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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى اله وصحبه أمجعني.

ހަމްދާއި  ކިބަފުޅަށް  ގެ  هللا  ގަދަކީރިތިވަންތަ  ވެރި  އާލަމުތަކުގެ 
ޝުކުރުކުރަމެވެ. އަދި އިންސާނުންނަށް ތެދުމަގު ދެއްކެވުމަށް އެކަލާނގެ ފޮނުއްވި 
މި އުއްމަތުގެ ރަސޫލާ މުހައްމަދު ނަބީކަލޭގެފާނުންގެ މައްޗަށާއި އެ ކަލޭގެފާނުންގެ 
އާލުންނާއި އަސްހާބުންގެ މައްޗަށް  ސޮލަވާތާއި ސަލާން ލެއްވުން އެދި ދުއާކުރަމެވެ.

ގައުމީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   2011/3 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ރިޕޯޓަކީ  މި 
ޔުނިވަސިޓީ ގެ ޤާނޫނު( ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅާ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ.

ފާއިތުވި 2018 ވަނަ އަހަރަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން 
އެއް  އަހަރެކެވެ.  ކަނޑައެޅި  އަޒުމުތަކެއް  އާ  ހާސިލުކޮށް،  ކުރިއެރުންތަކެއް 
ލައިދެވި،  ހިއްސާތަކެއް  ހާސިލުކުރުމުގައި  ލަނޑުދަނޑިތައް  ސަރުކާރެއްގެ 
ބައިވެރިވުމަށް  ފުއްދުމުގައި  ވައުދުތައް  އުއްމީދުތަކާއި  އާސަރުކަރެއްގެ 
އިހުތިސޯސުގެ  އާއްމު  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އަހަރެކެވެ.  އޮޅާލި  އަތުކުރި 
ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ އިތުރުން މި އަމާޒުތައް ހާސިލު ވެގެން މި ދިޔައީ، ގިނަ 
ސަރުކާރުން  ދިވެހި  މަސައްކަތުންނެވެ.  ބުރަ  ހިއްސާއާއި  ފަރާތްތަކެއްގެ 
ދެއްވި އެހީފުޅުތަކަށްޓަކައި ކުރީގެ ރައީސް އޮނަރަބަލް ޢަބްދުهللا ޔާމިންއަށާއި 
މުޙައްމަދު  އިބްރާހީމް  އަލްފާޟިލް  އޮނަރަބަލް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އަދުގެ 
ކުރީގެ  ހަމައެހެންމެ،  ދަންނަވަމެވެ.  ޝުކުރު  އިހުލާސްތެރި  އަށް  ޞާލިޙް 
އޮނަރަބަލް  ވަޒީރު  ތައުލީމުގެ  މަތީ  މިހާރުގެ  ވަޒީރަށާއި،  ބެހޭ  ތައުލީމާ 
މިނިސްޓަރު  ކުރީގެ  ދަންނަވަމެވެ.  ޝުކުރު  އަށް  ހަސަން  އިބްރާހިމް  ޑރ 
އޮނަރަބަލް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓަރު  މިހާރުގެ  އަށާއި  ފިނޭންސް  އޮފް 
އިބްރާހިމް އަމީރުއަށް ވެސް ހާއްސަ ސުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ. ޔުނިވަރސިޓީ 
ކައުންސިލް ގެ މެންބަރުންގެ އެއްބާރުލެއްވުމަށްޓަކައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު 
ތިއްބެވި،  ފަހަތުގައި  ކާމިޔާބީތަކުގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  މި  ދެންނެވުމާއެކު، 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެރިން، ވައިސް ޗާންސެލަރ ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ފަވާޒް ޝަރީފް 
މަރުކަޒުތަކުގެ  ޑީނުންނާއި،  ޗާންސެލަރުންނާއި  ވައިސް  ޑެޕިއުޓީ  އާއި 
ވެރިންނާއި އެންމެހާ އުސްތާޒުންނާއި އިދާރީ އަދި އެކި މަސައްކަތުގެ އެހީތެރި 
ޔުނިވަރސިޓީގެ  ދަންނަވަމެވެ.  ޝުކުރު  ހިތުލޯތްބާއެކު  މުވައްޒިފުންނަށް 
އާރަކީ ދަރިވަރުންނެވެ. ދަރިވަރުންގެ މަސައްކަތަށް ސާބަސްދީ ދަރިވަރުންގެ 
އަދާކޮށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.    މުބާރިކުބާދީ  ދަރިވަރުންނަށް  ޖަމިއްޔާތަކަށާއި 

2018 ވަނަ އަހަރުވެސް، ދިވެހިރާއްޖެ ފުރިހަމަ މިނިވަން އިސްލާމީ 
ހަމަޖެހުމަށް  ކުރިއެރުމަށާއި  ޤައުމުގެ  ދެމެހެއްޓުމަށާއި،  ގޮތުގައި  ޤައުމެއްގެ 
ބޭނުންވާ ރޮނގުތަކުން އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްގީކުރުމާއި، ދިވެހި އާބާދީގެ 
ހެޔޮ ތަރުބިއްޔަތަށާއި، ފިކުރުވެރިކަމާއި، އިލްމުވެރިކަމާއި، ފަންނުވެރިކަމާއި، 
އިލްމުއުފެއްދުމަށާއި  ކުރިއެރުވުމަށާއި،  ދިރާސާވެރިކަން  ހުނަރުވެރިކަމާއި، 
ލަނޑުދަނޑިތަކެއް  ކުރެވި  މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަގުނަ  ފެތުރުމަށް  އިލްމު 

ބޭނުންތަކަށާއި،  އެކިއެކި  ދައުލަތުގެ  އަދި،  ހާސިލުކުރެވިފައިވެއެވެ. 
މުޖުތަމައުގެ ލާބައާއި މަންފާއާށް، އަދި ރާއްޖޭގެ އެކި ރޮނގުތަކާއި ފަންނުތަކަށް 
މަސައްކަތްކުރެވިފައިވެއެވެ.  ލަފާފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ދިރާސާކުރުމާއި،  ބޭނުންވާ 

އަދި  ވެސް،  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ދިޔައީ  ވެގެން  އަހަރު  ފާއިތުވި 
ކަމެއް  ދެ  މުހިންމު  ގާއިމުކުރެވުނު  އުސްމިނެއް  ތާރީހުގައި  ވެސް،  ގައުމުގެ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެއީ،  ކަމުގައެވެ.  އަހަރެއް  ހާސިލުކުރި  ޔުނިވަރސިޓީން 
ކަމުގައިވާ  ސްކޫލެއް  އަމިއްލަ  ރާއްޖޭގެ  ފުރިހަމަވުމާއި،  ޕީއެޗްޑީ  ފުރަތަމަ 
ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން ގާއިމުކުރެވުމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ދެ ޕީއެޗްޑީ 
ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ފުރިހަމަކޮށް ނިންމައި ސަނަދު ދެވުނީ 2018 ގެ 
މާރިޗު މަހު އޮތް ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. އެ ސަނަދު ހާސިލުކުރި 
ދެ ދަރިވަރުންނަށް )ޑރ އާއިޝަތު އަލީ އާއި ޑރ. ސުނީނާ ރަޝީދު އަށް( 
މުބާރިކުބާދީ ފަށްފަށްކޮށް، އެ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް 
ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ޕީއެޗްޑީއާ ހަމައަށް ވާސިލު މި ވީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ 
ޔުނިވަރސިޓީގެ އުފެދުން ކަމުގައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ކޮލެޖު )މޯލްޑިވްސް 
ކޮލެޖު އޮފް ހަޔާ އެޑިޔުކޭޝަން(، ޑިގުރީ ދިނުމުގެ އިހުތިސޯސާއެކު، 1998 
ގައި ގާއިމު ކުރެވުނުތާ 20 އަހަރު ހަމަވާން ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށެވެ. ޕީއެޗްޑީ 
ހާސިލުކުރެއްވި އެއް ދަރިވަރު ކަމުގައިވާ ޑރ އާއިޝަތު އަލީ އަށް ރާއްޖޭގެ 
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ 17 ނޮވެންބަރު 2018 ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 
ކަމުގެ މަތީވެރި މަގާމު ދެއްވައި، އެ ބޮޑު ޒިންމާ އެ ކަމަނާއާ މަތިކުރެއްވިކަން 
ފަހުރެކެވެ.  މަތިވެރި  ލިބުނު  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  މި  ކަމަނާއަށާއި  އެ  އެއީ 

ދެވަނަ ކަމަކަށް ފާހަގަ ކޮށްލަން ބެނުންވަނީ، ރާއްޖޭގެ “ސްކޫލް އޮފް 
މެޑިސިން” ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގައި ގާއިމުވުމެވެ. މި ކަމަކީ 
ވެސް ގިނަ ދުވަސްތަކެއްގެ ގައުމީ އުއްމީދެކެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނާއި 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ސްކޫލު އޮފް މެޑިސިން ގާއިމުކުރުމަށް 2000 ވަނަ 
އަހަރުން ފެށިގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވެއެވެ. އެއިރުމެ، ހުޅުމާލޭގައި ބިން 
ފާހަގަކޮށް، ބޭރުގެ ފަރާތަކާ އެއްބަސްވުމަކާ ހަމައަށް ގެންގޮސްފައި ވެއެވެ. އަދި 
އޭގެ ފަހުން ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން އެ ކަމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ދިރާސާކޮށް، 
މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވެއެވެ. އެއަށް މެދުކެނޑުމެއް އައުމަށްފަހު، هللا ގެ 
ވާގިފުޅާއެކު، 2018 ވަނަ އަހަރު އެކުވެރި ޕާކިސްތާނުގެ ދީލަތި އެހީއާއެކު، 
ޔުނިވަރސިޓީގައި  ގައުމީ  މަތިން  ނިންމެވުމުގެ  ނިންމެވި  ސަރުކާރުން 
ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން ގާއިމުކޮށް ކިޔެވުން ފެށިފައެވެ. މި ކަމުގައި ވެސް 
ދަންނަވަމެވެ.  ޝުކުރު  އިހުލާސްތެރި  ފަރަތްތަކަކަށް  ހުރިހާ  އެހީތެރި 

ހިންގުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އަމާޒުކޮށް،  ބޭނުންތަކަށް  ގައުމުގެ 
ސްކޫލް  އިންތިޒާމުކޮށް،  އަލުން  ފެކަލްޓީ  ބައެއް  ކުރުމަށްޓަކައި،  ހަރުދަނާ 
އާއި،  ސައިންސަސް  ހެލްތު  އޮފް  ފެކަލްޓީ  އުފައްދައި  ނަރސިންގ  އޮފް 
އާއި،  ޓެކްނޮލޮޖީ  އެންޑް  ސައިންސް  އެންޖިނިއަރިންގ،  އޮފް  ފެކަލްޓީ 
ފެކަލްޓި އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް އަލުން ރުކުރުވާލެވުނެވެ. އަދި 
2018 ވަނަ އަހަރު ހޯދުނު ކުރިއެރުމެއްގެ ގޮތުގައި، ގެދޮރުގެ ތަނަވަސްކަން 
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ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށްޓަކައި،   ވެސް  މުވައްޒިފުންނަށް  ގެ  ޔުނިވަރސިޓީ 
މަޝްރޫއު”  “ހިޔާ  އިންތިޒާމުކުރެއްވި  ދާއިރާއެއްގައި  ފުޅާ  ސަރުކާރުން 
ކޮށްލަމެވެ.  ފާހަގަ  ހިމަނާލެވުނުކަން  ވެސް  ޔުނިވަރސިޓީ  ތެރޭގައި  ގެ 
ޔުނިވަރސިޓީ  ސަރުކާރަށް  ކަމަށްޓަކައި  ތަނަވަސްކޮށްދެއްވި  އެކަން 
ދަންނަވަމެވެ.  ޝުކުރު  އިހުލާސްތެރިކަމާއެކު  ނަމުގައި  ޖަމާއަތުގެ  ގެ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޒިންމާއަކީ،  އެއް  މައިގަނޑު  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ގައުމީ 
ގައުމަށާއި  މި  ދިރާސާކޮށް،  ބަލައި  ހާލަތު  ކުރިމަގުގެ  އަދާއި  މާޒީއާއި 
ރައްޔިތުންނަށް އަދި އިންސާނީ ޖަމާއަތަށް ލާބަކުރަނިވި ކަންތައް އީޖާދުކޮށް 
ޒިންމާގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ފެތުރުމެވެ.  އުނގަންނައި  ހަޒާނާކޮށް  އިލްމުކޮށް 
ގޮތެއްގައި  ހިމެނެނިވި  ފުޅާކޮށް  ގެންދެވެނީ  މަސައްކަތް  ދިރާސާގެ  ތެރެއިން 
ދިރާސާތައް  ކުރަންހުރި  ވެއްދެމުންނެވެ.  ތެރެއަށް  މަސައްކަތްތަކުގެ  ފަންނީ 
އަޅުގަނޑުމެންގެ  އިސްލާމްދީން  މާތްވެގެންވާ  ސަގާފަތާއި  ދިވެހި  ގިނައެވެ. 
ދިވެހިންގެ  ރައްކާތެރިކޮށްދީ،  އަމިއްލަވަންތަކަން  މިނިވަންކަމާއި  ޤައުމުގެ 
އަމާންއޮމާން އެކުވެރި ދިރިއުޅުން ބައްޓަންކޮށްދިންގޮތް މި ޔުނިވަރސިޓީއަށް 
ކުރީގެ  އޭގެ  )އަދި  ފެށިގެން  ގަރުނުން  ސޯޅަވަނަ  ޖެހެއެވެ.  އެނގެން 
ހިނގި  އިރަށް  ހުޅަނގުން  ހުޅަނގަށް،  އިރުން  ވެސް(  ގަރުނުތަކުގައި 
ފެތި  ރާއްޖެ  ތެރޭގައި  ކަނޑުގެ  މާސިންގާ  ވިއްސާރައިގައި،  ކުރި  އޮޔާއި 
ހިތްވަރާއި  ގެ  ކާބަފައިން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ޖެހެއެވެ.  އެނގެން  ވެސް  ގޮތް 
އިސްތިރާޖީ  ރޭވުންތެރިކަން،  ކެތްތެރިކަން،  އަމަލީ،  ހިކުމަތު  ފަންވަރު، 
މިންގަނޑުތަކުން ދިރާސާ ކުރަން ޖެހެއެވެ. އަދުގެ ދުނިޔޭގައި، ޖިއޯޕޮލިޓިކަލް 
ރުކުރުވުންތަކާއި ރޭވުންތައް ރާއްޖެއަށް ގޮނޑުކުރަމުންދާއިރު، އަދި ރާއްޖޭގެ 
ކުޑަކަމާއި، ރާއްޖެ އޮތް އިސްތިރާޖީ މަގާމުގެ ހުރި ފައިދާއާއި ރިސްކު، އަދި 

އުކުޅުތައް  ރެކިގަނެވޭނެ  ނުރައްކަލުން  ހުނަރުތަކާއި  ހާސިލުކުރެވޭނެ  ފައިދާ 
ޔުނިވަރސިޓީ ގެ އިލްމުވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ތިލަ ވާންޖެހެއެވެ. ދެން ދުނިޔެ 
ދައްކާނީ ކޮން ސިނާއަތްތަކެއްހެއްޔެވެ؟ ޓެކްނޮލޮޖީ ގެ ކޮން އުސްމިންތަކެއް 
ހެއްޔެވެ؟ ފިކުރީ ސިނާއަތް ހެއްޔެވެ؟ އީޖާދީ ސިނާއަތްހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ހިޔާލުގެ 
)އިމޭޖިނޭޝަންގެ( ސިނާއަތް ހެއްޔެވެ؟ މި ހުރިހާ އެނގުންތަކެއްގެ މައްޗަށް 
ތަރަހަކޮށްގެން 21ވަނަ ގަރުނުގެ ކުރިމަގަށް ގައުމު ވާސިލުކުރުމަށް، ދިވެހިންގެ 
ހުށިޔާރު ގާބިލު “ސުމާޓު” ސަފު ނެރޭނީ ކިހިނަކުންތޯ މި ޔުނިވަރސިޓީން 
ބަލަން ޖެހެއެވެ. ދިވެހިންގެ ރީތި އަހުލާގަކީ އެ ހުރިހާކަމެއް ޖަރީކުރާނެ ގަހަނާ 
ކަމުގައި ހަދާނެ ތަރުބަވީ ގޮތްތައް މި ޔުނިވަރސިޓީން ހޯދައި ތަންފީޒުކުރަން 
އިރާދަފުޅުން،  ގެ  هللا  ކީރިތި  ޔުނިވަރސިޓީއެވެ.  ގައުމީ  މިއީ  ޖެހެއެވެ. 
ވެގެންދާނީ  އަހަރު  ވަނަ   2019 އެހީތެރިކަމާއެކު،  ސަރުކާރުގެ  ދިވެހި 
އަހަރެއްކަމުގައެވެ.  ހާސިލުކުރާނެ  ކުރިއެރުންތަކެއް  އިތުރު  އެކަންކަމުގައި 

ގެންދާ  ކުރަމުން  ޔުނިވަރސިޓީން  ގައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
މައްސައްކަތުގައި ކީރިތި هللا ދަރުމަ ލައްވާށިއެވެ! ދިވެހިންނަކީ މަތީ ފަންތީގެ 
ހިންމަވާށިއެވެ.!  ކަމުގައި  ބަޔަކު  ލިބިގެންވާ  ސިފަ  އިލްމުން  ފިކުރާއި 
ގައުމު!  ދިވެހި  ކުރިޔަށް  ޔުނިވަރސިޓީ!  ގައުމީ  ކުރިޔަށް  އާމީން! 

