
Rahdhebai Higun, Machangolhi, Male' 20-04, Maldives, Tel: 3345164
  ejcaWrihevid ,elWm ,iLogcnwCcawm ,cnugih iawbedcawr 

  3345164 :cnOf 

cmOf Edea cSwmuvcSwncnurwbcmem Irwrcbiawl

 

 Your personal details utWm UluAwm egutWrwfEdea

 MNU ID Number (As it is in the card) ރޑްގައިވާގޮތަށް) ނަންބަރު އައިޑީ ޔޫ.އެން.އެމް (ކާ

 National ID Number or Passport Number ްނަންބަރު ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ނަންބަރު ކާޑް އަންގައިދޭ ރަށްވެހިކަނ

 Have you registered before? Yes އާއެކެވެ No ނޫނެކެވެ ؟ކޮށްފައިވޭތަ ރެޖިސްޓަރ ލައިބްރަރީގައި ކުރިން މީގެ

 Full name ްފުރިހަމަނަނ

 Faculty / Center / Division މަރުކަޒު/  ސެންޓަރ/  ފެކަލްޓީ
 Present Address ެ  އެޑުރެސް މިހާރުގ
 House Name & Street މަގު އަދި ގޭގެނަން

 Atoll and Island އަތޮޅާއިރަށް

 Permanent Address ީ  އެޑުރެސް ދާއިމ
 House Name / No. ނަންބަރު/  ގޭގެނަން

 Street,  State, Country ރަށް އަތޮޅާއި، މަގު

 Telephone Number(s) ނަންބަރުތައް ފޯނު

 Frequently Used E-mail ްއީމޭލް ބޭނުންކުރާ އާންމުކޮށ

 Alternative E-mail ައީމޭލް ދެވަނ

 Member Type ެ ބާވަތް މެމްބަރުގ

 Academic އެކަޑެމިކް Administrative އިދާރީ Alumni އެލަމްނައި Council ްކައުންސިލ

 For Students Only cSwncnurwvirwd inwkeawmwh

 Please put a (P ) tick to indicate the level of the Course .ޖަހާށެވެ ފާހަގައެއް (P) ގޮޅީގައި އަންގައިދޭ ފެންވަރު ކޯހުގެ

Foundation Certificate ސެޓްފިކެޓް Diploma ޑިޕްލޮމާ

Degree ޑިގްރީ Post Graduate ގްރެޖުއޭޓް ޕޯސްޓް PHD ޑީ.އެޗް.ޕީ

  Full Title of the Course ނަން ފުރިހަމަ ކޯހުގެ

 The above course commenced in
Yr އަހަރު Semester ސެމެސްޓަރ ފަށާފައިވަނީ ކޯސް މަތީގައިވާ

  Please put a (P ) tick to indicate the duration of the Course .ޖަހާށެވެ ފާހަގައެއް (P) ގޮޅީގައި އަންގައިދޭ މުއްދަތު ކޯހުގެ

1 Yr އަހަރު 1 2  Yrs އަހަރު 2 3 Yrs އަހަރު 3 4 Yrs އަހަރު 4

 Request for Access Library cnudea cSwawdcauh egumuruk cnunEb Irwrcbiawl

 Request Access to OPAC (Library Catalogue) EBSCO Database ބައިތައް އެދޭ ދިނުމަށް އެކްސެސް
HINARI Database Lexis Nexis

  Signature

ސޮއި Date ތާރީޚް

  

 For Office Use Only
cSwmunEb eguhIfoa inwkeawmwh

 Received Date ތާރީޚް ބަލައިގަތް ފޯމް Received By: ހަވާލުވިފަރާތް ފޯމާއި

 Record Created  & System Entry Done Yes އާއެކެވެ No ނޫނެކެވެ ރޑް އަޅާފައި ސިސްޓަމަށް އުފައްދާ ރެކޯ

 If No please state the reason ބަޔާންކުރައްވާ ސަބަބު ނޫނެކޭނަމަ

 Date of Entry :Entered By    ތާރީޚް މަޢުލޫމާތުއެޅި އެޅިފަރާތް މަޢުލޫމާތު
 Authorized by ctWrwf cnidwdcauh
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Library Member Registration 

Form

  I hereby agree to abide by the "Library Rules & Regulations" of The Maldives National University and " Database User Agreement" provided on the    

  verso page.

OTofeg urwvirwd

Central Library

The Maldives National University

 Irwrcbiawl clwrcTcnes

ITisrwvinuy Imuawq egEjcaWrihevid      

ނޑު ެ އަޅުގަ ި ލައިބްރަރީގެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގ ް ޑޭޓާބޭސް ޤަވާއިދުތަކާއ ެ ޑޭޓާބޭސް" ހަދާފައިވާ ބޭނުންކުރުމަށ  (ފުށުގައިވާ އަނެއް)" އިޤްރާރު ބޭނުންކުރާފަރާތްތަކުގ

ް ް ޤަބޫލުކޮށ ް އެއާއިއެއްގޮތަށ ެ ޢަމަލުކުރުމަށ .އެއްބަސްވަމެވ

 




