތައް އިސްކޮފް ލިސްޓު ތަރުތީބު ކުރުމަފްފަހު
ތިރީގައިވާ

ތާވަލުގައިވާ

މިދްގަދޑަފް

ބަލައި

ޕޮއިދްޓު

ދިދުމަފްފަހު

އެދްމެ

މަތިދް

ޕޮއިދްޓުލިބޭ

ދަރިވަރުދްދަފް

އިސްކަދްދެވޭދެއެވެ.
އަދބުރާ ދައްކާގޮތަފް މަލީ އެހީދިދުމުގައި ބަލާ މިދްގަދޑު
POINTS
25

CRITERIA
Academic Score

#
1

.1ތަޢުލީމީ ފެދްވަރު ދުވަތަ އެކަޑަމިކު ސްކޯރ
ދަރިވަރު ޙާޞިލުކޮފްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކަފް ބަލާކ އަދްދަދިވި ގޮތުގެ މަތީދް ޕޮއިދްޓު ލިބޭދެއެވެ .މިބަޔަފް
ކަދޑައެޅިފައިވަދީ ޖުމުލަ  25ޕޮއިދްޓެވެ.

ތަޢުލީމީ ފެދްވަރު ދުވަތަ އެކަޑަމިކު ސްކޯރ ހަދާދެގޮތް
ހ .ޖީ.ސީ.އީ .އޯ.ލެވެލް އާއި އޭ.ލެވެލް ފެދްވަރުގެ ދަރިވަރުދް ހުފައަޅާ ކޯސްތައް:
ޖީ.ސީ.އީ .އޯ.ލެވެލް އާއި އޭ.ލެވެލް ހެދުމަފްފަހު ދުވަތަ އެފެދްވަރުގެ ކޯސްތައް ހެދުމަފްފަހު ޑިގުރީއާއި ޑިޕްލޮމާގެ
ކޯސްތަކަފް ކުރިމަތިލާ ދަރިވަރުދްގެ އެކަޑަމިކު ސްކޯރހެދުމަފް ޕޮއިދްޓުދިދުމުގައި ބެލެވޭދީ އޯ.ލެވެލްގެ އެދްމެ ދަތީޖާ
ރަދގަޅު  6މާއްދާއަފާއި އޭ.ލެވެލްގެ އެދްމެ ދަތީޖާ ރަދގަޅު  3މާއްދާއަފެވެ .އެކަޑަމިކު ސްކޯރހެދުމުގައި ވަކިމާއްދާތަކަފް
ޕޮއިދްޓުދެވޭދީ ތިރީގައިވާ މިދްގަދޑަފް ބަލައިގެދްދެވެ .ޖީ.ސީ.އީ .އޯ.ލެވެލްގެ ފާސް ގްރޭޑެއްކަމުގައި ބެލެވޭދީ C
ގްރޭޑުދް ފެފިގެދް މަތީ ގްރޭޑްތަކެވެ .އަދި ޖީ.ސީ.އީ .އޭ.ލެވެލްގެ ފާސް ކަމުގައި ބެލޭދީ  Eގްރޭޑުދް ފެފިގެދް މަތީގެ
ގްރޭޑްތަކެވެ .ޕޮއިދްޓު ދެވޭދީ ހަމައެކަދި ފާސްވެފައިވާ މާއްދާތަކަފެވެ.
A/L & MNQF
Level 4
5

O/L & SSC

Grades

4

A

4

3

B

3

2

C

2

D

1

E

ފ .ޑިޕްލޮމާ ފެދްވަރުގެ ދަރިވަރުދް ހުފައަޅާ ކޯސްތައް:
ޑިޕްލޮމާ ލެވެލްގެ ކޯހެއް ހެދުމަފްފަހު ޑިގުރީ ކޯސްތަކަފް ކުރިމަތިލާ ދަރިވަރުދްގެ އެކަޑަމިކު ސްކޯރ ހެދުމަފް ޕޮއިދްޓު
ދެވޭދީ އޯ.ލެވެލްގެ އެދްމެ ދަތީޖާ ރަދގަޅު  6މާއްދާގެ އިތުރުދްކ ޑިޕްލޮމާގައި ކިޔަވާފައިވާ މާއްދާތަކަފް މަތީގައިވާ
ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީދް  Cގްރޭޑުދް މަތީގެ ގްރޭޑުތަކަފް ޕޮއިދްޓު ދިދުމަފްފަހު ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީދްދެވެ.

For Diplomas, points are given to all grades obtained as above and the sum is divided by
No.of subjects taken and then finally converted to a score out of 15.
For example, a student gets 15A, 5B and 10C.i.e. (15*5) + (5*4) + (10*3) = 125
125/30 = 4.17. This is then converted to a score out of 15.
4.17/5 * 15 = 12.51

:ް ޑިގުރީ ފެދްވަރުގެ ދަރިވަރުދްދާއި ޕޯސްޓު ގްރެޖުއޭޓު ދަރިވަރުދް ހުފައަޅާ ކޯސްތައ.ދ
ެޑިގުރީއާއި ޕޯސްޓު ގްރެޖުއޭޓު ލެވެލްގެ ކޯހެއް ހެދުމަފްފަހު އެއަފްވުރެ މަތީފެދްވަރުގެ ކޯސްތަކަފް ކުރިމަތިލާ ދަރިވަރުދްގ
ްގްރޭޑު ޕޮއިދްޓު އެވްރެޖު ހެދުމަފް ޕޮއިދްޓު ދެވޭދީ ޑިގްރީއާއި ދަގާފައިވާ މާއްދާތަކަފް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީދ
.ެޕޮއިދްޓު ދިދުމަފްފަހު ތާވަލުގެ ތިރީގައި ބަޔާދްކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތީދްދެވ

Grade

Numeric
grades

Pts.

Highest grade

HD (High Distinction)

A

A+

A-

1st class

Excellent

80-100

6

2nd highest grade

D (Distinction)

B

B+

B-

2nd class upper

V.Good

70-79

4

3rd highest grade

C (Credit)

C

C+

C-

2nd class lower

Good

60-69

2

4th highest grade

P (Pass)

D

D+

D-

3rd class

Pass

50-59

1

Grade point average (GPA) is calculated as below:
GPA= total score divide by No.of subjects
For example, a student has achieved 10HD. 5B and 5C
Total marks = (10*6) + (5*4) + (5*2) = 90
GPA = 90/20 = 4.5