 

                        މުހައްމަދު ލަތީފު 
                         ޗާންސެލަރ
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 ޢިލްމީ ނަޒާހާތްތެރި ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގައި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދަރިވަރުން  ގިނަ  އަށްވުރެ   953 ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ   2018
ސެޓްފިކެޓް  ފުރިހަމަކޮށް  ކޯސްތައް  އެކިއެކި  ހިންގާ  ޔުނިވަރސިޓީގައި  ވަނީ 
ހާސިލުކޮށްފައެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމު ފުޅާކުރުމުގައި ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި 
ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދިފައިވާ އަހަރެކެވެ. މިގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 
ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގި މުހިއްމު ބައެއް ހަރަކާތްތަކުގެ ޚުލާސާއެއް ހުށަހަޅާލަމެވެ.

ތަޢުލީމީ ޙަރަކާތްތައް 

ޔުނިވަރސިޓީން  ފުޅާކުރުމަށް  ތަޢުލީމު  މަތީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
އެއް  މުހިންމު  އެންމެ  ފާހަގަކޮށްލެވެ  ވޭތުވެދިޔަ  މަސައްކަތުން  ކުރަމުންދާ 
ތަޢުލީމީ ހަރަކާތަކީ ރާއްޖޭގައި މުޅިން އަލަށް މެޑިސިންގެ ދާއިރާއިން ޑިގްރީ 
ކިޔަވައިދޭން  ޔުނިވަރސިޓީގައި  ދާއިރާ  މި  މަގުފަހިކޮށް،  ހާސިލުކުރެވޭނެ 
ފެށުމެވެ. މިކޯހަކީ ދުނިޔެ ޤަބޫލުކުރާ ކޯހަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކޯސް އެކުލަވާލެވި 
ގުޅިގެންނެވެ.  ޔުނިވަރސިޓީއާ  ޤައުމީ  މެލޭޝިޔާގެ  ފެށިފައިވަނީ  ހިންގަން 

ތާރީހުގައި  ރާއްޖޭގެ  އަހަރަކީ  ވޭތުވެދިޔަ  އިތުރުން  މީގެ 
ކިޔެވުމަށް  ފެންވަރަށް  ޑީ  އެޗް.  ޕީ.  ބަހުން  ދިވެހި  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ 
މިކޯހުގެ  އަހަރުވެސްމެއެވެ.  އިޢުލާނުކުރެވުނު  ކުރެވި  ފަރުމާ  ކޯހެއް 
އަހަރުއެވެ.  ވަނަ   2019 ގަސްތުކުރެވިފައިވަނީ  ފަށަން  ކިޔެވުން 

ޤައުމީ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  ތަޢުލީމު  މަތީ  އިން  ދާއިރާ  ތަޢުލީމީ 
ހޯދަމުންނެވެ.  ކާމިޔާބީތަކެއް  ގިނަގުނަ  އަންނަނީ  ޔުނިވަރސީޓީން 
ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ފާހަގަކޮށްލެވެނީ   2018 މިގޮތުން 
ގޮތުގައެވެ.   އަހަރުގެ  ދަސްވެނިވި  ދަރިވަރުން  ފެންވަރަށް  ޑީ  އެޗް.  ޕީ. 

ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ކިޔަވައިދިނުމާއި ދަރިވަރުންގެ 
ކިޔެވުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް މިދިޔަ އަހަރުކުރެވުނެވެ. 
ވަކި  ލަރނިންގުން  އޯޕަން  ފޮރ  ސެންޓަރ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  މިގޮތުން 
ފެކަލްޓީތަކުން  ސެންޓަރަކީ  އެ  ހުއްޓާލައި،  ހިންގުން  ކޯސްތައް  ވަކި 
ކިޔަވައިދޭ  މޯޑެއްގައި  ޑިސްޓަންސް  އެހެންވެސް  ނުވަތަ  އޮންލައިންކޮށް 
ފެށުނެވެ.  މަސައްކަތް  ބަދަލުކުރުމުގެ  ސެންޓަރަކަށް  އެހީވެދޭ  ކޯސްތަކަށް 

ކިޔަވައިދިނުމައި ދިރާސާކުރުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް މުވައްޒަފުން 
އިތުރަށް ތަމްރީނުކުރުން

އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  ޤާބިލްކަން  މުވައްޒަފުންގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ހާސިލުކުރުމަށް  ޕީ.އެޗް.ޑީ  ހާސިލުކުރުމަށާއި  މާސްޓަރސް  މުވައްޒަފުންނަށް 
ސްކޮލަރޝިޕް ދިނުމުގެ އިތުރުން މާލީ އެހީދިނުމަށް 2018 ވަނަ އަހަރު ފެށުނެވެ. 
މީގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމާއި 
ދިރާސާ ކުރުން ފުޅާކުރުމެވެ. މާލީ އެހީދިނުމަށް ނިންމުނީ ޔުނަވަރސިޓީގައި 
މަސައްކަތްކުރަމުން ޕީ.އެޗް.ޑީ ހާސިލުކުރުމަށް ގަސްތުކުރާ މުވައްޒަފުންނަށެވެ. 
މިގޮތުން 2018 ވަނަ އަހަރު 28 މުވައްޒަފަކަށް މާލީ އެހީ ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.

ރިސަރޗް

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓިގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ދިރާސާކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ، 
ދިރާސާތައް އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންކަމުގައި ހެދުމަށް ކުރާ 
މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ 5 މުވައްޒަފަކަށްވަނީ ދިރާސާކުރަން 
ގްރާންޓް ދެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޔުނިވަރސިޓީން ނެރެމުން ގެންދާ ޖަރނަލްގެ 
6 ވަނަ އަދަދު 2018 ގައިވަނީ ޝާއިޢުކުރެވިފައެވެ. އަދި މުވައްޒަފުން ކުރާ 
ލަންޗްޓައިމް ސެމިނާރގައި  ހިންގާ  ހިއްސާކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ދިރާސާތަކުގެ 
ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.  ދިރާސާތައް  އެބޭފުޅުންގެ  މުވައްޒަފުން   5 ޔުނިވަރސިޓީގެ 
 13 މިދިޔައަހަރު  ގޮތުން  މަސައްކަތެއްގެ  އިތުރު  ފުޅާކުރުމުގެ  ރިސަރޗް 
ބައިވެރިވެ  ވަރކްޝޮޕްގައި  ސެމިނަރ  ބޭރުން  ރާއްޖޭން  މުވައްޒަފަކަށް 
ރިސަރޗް ކަރުދާސް ހުށަހެޅުމަށް ފައިސާގެ އެހީ ވަނީ ހަމަޖައްސައިދެވިފައެވެ. 

ދަރިވަރުންގެ ޚިދްމަތްތައް ރަނގަޅުކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކުރުން

ދަރިވަރުންނަށް  ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި  ޚިދްމަތްތައް  ދަރިވަރުންގެ 
ވަނަ   2018 ޤާއިމުކުރެވުނީ  މަގުތަކެއް  ދެއްކޭނެ  ފީ  އޮންލައިންކޮށް 
އިންޓަރނެޓް  ގެ  މޯލްޑިވްސް  އޮފް  ބޭންކް  މިގޮތުން  އަހަރުއެވެ. 
އޫރީދޫ  ދިރާގާއި  ތެރެއިންނާއި  އިންތިޒާމުތަކުގެ  ބޭންކިންގ 
ހަމަޖައްސައިދެވުނެވެ. ގޮތް  ދެއްކޭނެ  ފީ  ދަރިވަރުންނަށް  މެދުވެރިކޮށްވެސް 

އެހެނިހެން  ކުރުމަށާއި  ރަނގަޅު  ޚިދްމަތްތައް  ދެވޭ  ދަރިވަރުންނަށް 
ސްޓޫޑަންޓް  ގެންދިޔުމަށް  ކުރިޔަށް  ގޮތަށް  ދެފުށްފެންނަ  މަސައްކަތްތައް 
ކުރެވުނެވެ. އިތުރު  ޚިދްމަތްތައް  ޕޯޓަލްއަށް  އެގްޒެމިނޭޝަން  ޕޯޓަލްއަށާއި 

އިމްތިހާނުތައް މަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުން

ހަރުދަނާކޮށް  ކަންކަން  ހިންގުމުގެ  އިމްތިހާނުތައް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
މިކަމާގުޅޭ އިންތިޒާމުތައް ވަރުގަދަކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 2016 ވަނަ އަހަރު 
އިމްތިހާނުތައް އިންތިޒާމުކުރުމުގެ ކަންކަން މަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގަން ފެށުނެވެ. 
އަދި މިގޮތަށް ހިންގުމުގައި ދަރިވަރުންނަށާއި ފެކަލްޓީތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 
ވަނުމަށް  ހޯލަށް  އިމްތިހާން  އޮންލައިންކޮށް  ދަރިވަރުންނަށް  ފަސޭހަކުރުމަށް 
ބޭނުންވާ “ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީ” ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރެވުނެވެ. 

ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމާއެކު ޔުނިވަރސިޓީ ކުރިޔަށް

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުރިމަގުގެ އަމާޒަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހުރިހާ ކަމެއްގައި 
ފެންވަރު ހިފަހައްޓައި ޤައުމަށް ބޭނުންވާ އެކި ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމެވެ. 
މިގޮތުން ޤައުމީ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯސްތައް ތަޢާރުފުކޮށް 
ދިރާސާތައް އިތުރުކޮށް އެކި މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 
ހިފާނެއެވެ.  އަމާޒު  އަބަދުވެސް  ޔުނިވަރސިޓީން  ފުޅާކުރުމަށް  ކަންކަން 

އީމާން  ކަމުގައިވާ  ފަލްސަފާ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިތުރުން  މީގެ 
ކަމެއް  ހުރިހާ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އެއްގޮތަށް  އުސޫލުތަކާ  ޢިލްމުގެ  އާއި 
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ވަނަ   2019 އެކުލަވާލައި  އުސޫލުތައް  ކަމާގުޅޭ  ބައްޓަންކުރުމަށްޓަކައި 
މި  ކުރެވުނެވެ.  ތައްޔާރީތައް  ކުރަންޖެހޭ   ފެށުމަށްޓަކައި  މިކަންކަން  އަހަރު 
ދަރިވަރުންނަކީ  މުވައްޒަފުންނާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ތެރެއިން  އިންތިޒާމުތަކުގެ 
ނަޒާހަތްތެރި، އަމާނާތްތެރި، އިހްތިރާމު އަދާކުރާ، އިޙްތިރާމު ލިބޭ ބަޔެއްކަން 
ދަރިވަރުންގެ  މުވައްޒަފުންނާއި  އިތުރުން  މީގެ  ކަށަވަރުކުރެވޭނެއެވެ. 
އަށަގަންނަވައި  ރޫޙު  ކުރުމުގެ  މަސައްކަތް  ގުޅިގެން  އިސްނެގުމައި  މެދުގައި 
ވެގެންދާނެއެވެ.  ބަޔަކަށް  ޒިންމާދާރު  މުޖުތަމަޢަކީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ކުރީއަހަރުތަކުގައި  މީގެ  އަހަރަކީ  ވަނަ   2019
ތަރައްޤީކުރުމުގެ  އިތުރަށް  މަސައްކަތްތައް  ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވާ 
އާ  މުޖުތަމަޢަށް  މުވައްޒަފުންނަށާއި  ދަރިވަރުންނަށާއި  އިތުރުން 
ދާނެއެވެ.  ވެގެން  އަހަރަކަށް  ތަޢާރުފުކޮށްދޭ  ކަންތައްތަކެއް 

                        ޢަލީ ފަވާޒު ޝަރީފު
                        ވައިސް ޗާންސެލަރ



  6 - ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  

ދަސްވެނިންގެ އަދަދު

0953   
ދަރިވަރުންގެ އަދަދު

9530

ސްކޮލަޝިޕް ދެވުނު

44  
 ރިސަރޗް ހަރަކާތް ތަކުން

ލިބުނު އާމްދަނީ

1,319,994.82 

ފަންނީ މުވައްޒަފުން

0275
އިދާރީ މުވައްޒަފުން

0376
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 ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލް
ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި  މަޤްޞަދުތައް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިސްފަރާތެވެ.  އެންމެ  ހިންގާ  ޔުނިވަރސިޓީ  ކައުންސިލްކީ  ޔުނިވަރސިޓީ 
ކައުންސިލްގެ  ޔުނިވަރސިޓީ  ހެދުމަކީ  ގަވާއިދުތައް  ޖެހޭ  ހަދަން  ގުޅިގެން  މިކަމާ  ކަނޑައަޅައި  ސިޔާސަތުތައް  ފަރުމާކޮށް  ރާވައި،  ކަންތައްތައް 
 70 ތަފާތު  މިއަހަރު  ކައުންސިލުން  ޔުނިވަރސިޓީ  ބޭއްވުނުވެ.  ޖަލްސާއެއް   23 ކައުންސިލްގެ  ޔުނިވަރސިޓީ  އަހަރު  ވަނަ   2018 މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 
ސަނަދު  ދަރިވަރުންނަށް  ދަސްވެނިވާ  ކަނޑައެޅުމާއި،  ބަޖެޓް  ޚަރަދުކުރާނެ  އާމްދަނީން  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ތެރޭގައި  މީގެ  ވެއެވެ.  ނިންމާފައި  ނިންމުމެއް 
ރާއްޖެއާއި  އަދި  މުރަޖާއާކުރުން  އެކުލަވާލައި  އުސޫލުތައް  ސިޔާސަތުތަކާއި  ތަފާތު  ހުރި  ގުޅުން  ދަރިވަރުންނާ  މުވައްޒަފުންނާއި  ދިނުމާއި،  ހުއްދަ  ދިނުމުގެ 
ދެވުނެވެ.  ހުއްދަ  ސޮއިކުރުމަށް  ފަހުމުނާމާތަކުގައި  މުއައްސަސާތަކާއެކު  ގިނަ  ގޮތުން  އުފައްދުމުގެ  ގުޅުން  މަރުކަޒުތަކާ  ތަޢުލީމީ  ބޭރުގެ  ރާއްޖެއިން 

ކުންފުނީގެ  ތެރޭގައި  މީގެ  ނިންމިއެވެ.  ތަކެއް  ނިންމުން  ގިނަގުން  އެކުލަވާލުމަށް  ކުންފުނި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އަހަރު  ވަަނަ   2018
ނަން  ކިޔާ  ކުންފުންޏަށް  ކަނޑައެޅުމާއި  ބަޖެޓް  ކުންފުނީގެ  ޔުނިވަރސިޓީ  އެކުލަވާލުމާ،  ގަވާއިދު  އަސާސީ  ގަވާއިދާއި  ހިންގާ 
އެވެ.  ލިމިޓެޑް”  ޕްރައިވެޓް  ހޯލްޑިންގްސް  “ޔުނިވިޔަ  ނަމަކީ  ނިންމި  ކިޔަން  ކުންފުންޏަށް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ފާސްކުރެވުނެވެ. 

2018 ވަނަ އަހަރު ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރެވުނު މުހިންމުކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ޔުނިވަރސިޓީ ގައި މެޑިކަލް ސުކޫލެއް އުފެއްދުމަށް ސްކޫލް އޮފް 
މެޑިސިންގެ އޮނިގަނޑު ފާސްކުރުމާއި، އެސްކޫލްގެ ބަޖެޓާއި، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އަދި ދަރިވަރުންގެ އަތުން ކޯސް ފީ ނަގާނެ މިންގަނޑު ކަނޑައެޅުނެވެ. 

2018 ވަނަ އަހަރު ކުރެވިފައިވާ ބައެއް މުހިންމު މަސައްކަތްތައް

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ދިރާސާކުރުމާއި ފީޑުބެކްގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން.	 

ސްޓްރެޓަޖިކް ޕްލޭން 2022-2018 ގެ ސްޓްރެޓަޖިކް އޮބްޖެކްޓިވްސްތައް 	 
ކަނޑައެޅުން. 

ޔުނިވަރސިޓީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު މުރާޖައާކުރުން. 	 

ޔުނިވަރސިޓީން ޤައުމީ ފެންވަރުގެ އިމްތިހާނުތައް އެކުލަވާލައި ހިންގުމުގެ 	 
ހުއްދަދިނުން.

ޔުނިވަރސިޓީ ކުންފުނީގެ މެމޮރަންޑަމް އޮފް އެސޯސިއޭޝަން އާއި އާރޓިކަލް އޮފް 	 
އެސޯސިއޭޝަން ފާސްކުރުން. 

ޔުނިވަރސިޓީ ކުންފުނީގެ ނަން )ޔުނިވިޔަ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް( 	 
ފާސްކުރުން. 

އޮންލައިންކޮށް ފީ ދެއްކޭ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޔުނިވަރސިޓީގެ 	 
ދަރިވަރުން ދައްކަން ޖެހޭ ފީތައް ދެއްކުމުގެ ހުއްދަދިނުން.

ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންއާއެކު އެފިލިއޭޓްވާނެ ޔުނިވަރސިޓީއެއް ކަނޑައެޅުން. 	 

ޔުނިވަރސިޓީ ކުންފުންޏަށް ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުން. 	 

އަމިއްލަ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ޕީ.އެޗް.ޑީ ޕްރޮގްރާމްތައް ފުރިހަމަކުރަމުންދާ 	 
އެމް.އެން.ޔޫ ގެ ފަންނީ މުވައްޒަފުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ނިންމުން.

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުން. 	 

ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން ގައި މެޑިސިން ކޯސް ފެށުމުގެ ހުއްދަ.	 

ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރނިންގގެ ނަން “ސެންޓަރ ފޮރ އެޑިޔުކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް އެކްސެލްންސް” އަށް ބަދަލު ކުރުމާއި އެ ސެންޓަރުގެ 	 
އާ މެންޑޭޓް ކަނޑައެޅުން. 

ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލުން ފާސްކުރެއްވި އަދި 
މުރާޖާކުރެއްވި ބައެއް މުހިއްމު ސިޔާސަތުތަކާއި 

އުސޫލުތައް

ކޯސްތަކުން ނަގާ ފީ އާ ބެހޭ ސިޔާސަތު މުރާޖާކުރުން.

އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު )ކޯޑް އޮފް 
ކޮންޑަކްޓް( މުރާޖާކުރުން.

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން އޮނަރަރީ ޑޮކްޓަރޭޓް ދިނުނުމުގެ 
އުސޫލު.

ފެކަލްޓީ ސެންޓަރުތަކުގެ ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ 
އެލަވަންސް މުރާޖަޢާކުރުން. 

ފެކަލްޓީ މެނެޖްމަންޓް ކޮމިޓީ އުސޫލު މުރާޖާކުރުން. 
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2018 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހުއްދަ ދެއްވި އެމް.އޯ.ޔޫ / އެގްރީމެންޓް

ސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގ އާއި އިންޑިއާގެ ނިމްސް މެޑިސިޓީ އާ ދެމެދު ވެވޭ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ. 	 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އާއި ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޓާ އާ ދެމެދު ވެވޭ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ. 	 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އާއި ޓޭލަރސް ޔުނިވަރސިޓީ އާ ދެމެދު ވެވޭ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ. 	 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އާއި ބަންޔަން ޓްރީ މޯލްޑިވްސް އާ ދެމެދު ވެވޭ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ. 	 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އާއި ޔުނިވަރސިޓީ ސައިންސް މެލޭޝިޔާ އާ ދެމެދު ވެވޭ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ. 	 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އާއި މެލޭޝިއާގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އާ ދެމެދު ވެވޭ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ. 	 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އާއި ސައުތު އޭޝިއަން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް އާ ދެމެދު މެނެޖްމަންޓް ސާރވިސް 	 
އެގްރިމެންޓެއްގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ހުއްދަ. 

ޔުނިވަރސިޓީ ސެއިންސް މެލޭޝިއާ އާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ސްޓާފް އިން ޕީ.އެޗް.ޑީ ހެދުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި 	 
ސޮއިކުރުމުގެ ހުއްދަ.

2018 ވަނަ އަހަރު ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލްގައި ތިއްބެވި މެންބަރުން

މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚްމުއްދަތު ފެށި ތާރީޚްހައިސިއްޔަތުމެންބަރުގެ ނަން
-15 ޖުލައި 2015ޗާންސެލަރ )ކައުންސިލްގެ ރައީސް(ޑރ މުޙައްމަދު ލަޠީފް 
-15 ޖުލައި 2015ވައިސް ޗާންސެލަރ)ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް(ޑރ ޢަލީ ފަވާޒް ޝަރީފް

-15 ޖުލައި 2015އެކްސްޓަރނަލް މެންބަރ އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލު އަބޫބަކުރު
-15 ޖުލައި 2015އެކްސްޓަރނަލް މެންބަރ ޑރ ޙުސައިން ފާއިޒް

-15 ޖުލައި 2015އެކްސްޓަރނަލް މެންބަރ ޑރ ފާޠިމަތު ނަޒްލާ ރަފީޤް
-15 ޖުލައި 2015އެކްސްޓަރނަލް މެންބަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒު
-13 ޑިސެންބަރު 2015އެކްސްޓަރނަލް މެންބަރ އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޙަލީމް
-15 ޖުލައި 2015ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރޑރ މުޢާވިޔަތު މުޙައްމަދު

-13 ޑިސެންބަރު 2015ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރއަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ޝާހީން
24 ޖުލައި 242019 ޖުލައި 2017ޑީން / ސެންޓަރު ވެރިންގެ ތަމްސީލްކުރާ މެންބަރުއަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ޝާހީން އިސްމާއިލް

24 ޖުލައި 242019 ޖުލައި 2017އެކަޑަމިކް ސެނެޓް މެންބަރއަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙްމާން މުބާރިކް
18 ސެޕްޓެންބަރު 182018 ސެޕްޓެންބަރު 2016ލެކްޗަރަރ އަލްފާޟިލާ ޢަޒީޒާ ޢަފީފް

11 އޮކްޓޫބަރު 112020 އޮކްޓޫބަރު 2018ލެކްޗަރަރ އަލްފާޟިލާ ޝިމްނާ ޝަކީބް
25 ސެޕްޓެންބަރު 252018 ސެޕްޓެންބަރު 2017ދަރިވަރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު 
11 އޮކްޓޫބަރު 112019 އޮކްޓޫބަރު 2018ދަރިވަރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު 
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ހާޒިރުވާންވީ ހާޒިރުވިމެންބަރުގެ ނަން
2223ޑރ މުޙައްމަދު ލަޠީފް )ރ(
2223ޑރ ޢަލީ ފަވާޒް ޝަރީފް

2223އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލު އަބޫބަކުރު
1123ޑރ ޙުސައިން ފާއިޒް

1123ޑރ ފާޠިމަތު ނަޒްލާ ރަފީޤް
223އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ލުވޭޒު
1123އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޙަލީމް
2223ޑރ މުޢާވިޔަތު މުޙައްމަދު

1923އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ޝާހީން
2123އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ޝާހީން އިސްމާއިލް

2023އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙްމާން މުބާރިކް
1619އަލްފާޟިލާ ޢަޒީޒާ ޢަފީފް

33އަލްފާޟިލާ ޝިމްނާ ޝަކީބް
1922އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު

ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ހާޒިރީ
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2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލް މެންބަރުން

މުޙައްމަދު ލުވޭޒު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ޑރ ޢަލީ ފަވާޒް ޝަރީފް ޑރ މުޙައްމަދު ލަޠީފް )ރ(

ޑރ ޙުސައިން ފާއިޒް ޑރ މުޢާވިޔަތު މުޙައްމަދު އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޙަލީމް ޑރ ފާޠިމަތު ނަޒްލާ ރަފީޤް

 އާއިޝަތު ޝާހީން  އާއިޝަތު ޝާހީން
އިސްމާއިލް

ޢަބްދުއްރަޙްމާން މުބާރިކް ޢަޒީޒާ ޢަފީފް

އަލީ ރަޝީދުޝިމްނާ ޝަކީބް
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އެކެޑަމިކް ސެނެޓް
2018 ވަނަ އަހަރު އެކަޑަމިކް ސެނެޓުގެ 29 ޖަލްސާ ބޭއްވިފައިވެއެވެ. އެކަޑަމިކް ސެނެޓަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2011 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ޤާނޫނު( ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އުފެދިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ. މި ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އިސްވެ ދެންނެވުނު މާއްދާގައިވާ ފަދައިން 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަޢުލީމީ އަދި ޢިލްމީ ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް އެކަންކަން މިސްރާބުކޮށް ވާނުވާ ބަލައި އެންމެ އިސް ކޮމިޓީގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމެވެ. 

މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚްމުއްދަތު ފެށި ތާރީޚްހައިސިއްޔަތުމެންބަރުގެ ނަން
--ވައިސް ޗާންސެލަރޑރ. ޢަލީ ފަވާޒް ޝަރީފް
--ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރޑރ. މުޢާވިޔަތު މުޙައްމަދު

--ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރއަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާހީން
--ރެޖިސްޓްރާރޑރ. ސަޢުދުهللا ޢަލީ

--ޑީން އޮފް ސްޓޫޑެންޓްސްއަލްފާޟިލާ ނާދިޔާ މުޙައްމަދު
--ޑީން )އެފް.އެޗް.އެސް(އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާހީން އިސްމާއިލް

-29 ޖަނަވަރީ 2018ޑީން )ސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގ(އަލްފާޟިލާ އާސިޔާ އިބްރާހިމް
28 ޖަނަވަރީ 142018 ޖަނަވަރީ 2018އެކްޓިންގ ޑީން )ސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގ(އަލްފާޟިލާ އާޝިޔަތު ރަޝީދު

26 އޭޕްރިލް 2018-ޑީން )ބިޒްނަސް ސްކޫލް(އަލްފާޟިލް ޝާޠިފް ޢަލީ
27 އޭޕްރިލް 2018ޑީން )ބިޒްނަސް ސްކޫލް(އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙުމާން މުބާރިކް
ޑީން )އެފް.އީ(އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ފިޒާނާ ރަޝީދު

18 ފެބުރުވަރީ 2018-ހެޑް އޮފް ސެންޓަރ )ކޮލް(އަލްފާޟިލް ރާމިޒް ޢަލީ
-19 ފެބުރުވަރީ 2018އެކްޓިންގ ހެޑް އޮފް ސެންޓަރ )ކޮލް(އަލްފާޟިލާ  ފާތިމަތު ނާސިހާ ޢަބްދުލްމުހައިމިން

26 އޭޕްރިލް 2018-ޑީން )އެފް.އޭ(އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ
08 ޖުލައި 292018 އޭޕްރިލް 2018އެކްޓިންގ ޑީން )އެފް.އޭ(އަލްފާޟިލާ އަޒީޒާ އަފީފް

1 އޮގަސްޓް 2018ޑީން )އެފް.އޭ(އަލްފާޟިލް އާސިމް ޢަބްދުއްސައްތާރު
--ހެޑް އޮފް ސެންޓަރ )ސީ.އެމް.އެސް(ކެޕްޓަން އަޙުމަދު ޒުބެއިރު

--ޑީން )އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް(އަލްފާޟިލާ ޒީނާޒް ޙުސައިން
--ޑީން )އެފް.އީ.އެސް.ޓީ(ޑރ. ޝަޒްލާ މުޙައްމަދު
--ޑީން )އެފް.އެލް.އައި.އެސް(އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު

--ޑީން )ރިސަރޗް ސެންޓަރ(ޑރ. ރަހީމާ ޢަބްދުއްރަހީމް
29 އޮކްޓޫބަރު 2018ޑީން )ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން(ޑރ. ޝީޒާ ޢަލީ

--ހެޑް އޮފް އެގްޒަމިނޭޝަންސްއަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ނާޒިޔާ
--ޗީފް ލައިބްރޭރިއަން އަލްފާޟިލް ހުސައިން ޙަލީމް
--ހެޑް އޮފް ސެންޓަރ )ސީ.އެފް.އެސް(އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދީދީ

12 ޖުލައި 132018 ޖުލައި 2016 ލެކްޗަރަރ  )ބިޒްނަސް ސްކޫލް(އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙުމާން މުބާރިކް
9 ޖޫން 102020 ޖޫން 2018ލެކްޗަރަރ )ބިޒްނަސް ސްކޫލް(އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ސުދާ

11 ޖޫން 122019 ޖޫން 2017ލެކްޗަރަރ )އެފް.އީ(އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިހާބު
13 ފެބުރުވަރީ 142020 ފެބުރުވަރީ 2018)ސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގ( ލެކްޗަރަރއަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ރަޝީދާ
01 އޭޕްރިލް 022019 އޭޕްރިލް 2017ލެކްޗަރަރ )އެފް.އޭ(އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ނަޝީދާ
24 ފެބުރުވަރީ 252020 ފެބުރުވަރީ 2018ލެކްޗަރަރ )އެފް.އީ.އެސް.ޓީ(އަލްފާޟިލް ފާޠިމަތު ޝާދިޔާ
07 ޖަނަވަރީ 182019 ޖަނަވަރީ 2018ލެކްޗަރަރ )އެފް.އެޗް.އެސް(އަލްފާޟިލް މުޠާޢު ޝަހީމް

29 މާރިޗް 262019 މާރިޗް 2017ލެކްޗަރަރ )ކޮލް(އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މުމްތާޒް
04 މާރިޗް 052020 މާރިޗް 2018ލެކްޗަރަރ )އެފް.އެލް.އައި.އެސް(އައްޝައިޚް ނިމާލް މުޙައްމަދު
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މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚްމުއްދަތު ފެށި ތާރީޚްހައިސިއްޔަތުމެންބަރުގެ ނަން
12 ޖުލައި 132018 ޖުލައި 2016ލެކްޗަރަރ )އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް(އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝިރުމީން

12 ނޮވެންބަރު 132020 ނޮވެންބަރު 2018ލެކްޗަރަރ )އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް(އަލްފާޟިލާ ޒީނަތު ޞޯލިޙު
15 އޮކްޓޫބަރު 162018 އޮކްޓޫބަރު 2016ލެކްޗަރަރ )ސީ.އެފް.އެސް(އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޖަމީލް
11 ފެބުރުވަރީ 282018 ޖަނަވަރީ 2018ލެކްޗަރަރ )ސީ.އެމް.އެސް(އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ޖާބިރު

26 މޭ 272020 މޭ 2018ލެކްޗަރަރ )ސީ.އެމް.އެސް(އަލްފާޟިލް ހުސެއިން ހަމީދު މޫސާ
24 ސެޕްޓެންބަރު 252018 ސެޕްޓެންބަރު 2017ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ސްޓޫޑެންޓްއަލްފާޟިލް އާދަމް ރުޝްދީ
24 ސެޕްޓެންބަރު 252018 ސެޕްޓެންބަރު 2017އަންޑަރ ގްރެޖުއޭޓް ސްޓޫޑެންޓްއަލްފާޟިލް ސާޖިދު ރަޝީދު

10 އޮކްޓޫބަރު 112019 އޮކްޓޫބަރު 2018އަންޑަރ ގްރެޖުއޭޓް ސްޓޫޑެންޓްއަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޣާނިމް ޝާހިދު

2018 ވަނަ އަހަރު އެކަޑަމިކް ސެނެޓުން އަލަށް އެކުލަވާލުމަށް ހުއްދަ ދެއްވި ކޯސްތައް
އެވަނީއެވެ.  ތިރީގައި  ތަފްސީލް  ކޯހުގެ   20 އެ  ދެއްވާފައެވެ.  ވަނީ  ހުއްދަ  އެކުލަވާލުމުގެ  ކޯހެއް   20 ސެނެޓުން  އެކަޑަމިކް  އަހަރު  ވަނަ   2018
ޔުނިވަރސިޓީގެ  އެކުލަވާލުމަށްފަހު  ކޯސް  ދެއްވާ  ހުއްދަ  ސެނެޓުން  ފަށާނީ  ހިންގަން  ކޯސް  ފެކަލްޓީތަކުން  ގޮތުން  އުސޫލެއްގެ  ޢާންމު 
ލިބުމުންނެވެ.  ހުއްދަ  އޮތޯރިޓީގެ  އެ  ހުށަހަޅައި،  އޮތޯރިޓީއަށް  ކޮލިފިކޭޝަން  މޯލްޑިވްސް  ފާސްކުރުމަށްފަހު  ކޯސަސްއިން  އޮން  ކޮމިޓީ 

ހުއްދަ ދެވުނު ތާރީޚްކޯހުގެ ނަންފެކަލްޓީ/ސެންޓަރު
28 ޖަނަވަރީ 2018ބެޗްލަރ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްއެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް

29 އޭޕްރިލް 2018ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ )ލޯ(ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް

ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ، ސައިންސް އެންޑް 
ޓެކްނޮލޮޖީ

29 އޭޕްރިލް 2018ބެޗްލަރ އޮފް މެރިން ސައިންސް 

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް

6 މޭ 2018ބެޗްލަރ އޮފް ހެލްތް ސަރވިސް މެނެޖްމަންޓް
21 މޭ 2018ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ފްލެބޮޓޮމީ
21 އޮކްޓޫބަރު 2018ބެޗްލަރ އޮފް ކައުންސެލިންގ

23 އޮކްޓޫބަރު 2018މާސްޓަރ އޮފް ސައިކޮލޮޖީ )ކްލިނިކަލް(
28 އޮކްޓޫބަރު 2018ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ )ޕަބްލިކް ހެލްތް(

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ )ހެލްތް، ފިޒިކަލް 
އެޑިޔުކޭޝަންއެންޑް ކްރިއޭޓިވް އާޓްސް(

27 މޭ 2018

27 މޭ 2018ޑިޕްލޮމާ އޮފް ޓީޗިންގ އިން ހެލްތް އެންޑް ފިޒިކަލް އެޑިޔުކޭޝަން
24 ޖޫން 2018އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ އޮފް ޓީޗިންގ )ސޯޝަލް ސައިންސް(

24 ޖޫން 2018ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ )ސޯޝަލް ސައިންސް(
23 އޮކްޓޫބަރު 2018ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ )ސެކަންޑްރީ( )އިންގްލިޝް(

23 އޮކްޓޫބަރު 2018ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ )ސެކަންޑްރީ( )ދިވެހި(
23 އޮކްޓޫބަރު 2018މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ )ސެކަންޑްރީ( )ދިވެހި(

23 އޮކްޓޫބަރު 2018މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ )ސެކަންޑްރީ( )އިންގްލިޝް(
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އެކެޑަމިކް ސެނެޓް މެންބަރުންގެ ހާޒިރީ

ހާޒިރުވާންވީ ހާޒިރުވިމެންބަރުގެ ނަން
2729ޑރ. ޢަލީ ފަވާޒް ޝަރީފް
2429ޑރ. މުޢާވިޔަތު މުޙައްމަދު

2429އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާހީން
2729ޑރ. ސަޢުދުهللا ޢަލީ

2429އަލްފާޟިލާ ނާދިޔާ މުޙައްމަދު
2329އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާހީން އިސްމާއިލް

2126އަލްފާޟިލާ އާސިޔާ އިބްރާހިމް
33އަލްފާޟިލާ އާޝިޔަތު ރަޝީދު

911އަލްފާޟިލް ޝާޠިފް ޢަލީ
2629އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙުމާން މުބާރިކް
2429އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ފިޒާނާ ރަޝީދު

13އަލްފާޟިލް ރާމިޒް ޢަލީ
އަލްފާޟިލާ  ފާތިމަތު ނާސިހާ 

ޢަބްދުލްމުހައިމިން
1226

711އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ
66އަލްފާޟިލާ އަޒީޒާ އަފީފް

1212އަލްފާޟިލް އާސިމް ޢަބްދުއްސައްތާރު
2229ކެޕްޓަން އަޙުމަދު ޒުބެއިރު

929އަލްފާޟިލާ ޒީނާޒް ޙުސައިން
2829ޑރ. ޝަޒްލާ މުޙައްމަދު
2329އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު

ހާޒިރުވާންވީ ހާޒިރުވިމެންބަރުގެ ނަން
2329ޑރ. ރަހީމާ ޢަބްދުއްރަހީމް

66ޑރ. ޝީޒާ ޢަލީ
2429އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ނާޒިޔާ
1729އަލްފާޟިލް ހުސައިން ޙަލީމް
2329އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދީދީ
1114އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ސުދާ

1729އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިހާބު
1829އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ރަޝީދާ
2429އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ނަޝީދާ
1823އަލްފާޟިލް ފާޠިމަތު ޝާދިޔާ
2128އަލްފާޟިލް މުޠާޢު ޝަހީމް

2029އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު މުމްތާޒް
1026އައްޝައިޚް ނިމާލް މުޙައްމަދު

717އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝިރުމީން
11އަލްފާޟިލާ ޒީނަތު ސޯލިހު
1825އަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޖަމީލް
13އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ޖާބިރު

815އަލްފާޟިލް ހުސެއިން ހަމީދު މޫސާ
520އަލްފާޟިލް އާދަމް ރުޝްދީ
720އަލްފާޟިލް ސާޖިދު ރަޝީދު

57އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޣާނިމް ޝާހިދު

ހުއްދަ ދެވުނު ތާރީޚްކޯހުގެ ނަންފެކަލްޓީ/ސެންޓަރު

ސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގ
30 ސެޕްޓެންބަރު 2018މާސްޓަރ އޮފް ނަރސިންގ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

07 އޮކްޓޫބަރު 2018އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ އިން އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރ ނަރސިންގ
07 އޮކްޓޫބަރު 2018އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ އިން އެމެޖެންސީ ނަރސިންގ

ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް
މާސްޓަރ އޮފް އާޓްސް އިން ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް އެންޑް 

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެފެއަރޒް
28 އޮކްޓޫބަރު 2018



  14 - ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  

އެކަޑަމިކް ސެނެޓުގެ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް

ކޯސްތައް އެކުލަވާލުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިތުރުން 2018 ވަނަ އަހަރު އެކަޑަމިކް ސެނެޓުން 62 ނިންމުމެއް ނިންމާފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މުހިއްމު 
ނިންމުންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްއިން ހިންގާ ނަރސިންގގެ ކޯސްތަކަށް އިތުރު ދެ އިންޓޭކް ނެގުމަށް، ހުއްދިނުން.	 
އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ އެމް.ބީ.އޭ ކަލަންޑަރު ފާސްކުރުން.	 
ޔުނިވަރސިޓީ ގްރާންޓްސް ކޮމިޓީއާއި ލައިބްރަރީ ކޮމިޓީއަށް އާ މެންބަރުން އައްޔަންކުރުން.	 
މުރާޖަޢާ ކުރެވުނު އެކަޑަމިކް ޑިޕާޓްމަންޓްތައް އެކުލަވާލުމާއި ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް އައްޔަންކުރުމުގެ އުސޫލުގެ ދަށުން ފެކަލްޓީ އޮފް 	 

އިންޖިނިއަރިންގ، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ، ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް، ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން، ސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގ އަދި 
ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒްގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތައް އެކުލަވާލުން

ފޮރ 	  އަދި ސެންޓަރ  ސްޓަޑީޒް  ފައުންޑޭޝަން  ފޮރ  އާޓްސް، ސެންޓަރ  އޮފް  ފެކަލްޓީ  ނަރސިންގ،  އޮފް  ސްކޫލް  އެޑިޔުކޭޝަން،  އޮފް  ފެކަލްޓީ 
ފާސްކުރުން ލިސްޓު  ބޭފުޅުންގެ  ފޮނުވާފައިވާ  އެފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުތަކުގެ  ޢައްޔަނުކުރުމަށް  ކޮމިޓީތަކަށް  އެޑްވައިޒަރީ  ފެކަލްޓީ  މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒްގެ 

2018 ވަނަ އަހަރު އެކަޑަމިކް ސެނެޓުން ފާސްކޮށްފައިވާ ނުވަތަ މުރާޖަޢާކޮށްފައިވާ އުޞޫލުތައް/ސިޔާސަތުތައް 
އެކަޑަމިކް ސެނެޓުން ނިންމި ނިންމުންތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ އުސޫލުތަކާއި ސިޔާސަތުތައް ފާސްކުރުން ނުވަތަ މުރާޖައާކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އެކަޑަމިކް ޑިޕާޓްމަންޓްތައް އެކުލަވާލުމާއި ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް އައްޔަންކުރުމުގެ އުސޫލު މުރާޖައާކުރުން	 
އެގްޒަމިނޭޝަން ރޫލްސް މުރާޖައާކުރުން	 
އެމް.އެން.ޔޫ ޑިޖިޓަލް ރިޕޮޒިޓަރީ އުސޫލު ފާސްކުރުން	 
ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޢިލްމީ ހަރަކާތްތައް ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަލްސަފާއާ އެއްގޮތް ކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ފާސްކުރުން	 
 



 ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް -  15 

ފިނޭންސް ކޮމިޓީ
ފިނޭންސް ކޮމިޓީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީތަކުގެ ތެރެއިން ފައިސާއާބެހޭ ބައެއް ކަންކަން ނިންމުމަށް ބާރު ދެވިފައިވާ 
ކޮމިޓީއެކެވެ. މި ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބޭ ފައިސާ އާއި ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ އާމްދަނީއާއި 
ޚަރަދުތަކަށް ވަމުންދާނެ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން އިރުޝާދު ދިނުމާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ފުޅާކޮށް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި ޔުނިވަރސިޓިގެ ތަންތަން ބަލަހައްޓައި އަޅާލުމެވެ. 

މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚްމުއްދަތު ފެށި ތާރީޚްހައިސިއްޔަތުމެންބަރުގެ ނަން
--ކައުންސިލް މެންބަރއަލްއުސްތާޛު އަބްދުލްޢަޒީޒް ޖަމާލް އަބޫބަކުރު

--ވައިސް ޗާންސެލަރޑރ. ޢަލީ ފަވާޒް ޝަރީފް
--ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރޑރ. މުޢާވިޔަތު މުޙައްމަދު
--ޑިރެކްޓަރއަލްފާޟިލާ އާޢިޝަތު ނަޢީމް

10 ޖުލައި 112020 ޖުލައި 2018އެކްސްޓާނަލް މެންބަރއަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު އަޙްމަދު
09 އޮގަސްޓް 102018 އޮގަސްޓް 2016އެކްސްޓާނަލް މެންބަރއަލްފާޟިލް އަބްދުލް ހަލީމް އަބްދުލް ލަތީފް

19 ޖުލައި 202018 ޖުލައި 2016ޑީންއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒުބައިރު
10 ޖުލައި 112020 ޖުލައި 2018ޑީންއަލްފާޞިލް އަބްދުލް ރަޙްމާނު މުބާރިކް
14 އޮގަސްޓް 152020 އޮގަސްޓް 2018އެކްސްޓާނަލް މެންބަރ އަލްފާޞިލް އިސްމާޢީލް އަލީ މަނިކު

2018 ވަނަ އަހަރު ފިނޭންސް ކޮމިޓީގެ 15 ޖަލްސާއެއް ބޭއްވިއެވެ. ފިނޭންސް ކޮމިޓީއިން ނިންމި މުހިންމު ނިންމުން ތަކުގެ ތެރޭގައި:

ބީލަން ތައްޔާރުކުރުމާއި އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ އުސޫލު ފާސްކުރުން.	 
ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގެ ލެބޯޓަރީގެ އިންޓީރިއަރ ޑިޒައިންކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އަގު ފާސްކުރުން. 	 
ސްޓާފް ކާޑް ލާ ޕޮކެޓް އަދި ލޭންޔަރޑް އަލުން ހެދުމަށް ނަގާނެ ފީއެއް ކަނޑައެޅުން.	 
ޕާޓްޓައިމް މުވައްޒަފުން އޮންލައިންކޮށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ދޭނެ އުޖޫރައެއް ކަނޑައެޅުން. .	 
އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުމުގެ އުސޫލު ފާސްކުރުން	 
ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުމުގެ އުސޫލު ފާސްކުރުން.	 
މަރުކަޒުތަކުގެ ކޮޓަރިތަކަށް ނަންބަރު ދިނުމުގެ އުސޫލު ފާސްކުރުން	 
ޔުނިވަރސިޓީ އިމްތިޚާންތަކުގައި ޗީފް އިންވިޖިލޭޓަރުކަން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އުޖޫރަ ހަމަޖައްސައި ފައިވާ ގޮތަށް ބަދަލުގެނައުން.	 
ރީމާކިން ފީ މުރާޖާކުރުން.	 
އަމިއްލަ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ޕީ.އެޗް.ޑީ ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރަމުންދާ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދާއިމީ ފަންނީ މުވައްޒަފުންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން 	 

ފޯރުކޮށްދޭ ސްކީމްގެ ދަށުން ޚަރަދުކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން
ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންއަށް ރެކްރޫޓްކުރެވޭ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެލަވަންސްތައް ފާސްކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއްނިންމުން	 
ސެންޓަރ ފޯރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒްޒްގައި އަލަށް ފަށަން ބޭނުންވާ ޓޭންކަރ ކޯސްތަކުގެ ފީ އެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އަދަދުތައް ފާސްކުރުމާމެދު 	 

ގޮތެއް ނިންމުން
އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލުގެ އޭ.އޭ.ޓީގެ އިމްތިޙާނު ހެދުމަށްޓަކައި ޔުނިވަރސިޓީން ނަގާ ފީ މުރާޖަޢާ ކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުން.	 

2018 ވަނަ އަހަރު ފިނޭންސް ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުން



  16 - ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  

ހިޔުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ
ކަންތައްތައް  މުވައްޒަފުންގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އެއްގޮތަށް  ނިންމުންތަކާ  ކައުންސިލްގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ކޮމިޓީއަކީ  މެނެޖްމަންޓް  ރިސޯސަސް  ހިއުމަން 
ހިންގުމުގައި އެހީތެރިވާ ކޮމެޓީއެކެވެ. މި ކޮމިޓީ އަކީ ކައުންސިލުން އުފައްދައި، ކައުންސިލަށް ޒިންމާ ވާން ޖެހޭ ކޮމިޓީއެކެވެ. މި ކޮމެޓީގައި ކައުންސިލުން 
ސިޔާސަތުތައް  ބެހޭ  މުވައްޒަފުންނާ  ތެރޭގައި  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  ކޮމެޓީގެ  މި  ތިއްބަވައެވެ.  މެންބަރުން    7 ޖުމްލަ  މެންބަރުންނާއެކު   2 ޢައްޔަންކުރާ 
ބެހޭ  މުވައްޒަފުންނާ  އެކުލަވާލައި  ރިޕޯޓުތައް  މައްސަލަތަކަށް  ހުށަހަޅާ  ކައުންސިލުން  އަދި  ހިމެނެއެވެ.  އެހީތެރިވުން  ކުރުމުގައި  ރިވިއު  އެކުލަވާލުމާއި 
ކަންކަމުގައި އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅިފައި ނުވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ގޮތްތައް ނިންމުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަންރާވައި ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން، ރަނގަޅު 
ހިމެނެއެވެ. ހުށަހެޅުން  ގޮތްތައް  ކުރުމަށް  އިޞްލާޙު  އުސޫލުތައް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ދެނެގަނެ،  އުސޫލުތައް  ޕްރެކްޓިސް“  ”ބެސްޓް  މުއައްސަސާތަކުގެ 

މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚްމުއްދަތު ފެށި ތާރީޚްހައިސިއްޔަތުމެންބަރުގެ ނަން
--ވައިސް ޗާންސެލަރޑރ. ޢަލީ ފަވާޒް ޝަރީފު
--ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރޑރ. މުޢާވިޔަތު މުޙައްމަދު

--ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރއަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާހީން
11 ޖުލައި 122019 ޖުލައި 2017އެކްސްޓަރނަލް މެންބަރުއަލްފާޟިލް މުސްޠަފާ ލުޠުފީ

10 ޖުލައި 112020 ޖުލައި 2018ޑީން )ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން(އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ފިޒާނާ ރަޝީދު
19 ޖުލައި 202018 ޖުލައި 2016ވެރިޔާ )ސީ.އޯ.އެލް(އަލްފާޟިލް ރާމިޒް ޢަލީ

--ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް )ފައިނޭންސް(އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނަޢީމް
--ޑިރެކްޓަރ )ހިޔުމަން ރިސޯސް(އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މިރުޝާން

ހިޔުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީ މެންބަރުންގެ ހާޒިރީ

ހާޒިރުވާންވީ ހާޒިރުވިމެންބަރުގެ ނަން
2326ޑރ. ޢަލީ ފަވާޒް ޝަރީފު
2526ޑރ. މުޢާވިޔަތު މުޙައްމަދު

2126އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާހީން
2026އަލްފާޟިލް މުސްޠަފާ ލުޠުފީ

0910އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ފިޒާނާ ރަޝީދު
0216އަލްފާޟިލް ރާމިޒް ޢަލީ

2226އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނަޢީމް
2226އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މިރުޝާން



 ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް -  17 

މުހިންމު މަސައްކަތްތައް

މި ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައް ފަސޭހަ ކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި އަދި މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީގެ ޕްރޮސެސް އަވަސް ކުރުމުގެ ގޮތުން 17 ޖަނަވަރީ 2018 ގައި ބޭއްވުނު 
މި ކޮމެޓީގެ 141 ވަނަ ޖަލްސާގައި މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީގެ ގަވާއިދު ފާސް ކުރެވުނެވެ. މި ޤަވާއިދުގެ ބޭނުމަކީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން 
މުވައްޒަފަކު ޚިދުމަތުގައި ހޭދަކުރާ ދުވަސްތަކުގައި، ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބިދެވޭ ޗުއްޓީތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުސާރަނުލިބޭ ޗުއްޓީފިޔަވައި އެހެން ސަބަބުތަކާ 
ގުޅިގެން މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ވަޒީފާ އަދާނުކޮށް ޗުއްޓީގައި ހުރުމަށް  އެދިއްޖެނަމަ، މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުމުގެ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ އަދި ލެކްޗަރަރއިންގެ މަގާމްގައި ވަޒީފާއަދާ ކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުން ރިސަރޗް މަސައްކަތް 
ނުކުރައްވާނަމަ ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފުންނަކީ ހަމައެކަނި ޓީޗިންގ ފޯކަސްޑް މުވައްޒަފުންނަށްވާނަމަ އެ މުވައްޒަފުން ޓިއުޓަރ ޓްރެކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ގޮތުން 08 ފެބުރުވަރީ 
2018 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މި ކޮމެޓީގެ 143 ވަނަ ޖަލްސާގައި “ ޓިއުޓަރ ޓްރެކް އުފައްދާ އެ މަގާމްތަކަށް މުވައްޒަފުން ބަދަލުކުރުން “ އުޞޫލު ފާސްކުރިއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލުން އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުންގެ މަގާމުތަކުގެ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވިފައިވާ އިސްލާޙާއި އަދި އެ އިސްލާޙާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންގެ މަގާމުތަކަށް 
އަންނާނެ ބަދަލުތައް 24 ޖަނަވަރީ 2018 ގައި ބޭއްވުނު  ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކުރުމާއި ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންނަށް އަންނަ ބަދަލުތައް 
ގެނައުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތައް ކަނޑައަޅުމުގެ އުޞޫލު 15 ފެބުރުވަރީ 2018 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މި ކޮމެޓީގެ 144 ވަނަ ޖަލްސާގައި ފާސްކުރިއެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2016 )ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން “ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ވަޒީފާ ހޯދަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ 
މިންގަނޑު ބަޔާންކުރާ އުސޫލު “ 3 މޭ 2018 ގައި ބޭއްވުނު މި ކޮމެޓީގެ 149 ވަނަ ޖަލްސާގައި ފާސްކުރިއެވެ. އަދި އެ އުސޫލުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް “ 
ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ހިމާޔަތްކުރާ ކޮމެޓީ “ އެއް އުފެއްދީ 28 ޖޫން 2018 ގައި ބޭއްވުނު މި ކޮމެޓީގެ 153 ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ހިމާޔަތްކުރާ ކޮމެޓީގައި 
ތިއްބަވަނީ އަލްފާޟިލާ ޒީނާޒް ފަޙްމީ )ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލަރ(، އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ނާސިހާ އަބްދުލް މުހައިމިން     ) ސެންޓަރ ފޯ އޯޕަން ލާރނިންގ(، ޑރ. 
) ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން( އެވެ. ޢަބްދުهللا ނަޞީރު )ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ( އަދި އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަރީފް 

ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤްޞަދުތައް ހާސިލް ކުރުމަށްޓަކައި ވަކިވަކި މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްޤީއަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން މަތީ ތަޢުލީމު އަމިއްލަ ގޮތުންނާއި 
އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ ޚަރަދުގައި ހޯދާ މުވައްޒަފުން ވީއްލުމާބެހޭ އުސޫލެއް 12 ޖުލައި 2018 ގައި ބޭއްވުނު މި ކޮމެޓީގެ 156 ވަނަ ޖަލްސާގައި ފާސްކުރިއެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރު ހިޔުމަން ރިސޯސް މެނެޖްމަންޓް ކޮމެޓީގެ  26 ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވާއިރު މި ކޮމެޓީން 108 ނިންމުމެއް ނިންމާފައިވެއެވެ. 
މީގެތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައެއް މުހިއްމި ނިންމުންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
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ކޮމިޓީ އޮން ކޯސަސް
ސެނެޓުން  އެކަޑަމިކް  ގެނައުމަށް  ބަދަލުތައް  ގެންނަންޖެހޭ  މަންހަޖަށް  ކޯސްތަކުގެ  ފާސްކޮށް،  ކޯސްތައް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ކޯސަސްއަކީ  އޮން  ކޮމިޓީ 
ބޭނުންވާ  ފާސްކުރުމަށް  ކޯހެއް  ހުރިހާ  އެހެން  ފިޔަވައި  ކޯސްތައް  ސަނަދުތަކުގެ  މަތީ  ކޮމިޓީއެކެވެ.  ސަބް  ސެނެޓުގެ  އެކަޑަމިކް  އުފައްދާފައިވާ 
ކޯސްތައް  ނުހިމެނޭ  އަރަނި  ކޯސްތަކާއި  ސަނަދުގެ  މަތީ  މަސައްކަތެކެވެ.  ކޯސަސްގެ  އޮން  ކޮމިޓީ  ފާސްކުރުމަކީ  ފަރުމާކޮށް  ފޯމުތައް  ސިޔާސަތުތަކާއި 
ފާސްވެގެންނެވެ. ކޯސަސްއިން  އޮން  ކޮމިޓީ  ފޮނުވޭނީ  ފާސްކުރުމަށް  އޮތޯރިޓީން  ކޮލިފިކޭޝަން  މޯލްޑިވްސް  ކޯހެއް  ހުރިހާ  އެހެން  ފިޔަވައި 

މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚްމުއްދަތު ފެށި ތާރީޚްހައިސިއްޔަތުމެންބަރުގެ ނަން
--ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރއަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާހީން

--ރެޖިސްޓްރަރޑރ. ސަޢުދުهللا ޢަލީ
ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލަރއަލްފާޟިލާ ޒީނާޒް ފަހުމީ
12 މާރިޗު 132019 މާރިޗު 2017ލެކްޗަރަރ )އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް(އަލްފާޟިލާ ޒީނަތު ޞޯލިޙު
10 ޖުލައި 112019 ޖުލައި 2017ލެކްޗަރަރ )ބިޒްނަސް ސްކޫލް(އަލްފާޟިލާ ނާޞިރާ މޫސާ

15 އޭޕްރިލް 162019 އޭޕްރިލް 2017ލެކްޗަރަރ )އެފް.އީ(އަލްފާޟިލް ހުސެއިން އަފްޒަލް
18 އޭޕްރިލް 192019 އޭޕްރިލް 2017ލެކްޗަރަރ )އެފް.އެޗް.އެސް(އަލްފާޟިލް މުޠާޢު ޝަހީމް

24 ޖަނަވަރީ 252020 ޖަނަވަރީ 2018ލެކްޗަރަރ )އެފް.އެލް.އައި.އެސް(އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރިޔާޟް
16 ފެބުރުވަރީ 172018 ފެބުރުވަރީ 2016ލެކްޗަރަރ )ސީ.އެމް.އެސް(އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ޖާބިރު 
22 މޭ 232020 މޭ 2018ހެޑް އޮފް ސެންޓަރ ސެންޓަރ ފޮރމެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް(ކެޕްޓަން އަޙުމަދު ޒުބެއިރު
16 މޭ 152018 މާރިޗު 2017ލެކްޗަރަރ )އެފް.އޭ(އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ނީނާ

23 މޭ 2020 24 މޭ 2018ލެކްޗަރަރ )އެފް.އޭ(އަލްފާޟިލް ތޮލްއަތު ރައުފުއްދީން
31 މޭ 12019 ޖޫން 2017ލެކްޗަރަރ )ކޮލް(އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޝާހީން

04 ޑިސެންބަރު 62018 ފެބުރުވަރީ 2018ލެކްޗަރަރ )އެފް.އީ.އެސް.ޓީ(ޑރ.ޢަބްދުهللا ނަޞީރު
13 ފެބުރުވަރީ 142019 ފެބުރުވަރީ 2017ހެޑް އޮފް ސެންޓަރ )ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް(އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދީދީ

15 ޖަނަވަރީ 162020 ޖަނަވަރީ 2018ލެކްޗަރަރ )ސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގ(އަލްފާޟިލާ ޒީނާ ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
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2018 ވަނަ އަހަރު ކޮމިޓީ އޮން ކޯސަސްއިން ކުރެވުނު ބައެއް މުޙިއްމު މަސައްކަތްތައް

1. ކޮމިޓީ އޮން ކޯސަސްއިން 2018 ވަނަ އަހަރު އަލަށް ފާސްކުރެވުނު ކޯސްތައް:
ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން -އޮނާސް- ޕްރައިމަރީ )ހެލްތް، ފިޒިކަލް އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ކްރިއޭޓިވް އާޓްސް(

ބެޗްލަރ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނެޖްމަންޓް
ބެޗްލަރ އޮފް ކައުންސެލިންގ

ބެޗްލަރ އޮފް ފިޒިއޮތެރަޕީ
ބެޗްލަރ އޮފް މެރިން ސައިންސް

އެމް.އެން.ޔޫ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް 

ކޮމިޓީ އޮން ކޯސަސްއިން 2018 ވަނަ އަހަރު މުރާޖައާކުރެވުނު ކޯސްތައް:  .2
ބެޗްލަރ އޮފް ސައިންސް އިން ކަލިނަރީ އާޓްސް މެނެޖްމަންޓް

ޑިޕްލޮމާ އިން ކައުންސެލިންގ
އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ނަރސިންގ

ޑިޕްލޮމާ އިން ނަރސިންގ
ބެޗްލަރ އޮފް ނަރސިންގ

ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ޖާނަލިޒަމް
ޑިޕްލޮމާ އިން ޖާނަލިޒަމް

އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އަރެބިކް ލެންގުއޭޖް
ޑިޕްލޮމާ އިން އަރަބިކް ލެންގުއޭޖް



  20 - ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  

މަތީ ސަނަދުތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ 
ފެންވަރު  ވިލަރެސްކޮށް  ކަންތައްތައް  އެންމެހާ  ގުޅޭ  ސަނަދުތަކާ  މަތީ  ހިންގާ  ޔުނިވަރސިޓީގައި  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކޮމެޓީއަކީ  ބެހޭ  ސަނަދުތަކާ  މަތީ 
ހިފަހައްޓައި، ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ގަވާއިދުތައް ހެދުމަށް އެކަޑަމިކް ސެނެޓަށް ލަފާދިނުމާއި އެ ގަވާއިދުތައް ހިންގުމަށް އުފައްދާ ކޮމެޓީއެކެވެ. 
ކުރެވުނެވެ. މަސައްކަތް  ނެގުމުގެ  ކޯހަށް  ދަރިވަރުން  ފުރިހަމަވާ  ޝަރުތު  ވަޒަންކޮށް  ދަރިވަރުން  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެދި  ފުރުސަތުތަކަށް  ޕީ.އެޗް.ޑީ  މިގޮތުން 

ދަރިވަރުންގެ އިސްތިޢުނާފް ކޮމިޓީ

ޔުނިވަރސިޓީ ރިސަރޗް ގްރާންޓްސް ކޮމިޓީ

ދަރިވަރުންގެ އިސްތިޢުނާފް ކޮމިޓީއަކީ ދަރިވަރުންނަށް ޔުނިވަރސިޓީ މާހައުލުގައި ދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އެ ދަރިވަރުން ކިޔަވާ ފެކަލްޓީތަކާއި 
ސެންޓަރުގެ އެކަޑަމިކް ރިވިއު ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކަށް އެ ކޮމެޓީން ނިންމާ ނިންމުން ދަރިވަރު އިސްތިޢުނާފް ކުރަން ބޭނުންނަމަ ހުށަހަޅާ، ޔުނިވަރސިޓީގެ 
އެކަޑަމިކް ސެނެޓްގެ ސަބް ކޮމެޓީއެކެވެ. މި ކޮމެޓީގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ދަރިވަރުން ހުށަހަޅާ އިސްތިޢުނާފަކީ ފެކަލްޓީ ސެންޓަރުތަކުގެ އެކަޑަމިކް ރިވިއު 
ކޮމެޓީން ޔުނިވަރސިޓީގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްތޯ ބަލައި ދިރާސާކޮށް އެ ނިންމުމާމެދު އެންމެ ފަހު ބަހެއް ބުނުމެވެ.

ދަރިވަރުން އިސްތިޢުނާފަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 20 މައްސަލައެއް މި އަހަރު މި ކޮމެޓީން މަޝްވަރާކޮށް އެ ދަރިވަރުންނަށް ޖަވާބުދީފައިވެއެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީ ރިސަރޗް ގްރާންޓްސް ކޮމިޓީގެ މަޤްޞަދަކީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ތެރޭގައި ރިސަރޗް ކުރިއަރުވައި ރިސަރޗް ކުރިއެރުވުމަށް ބޭރުގެ ފަންޑިން ހޯދުމަށްޓަކައި، 
ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ގްރާންޓް ދިނުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުންތައް ދެނެގަތުމާއި،  ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ރިސަރޗް ފަންޑު ދޫކުރުމެވެ. މި  ރިސަރޗް 
އިސްކަންދޭނޭ ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅުމާއި ގްރާންޓް ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތްތައް ޢަމަލު ކުރަންޖޭހެ ގޮތް ސާފުކޮށްދީ އަދި ހަމަކޮށް އޮތްތޯ ކަށަވަރު ކުރުމާއި ގްރާންޓްދޭ 
ޝަރުޠުތައް ކަނޑައަޅައި، ގްރާންޓް ދެވެނީ ހަމަ އަދި އެތެރެފެންނަހާ ސާފުކޮށްކަން ކަށަވަރުކޮށް އަދި ގްރާންޓް ދޭނޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމެވެ. މީގެ އިތުރުން ގްރާންޓް 
ދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ވާނުވާ ބެލުމާއި އިތުރު ފައިސާ ޔުނިވަރސިޓީއިން ބޭރުންނާއި އެތެރެއިން ހޯދަންޖެހޭތޯ، ހާލަތަށް ބަލައި ކަނޑައެޅުމެވެ. 

2018 ވަނަ އަހަރު ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސަރޗް ގްރާންޓްސް ކޮމިޓީގެ 14 ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވާއިރު 5 ފަރާތަކަށް ރިސަރޗް ގްރާންޓްސްގެ ދަށުން މާލީ އެހީތެރިކަން 
ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން 13 ފަރާތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ބާއްވާ ކޮންފަރެންސް ތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.

މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚްމުއްދަތު ފެށި ތާރީޚްހައިސިއްޔަތުމެންބަރުގެ ނަން
--ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ޝާހީން
--ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ ޑރ. މުޢާވިޔަތު މުޙައްމަދު 
 31 ޖުލައި 2021 01 އޮގަސްޓް 2018އެކްސްޓާރނަލް މެންބަރ ޑރ. މަރިޔަމް ސުޒީ އާދަމް

- - ރެޖިސްޓްރާރޑރ. ސައުދުهللا ޢަލީ
 -- ޑީން )އެފް.އީ.އެސް.ޓީ( ޑރ. ޝަޒްލާ މުޙައްމަދު

--ޑީން ) ރިސަރޗް ސެންޓަރ( ޑރ. ރަޙީމާ އަބްދުލް ރަޙީމް

ޔުނިވަރސިޓީ ރިސަރޗް ގްރާންޓްސް ކޮމިޓީ މެންބަރުން
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ޕްރޮކިއުމަންޓް ކޮމިޓީ

ހިދުމަތް  ތަކެއްޗާއި  ރަނގަޅު  ފެންވަރު  ކުޑަ،  ޙަރަދު  އެންމެ  ހޯދުމުގައި  ހިދުމަތް  ތަކެއްޗާއި  ދާއިރާގައި،  ޔުނިވަރސިޓީގެ   ކޮމިޓީއަކީ  ޕްރޮކިއުމަންޓް 
ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ކޮމިޓީއެކެވެ.  ކުރާ  މަސައްކަތް  ހެދުމަށް  ތަނަކަށް  ނެތް  ފުރުޞަތު  ފަސާދައަށް  ކޮރަޕްޝަނާއި  ޔުނިވަރސިޓީއަކީ  ހޯދުމަށާއި، 
ނިންމާ  ކޮމިޓީއިން  މެދުވެރިވެގެން  ކޮމިޓީ  މި  ޙަރަދުތައް  ފައިސާގެ  ގިނަ  ވުރެމަތިވާނަމަ  މިންވަރަކަށް  ވަކި  އަގު  ޙިދުމަތުގެ  ހޯދާ  ތަކެއްޗާއި  ގަންނަ 
ކަންތައްތައް  ކުރާ  ފަރާތްތަކުން  ހޯދައިދޭ  ޙިދުމަތް  ތަކެއްޗާ  އަދި  ވެއެވެ.  ހަމަޖައްސާފައި  ގޮތަށް  ނުކުރާ  ނޫނީ  މައްޗަށް  ނިންމުމެއްގެ 
ނިންމާފައިވެއެވެ.  ނިންމުން  ކަމަކަށް   159 ބާއްވައި  ޖަލްސާ   59 ކޮމިޓީގެ  މި  އަހަރު  ވަނަ   2018 ކުރެވިފައިވެއެވެ.  ޒިންމާ  ކޮމިޓީ  މި  ބެލުމަށް 



  22 - ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  
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ޗާންސެލަރ - ޑރ މުޙައްމަދު ލަތީފު

ޑރ ލަތީފު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ޗާންސެލަރ 
ކަމުގެ މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަންކުރެއްވީ 12 ޖުލައި 
2015 ގައެވެ. އެމަނިކުފާނަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޔުނިވަރސިޓީއެއް 
ގެ  އެޑިޔުކޭޝަން  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ގާއިމުކުރެއްވުމަށްޓަކައި 
ހަޔަރ  އޮފް  ކޮލެޖު  މޯލްޑިވްސް  ގައި   1998 ހައިސިއްޔަތުން 
އެޑިއުކޭޝަން ގާއިމުކުރުމުގެ ޒިންމާ އުފުއްލެވި މޭސްތިރިއެވެ. އެކަން 
ޝައުގާއެކު  އަމިއްލަ  ހައިސިއްޔަތުންނާއި  މަޤާމުގެ  ކުރެއްވުމުގައި 
ދިރާސާކުރައްވައި ބޭރުގެ މާހިރުންގެ ލަފާ ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ. ޑރ 
މަޖީދިއްޔާ  މާލޭގެ  ބޭފުޅެކެވެ.  އުފަން  ކިނބިދުއަށް  ތ.  ލަތީފަކީ 
ސްކޫލުން ތައުލީމު ހާސިލުކުރެއްވުމަށްފަހު ތަފާތު ގިނަ ރޮނގުތަކުން 
ވަޒީފާއަދާކުރައްވައި ދައުލަތަށް 41 އަހަރުގެ ޚިދުމަތް ކުރައްވައި 
ފޮރިން  ޚާޢްސަކޮށް  ވަކިން  ހާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.  ތަޖުރިބާ 
ގެ   1980 ދާއިރާތަކުގައެވެ.  ގެ  އެޑިޔުކޭޝަން  އައި  އެފެއާޒް 
ކުރީކޮޅުގެ  ގެ   2000 ތަކާއި  އަހަރު  ގެ   1990 އަހަރުތަކާއި 
އަހަރުތަކުގައި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ މަޝަރޫއުތައް އެކުލެވުމާއި 
އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ.  ދައުރުތައް  މުހިންމު  ހިންގުމުގައި 
މެނޭޖުމަންޓު  އާއި  ޕްލޭނިންގ  އެޑިޔުކޭޝަން  ގޮތުން،  ތަޢްލީމީ 
އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ  ވިލާތުގެެ  އިނގިރޭސި  ދާއިރާތަކުން  ގެ 
ޕީއެޗްޑީ  އާއި  މާސްޓާސް  އިން  ކާޑީފް  އޮފް  ކޮލެޖު  ވޭލްސް 
ހާސިލުކުރައްވަފައިވެއެވެ. އަދާކުރައްވާފައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ތެރޭގައި 
މިނސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން، އދ އާއި އެމެރިކާއަށް ރާއްޖެއިން 
ސާރވިސް  ސިވިލް  ސަފީރުކަން،  ހުންނަ  ކަނޑައަޅުއްވާފައި 
ޖުޑިޝަލް ސާރވިސް  މެންބަރުކަން،  ރައީސްކަމާއި  ގެ  ކޮމިޝަން 
ކޮމިޝަން ގެ މެންބަރުކަން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމާއި 
ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްކަމާއި މެންބަރުކަން 
ގެ  ކޮމިޝަން  މެންބަރުކަމާއި  ބޯޑު  އަދަދެއްގެ  ގިނަ  ހިމެނެއެވެ. 
ތަޖުރިބާތަކެއް  ގިނަ  އަދާކުރައްވައި  ރައީސްކަން  މެންބަރުކަމާއި 
ދެއްވާ  ޝައުގުވެރިކަން  ޚާއްސަ  ހާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ. 
ދާއިރަތަކުގެ ތެރޭގައި  މެނޭޖްމަންޓު، އެޑިޔުކޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، 
ހިމެނެއެވެ.  ރިލޭޝަންސް  އިންޓަރނެޝަނަލް  ބަސް،  ދިވެހި 
ދިވެހިބަހުގެ ރޮނގުންނާއި މެނޭޖްމަންޓުގެ ރޮނގުން މަޖައްލާތަކަށް 
އުޅުއްވާފައިވެއެވެ.  ކިޔަވައިދެއްވުމުގައި  އަދި  ލިއުއްވައި 
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މެސީ  ނިއުޒިލެންޑްގެ  ވަނީ  ޝަރީފް  ފަވާޒް  ޑރ.ޢަލީ  ޢައްޔަންކުރެވުނު  ކަމަށް  ޗާންސެލަރ  ވައިސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤައުމީ  ގައި   2015 ޖުލައި   12
ޔުނިވަރސިޓީން އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސްގެ ދާއިރާއިން ޕީ.އެޗް.ޑީ އާއި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވުލޮންގޮންގްއިން މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 
ބިޒްނަސް  އިން  ސައިންސް  އޮފް  ބެޗްލަރ  ފަވާޒް  ޑރ.  ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.  ޓްރެއިނިންގ  އެންޑް  އެޑިޔުކޭޝަން  އިން  ޓެކްނޮލޮޖީ  އިންފޮމޭޝަން  އިން 
ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖެގޭ  ދުވަހު  އަހަރު   12 ޔުނިވަރސިޓީންނެވެ.  ހެލަމް  ޝެފީލްޑް  އިނގިރޭސިވިލާތުގެ  ހާސިލުކުރައްވާފައިވަނީ  ޓެކްނޮލޮޖީ  އިންފޮމޭޝަން 
މަޤާމް  ގެ  އެފެއަރޒް(  )އެކަޑަމިކް  ޗާންސެލަރ  ވައިސް  ޑެޕިއުޓީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ކުރިން  ވަނީ  ފަވާޒް،  ޑރ.  ކޮށްދެއްވާފައިވާ  ޚިދުމަތް  ޔުނިވަރސިޓީއަށް 
އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ވިލާ ކޮލެޖްގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަންގަ އާއި ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ބައެއް ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި 
ކޮލެޖްތަކާއި ޔުނިސެފްގައި ޑރ. ފަވާޒް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ޑރ. ފަވާޒަކީ މެނެޖްމަންޓް ކޮމިޓީ އޮފް ދަ ވާޗުއަލް ޔުނިވަރސިޓީ ފޮރ ސްމޯލް 
ވެސް  މެންބަރުކަން  ބޯޑް  އޮތޯރިޓީގެ  ކޮލިފިކޭޝަން  މޯލްޑިވްސް  އިތުރުން  މެންބަރުގެ  ތަމްސީލުކުރެއްވި  ޕެސިފިކް  އެޝިއާ  ކޮމަންވެލްތްގެ  އޮފް  ސްޓޭޓްސް 
ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި  ގިނަ  އިތުރުން  ކުރެއްވުމުގެ  މަސައްކަތްތަކެއް  ކޮންސަލްޓަންސީ  ގިނަގުނަ  ޝަރީފަކީ  ފަވާޒް  ޢަލީ  ޑރ.  ބޭފުޅެކެވެ.  އަދާކުރައްވާފައިވާ 
ސަރވޭތަކެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓް ޑިރެކްޓަރ އަދި މެނޭޖަރު ކަމުގެ ގޮތުގައިވެސް ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ފަރާތެކެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ގުޅުންހުރި 
އެކިއެކި މަޖައްލާތަކުގެ އެޑިޓަރުކަމާއި އެސިސްޓެންޓް އެޑިޓަރުކަމާއި މެންބަރުކަން ޑރ. ފަވާޒް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ޑރ. ޢަލީ ފަވާޒް ޝަރީފަކީ އޮންލައިން 
ލަރނިންގއާއި އީ ލާރނިންގގެ ދާއިރާގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުންވެސް ދިރާސާތައް ކުރައްވާ މަޖައްލާތަކުގައި އާޓިކަލްތައް ޝާޢިއުކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ. 

ވައިސް ޗާންސެލަރ - ޑރ ޢަލީ ފަވާޒް ޝަރީފް
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ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ )އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް( - ޑރ މުޢާވިޔަތު މުޙައްމަދު 

12 ޖުލައި 2015 ގައި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ 
)އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް(  ކަމަށް ޢައްޔަންކުރެވުނު ޑރ. 
ދާއިރާއިން  ހަކަތައިގެ  އިޔާދަކުރަނިވި  ހަކަތައާއި  ވަނީ  މުޙައްމަދު  މުއާވިޔަތު 
ހެއްދެވުމުގެ  ޕީ.އެޗް.ޑީ  ކެންޓަބަރީން  އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ  ނިއުޒިލެންޑްގެ 
ޓެކްނޮލޮޖީން  މެރިން  ރޮނގުންނާއި  އެންޖިނިއަރިންގގެ  މެކޭނިކަލް  ކުރިން 
ދިވެހިރާއްޖެގޭ  ދުވަހު  އަހަރު   23 ހާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.  މަތީތަޢުލީމު 
ތެރެއިން  މީގެ  ވާއިރު  ކޮށްދެއްވާފައި  ޚިދުމަތް  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ޤައުމީ 
ޑީންގެ  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  އެންޖިނިއަރިންގ  އޮފް  ފެކަލްޓީ  ދުވަހު  އަހަރު  ތިން 
މަޤާމް ޑޮކްޓަރ މުޢާވިޔަތު އަދާކުރައްވާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް 
ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި ވެސް ޑޮކްޓަރ މުޢާވިޔަތު މަސައްކަތް 
ވޮކޭޝަނަލް  އެންޑް  ޓެކްނިކަލް  އަދި  އެންޖިނިއަރިންގ  ކުރައްވާފައިވެއެވެ. 
ވޯކްޝޮޕްތަކުގައި  އަދި  ކޮންފަރެންސް  ސެމިނަރ،  ދާއިރާގެ  އެޑިއުކޭޝަން 
ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ޑރ. މުއާވިޔަތު މުޙައްމަދު ވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އެންމެ މަތީ ލެވެލްގެ ސަނަދު ހާސިލުކުރައްވައި، 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ހާސިލުކޮށްފައިވާތީ  ކާމިޔާބީއެއް  ފާހަގަކޮށްލެވޭ 
ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.  އަހަރު  ވަނަ   2012 އިނާމު،  ޚާއްސަ  ދެއްވާ 

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ )ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން( - އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާހީން 

ވައިސް  ޑެޕިއުޓީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤައުމީ  ގައި   2015 ޑިސެންބަރު   10
އައްޔަންކުރެވުނު  މަޤާމަށް  ގެ  އިނޮވޭޝަން(  އެންޑް  )ރިސަރޗް  ޗާންސެލަރ 
ޑެޕިއުޓީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤައުމީ  ޝާހީނަކީ  ޢާއިޝަތު  އަލްފާޟިލާ 
އަންހެން  އައްޔަންކުރެވުނު  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  މަޤާމަށް  ޗާންސެލަރެއްގެ 
ބޭފުޅާއެވެ. އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އެސްޓަން ޔުނިވަރސިޓީން ހިއުމަން ރިސޯސް 
ކުރިން  ހާސިލުކުރެއްވުމުގެ  ޑިގްރީ  މާސްޓަރސް  ދާއިރާއިން  މެނެޖްމަންޓްގެ 
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވުލޮންގޮންގއިން ބިޒްނަސް އެޑިޔުކޭޝަންގެ 
މެޑިޓަރޭނިއަން  ސައިޕްރަސްގެ  އަކާއި  ޑިގްރީ  ބެޗްލަރސް  ދާއިރާއިން 
އިން  ޑިޕްލޮމާ  ގްރެޖުއޭޓް  ޕޯސްޓް  މެނެޖްމަންޓުން  އޮފް  އިންސްޓިޓިއުޓް 
ތެރެއިން  ބައިވެރިންގެ  މިކޯހުގެ  އަދި  ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ.   މެނެޖްމަންޓް 
1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޙާއްޞަ އިނާމު 2001 ވަނަ 
އަހަރު ޝާހީނަށް ލިބިފައިވެއެވެ. ކުރީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް 
ގައި  ސްކޫލް(  ބިޒްނަސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤައުމީ  )މިހާރުގެ  ކޮމްޕިޔުޓިންގ 
ކިޔަވައިދެއްވަމުން ގެންދެވި ޝާހީން ވަނީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ 
އިސް މަޤާމުތަކުގައި 14 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މީގެ 
ތެރޭގައި ކުރީގެ ޕަބްލިކް ސަރވިސް ޑިވިޜަނާއި ޕަބްލިކް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ 

އިންސްޓިޓިއުޓް ގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ދުވަސްތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ.  އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާހިނަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު 
ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމާއި މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑުގެ މެންބަރުކަން ވެސް ކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ސިވިލް ސަރވިސް 
އަދި  ކުރައްވާފައިވެއެވެ.   މަސައްކަތް  ޝާހީން  ގޮތުގައި  މެންބަރެއްގެ  ކޮމިޓީގެ  އެވޯޑް  ރެހެންދި  މެންބަރުކަމާއި  ކޮމިޓީގެ  އެވާޑް  އިނޮވޭޝަން  ކޮމިޝަންގެ 
ތަޢުލީމީ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ވަރަށް ގިނަ ޤައުމީ/ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެކިއެކި ވޯކްޝޮޕް، ސެމިނަރ، ސިމްޕޯސިއަމްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާފައިވެއެވެ.



 ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް -  25 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ރަޖިސްޓްރަރ - ޑރ. ސައުދުهللا ޢަލީ 

ރަޖިސްޓްރަރކަމާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤައުމީ  ގައި   2016 މާރިޗް   1
ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ޑރ.ސައުދުهللا ޢަލީ ވަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް 
)ސޯޝަލް  ދާއިރާއިން  އެޑިއުކޭޝަންގެ  މެލޭޝިއާއިން  ޔުނިވަރސިޓީ 
އޮފް  މާސްޓަރ  އަދި   ޕީ.އެޗް.ޑީ  އެޑިއުކޭޝަން(  އޮފް  ފައުންޑޭޝަންސް 
މީގެ  ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ.  އެޑިއުކޭޝަން(  )އިސްލާމިކް  އެޑިކޭޝަން 
އާޓްސް  އޮފް  ބެޗްލަރ  ޔުނިވަރސިޓީން  އަޒްހަރު  އަލް  މިސްރުގެ  އިތުރުން 
ކުރައްވާފައިވެއެވެ.  ފުރިހަމަ  ސްޓަޑީޒް(  )އިސްލާމިކް  އެޑިއުކޭޝަން  އެންޑް 
ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައި  އަހަރު   17 ޢަލީ  ޑރ.ސަޢުދުهللا  ދާއިރާއަށް  ޢިލްމީ 
ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައިވާ  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ޤައުމީ  ތެރޭގައި  މީގެ  ވާއިރު 
ލިޔުންތައް  ދީނީ  އަކީ  ޢަލީ  ސައުދުهللا  ޑރ.  ހިމެނެއެވެ.  އަހަރުތައްވެސް 
ލިޔުއްވައި ޝާއިޢުކުރުމުގެ އިތުރުން ދީނީ ފަތުވާ ދެއްވާ ބޭފުޅުކެވެ.  މީގެ 
އިތުރުން ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެކިއެކި ކޮންފަރެންސް، ވޯކްޝޮޕް އަދި 
ސެމިނަރތަކުގައި ޑރ.ސައުދުهللا ޢަލީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާފައިވެއެވެ.

ޑީން އޮފް ރިސަރޗް - ޑރ. ރަހީމާ ޢަބްދުއްރަޙީމް 

1 ސެޕްޓެންބަރު 2016 ގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސަރޗް ސެންޓަރުގެ ޑީންކަމާއި 
ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވި ޑރ.ރަހީމާ ޢަބްދުއްރަޙީމް ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކަރޓިން 
ޔުނިވަރސިޓީން ޕަބްލިކް ހެލްތްގެ ދާއިރާއިން ޕީ.އެޗް.ޑީއާއި މާސްޓަރ ޑިގްރީ 
ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. ހެލްތް ސައިންސަސްގެ ދާއިރާއިން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ 
ހާސިލުކުރައްވާފައި ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ފްލިންޑާސް ޔުނިވަރސިޓީންނެވެ. 13 
އަހަރު ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެގޭ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައި 
ވާ ޑރ.ރަހީމާ ޢަބްދުއްރަޙީމް ވަނީ ވިލާ ކޮލެޖްގެ އިނިސްޓިޓިއުޓް ފޯ ރިސަރޗް 
ޑރ.ރަހީމާ  ކުރައްވާފައިވެއެވެ.  މަސައްކަތް  ވެސް  އިނޮވޭޝަންގައި  އެންޑް 
ދާއިރާގެ  ހެލްތްގެ  ޕަބްލިކް  ސައިންސަސްއާއި  ހެލްތް  ޢަބްދުއްރަޙީމަކީ 
ރިސަރޗް  ކުރައްވާ  ދިރާސާތައް  ވެސް  ދާއިރާތަކުން  އެހެނިހެން  އިތުރުން 
މަޖައްލާތަކަށް ލިޔުއްވައި ޝާއިޢުކުރަށްވާ ބޭފުޅެކެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކިއެކި 
ސެމިނަރ، ކޮންފަރެންސް އަދި ވޯކްޝޮޕްތަކުގައި ވެސް މި ބޭފުޅާ ބައިވެރިވެ 
ވަޑައިގަންނަވާފައިވެއެވެ. ޑރ.ރަހީމާ ޢަބްދުއްރަޙީމަށް ވަނީ  2015 ވަނަ އަހަރު 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ އެންމެމަތީ ލެވެލްގެ ސަނަދެއް ހާސިލުކުރުމުގައި  ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީއެއް ހާސިލުކުރެއްވުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
ދެއްވާ ޚާއްސަ އިނާމުވެސް ލިބިވަޑައިގަންވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން 2010 ވަނަ އަހަރު އޮސްޓްރޭލިއަން އެއިޑްގެ ލީޑަރޝިޕް އެވޯޑާއި  2007 ވަނަ އަހަރު އޭޝިއާ 
ޕެސިފިކް އެކަޑަމިކް ކޮންސޯޓިއަމް ފޮރ ޕަބްލިކް ހެލްތްގެ “ޔަންގް ރިސަރޗް އިންވެސްޓިގޭޓަރ އެވޯޑް” ވެސް ޑރ.ރަހީމާ ޢަބްދުއްރަޙީމަކީ ހާސިލްކުރައްވާފައިވެއެވެ.
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ޑީން އޮފް ސްޓޫޑަންޓްސް - އަލްފާޟިލާ ނާދިޔާ އަޙުމަދު

މަޤާމާއި  ސްޓޫޑަންޓްސްގެ  އޮފް  ޑީން  ގައި   2016 ސެޕްޓެންބަރު   1
އޮސްޓްރޭލިއާގެ  އަޙުމަދަކީ  ނާދިޔާ  އަލްފާޟިލާ  ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި 
ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ދަ ސަދަން ކުއީންސްލޭންޑްއިން މާސްޓަރ އިން އެޑިޔުކޭޝަން 
ގޮތަށް  މޭޖާއެއް  ޑިގްރީ  ޑަބަލް  ބޭފުޅެކެވެ.  ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ  ޓެކްނޮލޮޖީ 
އެޑިޔުކޭޝަންގެ  އާއި  މެތަމެޓިކްސް  ހާސިލުކުރައްވާފައިވަނީ  ޑިގްރީ  ބެޗްލަރ 
ދާއިރާއިން ފިޖީގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ދަ ޕެސިފިކްއިންނެވެ. 1997 ވަނަ އަހަރު 
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އާ ގުޅިވަޑައިގެން 21 އަހަރު ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެގޭ 
ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައި އަލްފާޟިލާ ނާދިޔާ އަޙުމަދަކީ 
ތަރައްޤީ  ކޯސްތައް  އިތުރުން  ހިންގެވުމުގެ  ކޯސްތައް  ދާއިރާގެ  އެޑިޔުކޭޝަން 
ކުރުމާއި އެދާއިރާގެ ރިސަރޗް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވެސް ކުރަށްވާފައިވާ 
ބޭފުޅެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސްކޫލްތަކުގައި 7 އަހަރު ދުވަހު 
ނާދިޔާ ވަނީ ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައެވެ. އަލްފާޟިލާ ނާދިޔާ އަޙުމަދަކީ ތަޢުލީމީ 
ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ވަރަށް ގިނަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގެ 
ވޯކްޝޮޕް އަދި ސެމިނަރތަކުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. މީގެ 
އިތުރުން ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަން ވެސް ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ.

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޑީން - އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ފިޒާނާ ރަޝީދު

ޑީންކަމާއި  އެޑިޔުކޭޝަންގެ  އޮފް  ފެކަލްޓީ  ގައި   2017 ސެޕްޓެންބަރު   17
ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ފިޒާނާ ރަޝީދަކީ އޯޕަން ޔުނިވަރސިޓީ 
މެލޭޝިއާއިން މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. 
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައި ވަނީ ޕްރައިމަރީ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ދާއިރާއިން 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީންނެވެ. 2007 ވަނަ އަހަރު ފެކަލްޓީ އޮފް 
ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖެގޭ  ދުވަހު  އަހަރު   12 ގުޅިވަޑައިގެން  އާ  އެޑިޔުކޭޝަން 
ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައި އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ފިޒާނާ ރަޝީދަކީ 
ތަރައްޤީ  ކޯސްތައް  އިތުރުން  ހިންގެވުމުގެ  ކޯސްތައް  ދާއިރާގެ  އެޑިޔުކޭޝަން 
ކުރުމާއި އެދާއިރާގެ ރިސަރޗް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައްވެސް ކުރަށްވާފައިވެއެވެ. 
މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސްކޫލްތަކަށާއި އަމިއްލަ ކޮލެޖްތަކަށް 7 އަހަރު 
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ފިޒާނާ ރަޝީދު ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. އަލްފާޟިލާ 
މަރްޔަމް ފިޒާނާ ރަޝީދަކީ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ވަރަށް ގިނަގުނަ 
ސެމިނަރތަކުގައި  އަދި  ވޯކްޝޮޕް  ފެންވަރުގެ  ޤައުމީ  އަދި  ބައިނަލްއަޤުވާމީ 
ކުޑަކުދިނަނަށް  އިތުރުން  މީގެ  ބޭފުޅެކެވެ.  ވަޑައިގަންނަވާފައިވާ  ބައިވެރިވެ 
ފޮތްތަކެއް  ވާހަކަ  ހުރި  ގުޅުން  ތިމާވެއްޓާ  ވާހަކައާއި  ސަޤާފީ  އަމާޒުކޮށް،  
އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ފިޒާނާ ރަޝީދު ވަނީ ލިޔުއްވައި ޝާއިޢުކުރައްވާފައެވެ.
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އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ ޑީން - އަލްފާޟިލް އަބްދުއްރަޙްމާން މުބާރިކް )27 އޭޕްރިލް 2018 އިން ފެށިގެން(

27 އެޕްރީލް 2018 ގައި އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ ޑީންކަމާއި 
މުބާރިކަކީ  އަބްދުއްރަޙްމާން  އަލްފާޟިލް  ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި 
ބިޒްނަސް  އޮފް  މާސްޓަރ  އިން  ނިއުޕޯޓް  ވޭލްސް،  އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ 
މާކެޓިންގ  ބޭފުޅެކެވެ.  ހާސިލުކުރައްވާފައިވާ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
ދާއިރާއިން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައިވަނީ އިނގެރޭސިވިލާތުގެ 
އިން 26  އޮކްޓޫބަރު 2015  ޔުނިވަރސިޓީންނެވެ. 8  މޮންޓްފޯރޓް  ޑި 
ލެކްޗަރަރ  ސްކޫލްގެ  ބިޒްނަސް  އެމް.އެން.ޔޫ  އަށް   2018 އެޕްރީލް 
މާކެޓިންގ  ފެކަލްޓީގެ  އެ  މުބާރިކަކީ  އަބްދުއްރަޙްމާން  ހުންނެވި  ކަމުގައި 
އަދާކުރެއްވި  ވެސް  މަޤާމު  ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ  އޮފް  ހެޑް  ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ 
ބޭފުޅެކެވެ. އަލްފާޟިލް އަބްދުއްރަޙްމާން މުބާރިކަކީ 2003 ވަނަ އަހަރުން 
ކޮއްދެއްވާފައިވާ  ޚިދުމަތްތަކެއް  ގިނަގުނަ  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ފެށިގެން 
މޯލްޑިވްސް  އޭރުގެ  ގައި   2003 ޖުލައި   30 މިގޮތުން  ބޭފުޅެކެވެ. 
ފެކަލްޓީ  އައި  ހިންގަމުން  ދަށުން  އެޑިއުކޭޝަންގެ  ހަޔަރ  އޮފް  ކޮލެޖް 
އޮފް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ އާ ގުޅިވަޑައިގެން އަދާކުރެއްވީ 
ޖަނަވަރީ   23 އަދި  މަޤާމެވެ.  ލެކްޗަރަރއެއްގެ  އެސިސްޓެންޓް 

އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ ޑީން - އަލްފާޟިލް ޝާޠިފް ޢަލީ )26 އޭޕްރިލް 2018 ގެ ނިޔަލަށް(

27 އޭޕްރިލް 2014 އިން 26 އޭޕްރިލް 2018 އަށް އެމް. އެން. ޔޫ ބިޒްނަސް 
ސްކޫލްގެ ޑީން އަކަށް ހުންނެވި އަލްފާޟިލް ޝާޠިފް ޢަލީއަކީ މީގެ ކުރިންވެސް މި 
ސްކޫލްގައި ޑީން ކަމުގެ އެއް ދައުރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އޮސްޓްރޭލިއަން 
ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީން މާސްޓަރ އޮފް މެނެޖްމަންޓް ފުރިހަމަކުރައްވާފައި 
ވާއިރު ބިޒްނަސް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ދާއިރާއިން ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައި 
ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވޮލޮންގޮންގްއިންނެވެ. 18 އަހަރު 
ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެގޭ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައި ވުމުގެ 
މަސައްކަތް  ވެސް  މުވައްސަސާތަކުގައި  އެހެނިހެން  ސަރުކާރުގެ  އިތުރުން 
އޮފް  އެސޯސިއޭޝަން  އަކީ  ޢަލީ  ޝާޠިފް  އަލްފާޟިލް  ކުރައްވާފައިވެއެވެ. 
މެނެޖްމަންޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް އިން ސައުތް އޭޝިއާގެ، 
ޔުނިވަރސިޓީ  އިތުރުން  ކަމުގެ  މެންބަރު  ބޯޑް  އެގްޒެކެޓިވް  ރައީސްކަމާއި 
އިންފޮމޭޝަން  ބޭފުޅެކެވެ.  ކުރައްވާފައިވާ  ވެސް  މެންބަރުކަން  ކައުންސިލްގެ 
ގުޅުންހުރި  ދާއިރާއާއި  ފައިނޭންސްގެ  އަދި  މެނެޖްމަންޓް  ޓެކްނޮލޮޖީއާއި، 
އަދި  ވޯކްޝޮޕް  ފެންވަރުގެ  ޤައުމީ  އަދި  ބައިނަލްއަޤުވާމީ  ގިނަގުނަ  ވަރަށް 
ސެމިނަރތަކުގައި އަލްފާޟިލް ޝާޠިފް ޢަލީ ބައިވެރިވެވަޑައި ގަންނަވާފައިވެއެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީގައި  ވަނީ  މުބާރިކް  ވެސް  އިތުރުން  ދާއިރާގެ  މާކެޓިންގ  ބަދަލުވެވަޑައިގަތެވެ.  މަޤާމަށް  ލެކްޗަރަރގެ  އެސޯސިއޭޓް  އެފެކަލްޓީގެ  ގައި   2012
ކޮއްދެއްވާފައިވެއެވެ. މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަ  ކުރިއެރުވަމަށް  ފުރިހަމަކޮށް  ސިސްޓަމްތައް  އޮންލައިން  ދަރިވަރުންގެ  އަދި  މުވާސަލާތީ  އިދާރީ،  ބޭނުންކުރާ 



  28 - ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  

ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ ޑީން - އައްޝައިޚް އަލީ ޒާހިރު

15 ޖަނަވަރީ 2018 ގައި ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ 
މެލޭޝިއާގެ  ޒާހިރުއަކީ  އަލީ  އައްޝައިޚް  ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި  ޑީންކަމާއި 
އިސްލާމިކް  އޮފް  މާސްޓަރ  ޔުނިވަރސިޓީން  އިސްލާމިކް  އިންޓަނޭޝަނަލް 
ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ  ފިޤުޙު(  އުސޫލުލް  އެންޑް  )ފިޤުޙު  ނޮލެޖް  ރިވީލްޑް 
ޑިގްރީ  ބެޗެލަރސް  ދާއިރާއިން  ޢިލްމުގެ  ހަދީޘް  އިސްލާމްދީނާއި  ބޭފުޅެކެވެ. 
އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ  އިސްލާމިކް  ސަޢުދިއަރަބިއާގެ  ހާސިލުކުރައްވާފައިވަނީ 
ޤައުމީ  އަށް   2018 ޖަނަވަރީ  އިން   2012 އޭޕްރިލް  މަދީނާއިންނެވެ. 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ ޑީންއަކަށް ހުންނެވުމުގެ 
އިތުރުން 2011 ވަނަ އަހަރު ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ 
އެންޑް ލޯ ގެ ވަގުތީ ޑީންއެއްގެ ގޮތުންވެސް ވަނީ ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައެވެ.  
ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖެގޭ  މިއަދާހަމައަށް   ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ   2009
ޔުނިވަރސިޓީއާ  އިރު،  ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައިވާ  ޔުނިވަރސިޓީއަށް 
ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އަލްމަދްރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ އަށާއި 
އިސްލާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގޭ  )މިހާރު  އިސްލާމިއްޔާ  ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލް 
ޢަލީ  އައްޝައިޚް  ކިޔަވައިދެއްވާފައެވެ.   ވަނީ  ގައިވެސް  ޔުނިވަރސިޓީ( 

ސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގގެ ޑީން - އަލްފާޟިލާ އާސިޔާ އިބްރާހިމް
ޑީންކަމާއި  ނަރސިންގގެ  އޮފް  ސްކޫލް  ގައި   2018 ޖަނަވަރީ   29
އޮސްޓްރޭލިއާގެ  އިބްރާހިމަކީ  އާސިޔާ  އަލްފާޟިލާ  ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި 
ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ނިއުކާސަލްއިން މާސްޓަރ އޮފް ނަރސިންގ އެޑްވާންސްޑް 
ދާއިރާއިން  ނަރސިންގެ  ބޭފުޅެކެވެ.  ހާސިލުކުރައްވާފައިވާ  ޕްރެކްޓިސް 
ކްރިސްޓިއަން  އިންޑިއާގެ  ހާސިލުކުރައްވާފައިވަނީ  ސައިންސް  އޮފް  ބެޗްލަރ 
މެޑިކަލް ކޮލެޖް އެންޑް ހޮސްޕިޓަލް ވެއްލޯރުއިންނެވެ. 1998 ވަނަ އަހަރުން 
އަދި  ސައިންސަސްއަށް  ހެލްތް  އޮފް  އިންސްޓިޓިއުޓް  އޭރުގެ  ފެށިގެން 
ގިނަގުނަ  ވަނީ  އާސިޔާ  އަށް  ސައިންސަސް  ހެލްތް  އޮފް  ފެކަލްޓީ  ފަހުން 
ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. 20 އަހަރު ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެގޭ ޤައުމީ 
ޔުނިވަރސިޓީއަށް އާސިޔާ ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ނަރސިންގ 
ފަރުމާކޮށް  ކޯސްތައް  ދާއިރާގެ  އެ  ކިޔަވައިދިނުމާއި  ކޯސްތައް  ދާއިރާގެ 
ގުޅުންހުރި  ދާއިރާއާ  ނަރސިންގ  އިތުރުން  ކުރުމުގެ  މުރާޖައާ  ކަރިކިއުލަމް 
ދިރާސާތައް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަލްފާޟިލާ އާސިޔާ އިބްރާހިމަކީ ނަރުހުންގެ 
ދާއިރާއަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައިވެސް ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. 
ކައުންސިލްގެ  މިޑްވައިފްރީ  އެންޑް  ނަރސިންގ  މޯލްޑިވްސް  ގޮތުން  މި 
މިހާރުގެ މެންބަރެއްގެ އިތުރުން އެ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމާއި މޯލްޑިވްސް 
ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ރައީސްކަންވެސް  ނައިބު  އެސޯސިއޭޝަންގެ  ނަރސަސް 

ޒާހިރަކީ ދީނީ ޢިލްމުގެ ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ވަރަށް ގިނަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ވޯކްޝޮޕް، ސެމިނަރ އަދި ސިމްޕޯސިއަމްތަކުގައި ބައިވެރިވެ 
ވަޑައިގަންފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރަކީ މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ޝަރީޢާ ކޮމެޓީގެ ޗެއަރމަން ކަމުގެ އިތުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް 
އެފެއަރޒްގެ އިސްލާމިކް ފިޤުޙު އެކެޑެމީގެ މެންބަރުކަމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަންވެސް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.  



 ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް -  29 

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސްގެ ޑީން - އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާހީން

9 ޖަނަވަރީ 2015 އިން 8 ޖަނަވަރީ 2019 އަށް ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް 
ސައިންސަސްގެ ޑީން އަކަށް ހުންނެވި އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާހީން އިސްމާއިލަކީ 
މީގެ ކުރިންވެސް މި ފެކަލްޓީގައި ޑީންކަމުގައި އެއް ދައުރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ 
ސައުތްވޭލްސްއިން  ނިއު  އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ  އޮސްޓްރޭލިއާގެ  ބޭފުޅެކެވެ. 
އޮފް  ބެޗްލަރ  ކުރައްވާފައިވާއިރު  ފުރިހަމަ  ހެލްތް  ޕަބްލިކް  އޮފް  މާސްޓަރ 
ހާސިލުކުރައްވާފައިވަނީ  ނިއުޓްރިޝަން  ހިއުމަން  އެޕްލައިޑް  އިން  ސައިންސް 
 26 ޔުނިވަރސިޓީންނެވެ.  މެޓްރޮޕޮލިޓަން  ލީޑްސް  އިނގެރޭސިވިލާތުގެ 
އަހަރު ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެގޭ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައި 
ސަރުކާރުގެ  ގުޅުންހުރި  ދާއިރާއާ  ސިއްޙީ  އަހަރުދުވަހު   7 އިތުރުން  ވުމުގެ 
މަސައްކަތް  އިސްމާއިލް  ޝާހީން  ޢާއިޝަތު  އަލްފާޟިލާ  މުއައްސަސާތަކުގައި 
ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާހީން އިސްމާލަކީ ނެޝަނަލް ހެލްތް 
ރިސަރޗް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމާއި، މޯލްޑިވްސް އެލައިޑް ހެލްތް ކައުންސިލްގެ 
މެންބަރުކަންވެސް  ކައުންސިލްގެ  ޔުނިވަރސިޓީ  އިތުރުން  މެންބަރުކަމުގެ 
ގިނަ  ވަރަށް  ގުޅުންހުރި  ދާއިރާއާ  ސިއްޙީ  ބޭފުޅެކެވެ.  ކުރައްވާފައިވާ 
ސެމިނަރތަކުގައި  އަދި  ވޯކްޝޮޕް  ފެންވަރުގެ  ޤައުމީ  އަދި  ބައިނަލްއަޤުވާމީ 
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާހީން އިސްމާއިލް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާފައިވެއެވެ.

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓެލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒްގެ ޑީން - އަލްފާޟިލާ ޒީނާޒް ހުސެއިން

ޓޫރިޒަމް  އެންޑް  ހޮސްޕިޓެލިޓީ  އޮފް  ފެކަލްޓީ  ގައި   2011 އޭޕްރިލް   1
ހުސެއިން  ޒީނާޒް  އަލްފާޟިލާ  ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި  ޑީންކަމާއި  ސްޓަޑީޒްގެ 
ފުރިހަމަކުރައްވަމުން ދަނީ އެ ފެކަލްޓީގެ ޑީން ކަމުގެ ދެ ވަނަ ދައުރެވެ. މިހާރު 
ޓޫރިޒަމްގެ  ހޮސްޕިޓެލިޓީއާއި  ޔުނިވަރސިޓީގައި  ޕޮލިޓެކްނިކް  ހޮންގކޮންގ 
ދާއިރާއިން ޕީ.އެޗް.ޑީ ހާސިލުކުރައްވަމުން ގެންދާ އަލްފާޟިލާ ޒީނާޒް ހުސެއިންވަނީ 
ލަންޑަންގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވެސްޓްމިންސްޓަރއިން މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް 
އިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނެޖްމަންޓް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައެވެ. ސްވިޒަލޭންޑްގެ 
އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނެޖްމަންޓް އިންސްޓިޓިއުޓުން ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން 
ޔޫރަޕިއަން ކަލިނަރީ މެނެޖްމަންޓް ހާސިލުކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން އޮސްޓްރޭލިއާގެ 
ވިކްޓޯރިއާ ޔުނިވަރސިޓީން ހޮސްޕިޓެލިޓީ މެނެޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން ބެޗްލަރސް 
ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ. 17 އަހަރު ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެގޭ ޤައުމީ 
ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައި ވާ އިރު ހޮސްޕިޓެލިޓީ އާއި ޓޫރިޒަމް 
އަލްފާޟިލާ  ކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.  ޚިދުމަތްތަކެއް  ގިނަގުނަ  ދާއިރާއަށްވެސް 
ގުޅުންހުރި  ދާއިރާއާއި  ޓޫރިޒަމްގެ  ހޮސްޕިޓެލިޓީއާއި  ހުސެއިންއަކީ  ޒީނާޒް 
ވަރަށް ގިނަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގެ އެގްޒިބިޝަން، ރިސަރޗް 
ބޭފުޅެކެވެ. ވަޑައިގަންނަވާފައިވާ  ބައިވެރިވެ  ކޮންފަރެންސްތަކުގައި  އަދި 



  30 - ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  

ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޑީން - ޑރ. ޝަޒްލާ މުޙައްމަދު

ސައިންސް  އެންޖިނިއަރިންގ  އޮފް  ފެކަލްޓީ  ގައި   2017 ނޮވެންބަރު   12
އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޑީންކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ޑރ.ޝަޒްލާ މުޙައްމަދު 
ނިއުޒީލޭންޑްގެ މެސީ ޔުނިވަރސިޓީން ޕީ.އެޗް.ޑީ ހާސިލްކުރައްވާފައިވަނީ ފުޑް 
އޮސްޓްރޭލިޔާގެ  ދާއިރާއިން  މި  ހަމަ  އަދި  އިންނެވެ.  ޓެކްނޮލޮޖީ  ސައިންސް 
އަދި  ޑިގްރީ  މާސްޓަރސް  އިން  ސިޑްނީ  ވެސްޓާން  އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ 
މުޙައްމަދު  ޝަޒްލާ  ޑރ.  ޔުނިވަރސިޓީން  ޕްލައިމައުތް  އިނގިރޭސިވިލާތުގެ 
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވެއެވެ. 3 އޮގަސްޓް 2013 ގައި އަލަށް 
ޔުނިވަރސިޓީގައި އުފެއްދި ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސް ގެ ޑީންކަން އެ ފެކަލްޓީގެ 
ނަން މިހާރުގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީއަށް 
ބަދަލުކުރެވެންދެން އަދާކުރެއްވިއެވެ. ޑރ.ޝަޒްލާ މުޙައްމަދުގެ ދާއިރާއަކީ ފުޑް 
ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ކަމުގައިވީއިރު އެ ދާއިރާއިން ކިޔަވައިދެއްވުމާއި 
ގެންދިއުމުގައި  ކުރިއަށް  ހަރަކާތްތަކެއް  ރިސަރޗް  ގިނަ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ. މި ގޮތުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސަރޗް ގްރާންޓްސް 
ކޮމެޓީ އަދި އެތިކްސް ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުކަން އަދާ ކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން ރިސަރޗް 

ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ ޑީން - އަލްފާޟިލް އާސިމް ޢަބްދުއްސައްތާރު )1 އޮގަސްޓް 2018 އިން ފެށިގެން(

1 އޮގަސްޓް 2018 ގައި ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ ޑީންކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި 
ކޮވާން  އިޑިތް  އޮސްޓްރޭލިޔާގެ  ޢަބްދުއްސައްތާރަކީ  އާސިމް  އަލްފާޟިލް 
ޔުނިވަރސިޓީން މާސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ހާސިލުކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. 
ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާއިން ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރައްވާފައިވަނީ ފިޖީގެ 
ސްކޫލް  އިތުރުން  މީގެ  ޕެސިފިކްއިންނެވެ.  ސައުތް  އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ  ދަ 
ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިން އިންޑިޔާގައި މަތީ ތައުލީމު ހާސިލު ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. 
1 ޖަނަވަރީ 2008 ން 28 ފެބުރުވަރީ 2012 އަށް ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ދިގު  އިތުރުން  ހުންނެވުމުގެ  ޑީންއަކަށް  އެޑިޔުކޭޝަންގެ  އޮފް  ފެކަލްޓީ 
ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.  އާސިމް  ދާއިރާއަށް  ތަޢުލީމީ  މުއްދަތަކަށް 
ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖެގޭ  އަހަރުދުވަހު   7 ތެރެއިން  މީގެ 
ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. އަލްފާޟިލް އާސިމް އަބްދުއްސައްތާރަކީ ތަޢުލީމީ 
ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ވަރަށް ގިނަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގެ 
ވޯކްޝޮޕް، ސެމިނަރ އަދި ސިމްޕޯސިއަމްތަކުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންފައިވާ 
ވޯލްޑް  މެންބަރުކަމާއި  ބޯޑް  އެގްޒެކެޓިވް  ސޮސައިޓީގެ  ކެއަރ  ބޭފުޅެކެވެ. 
ސްޓިއަރިންގ  ޕްރޮޖެކްޓްގެ  މެނެޖްމަންޓް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  ބެންކުގެ 
ގައުމީ  ތައުލީމާބެހޭ  މެންބަރުކަމާއި  ކޮމިޓީ  ޓެކްނިކަލް  މެންބަރުކަމާއި  ކޮމިޓީ 
މަޖްލިސްގެ މެންބަރުކަން އަދި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލް މެންބަރުކަން 
އަދާކުރަށްވާފައެވެ.  ވަނީ  ޢަބްދުއްސައްތާރު  އާސިމް  އަލްފާޟިލް  ވެސް 

ގްރާންޓް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ޢަމަލީ ގޮތުން ހިންގެވުމާއި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ސްޕަވައިޒަރެއްގެ ގޮތުންވެސް ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ.  ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ ރިސަރޗް ޕްރޮޖެކްޓްތައް 
ހޯދުމާއި ރިސަރޗްގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާ ޑރ. ޝަޒްލާ މުޙައްމަދަކީ ފެކަލްޓީގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ސަރުކާރުގެ ބައެއް ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރެކެވެ. 
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ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ ޑީން - އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ )26 އޭޕްރިލް 2018 ގެ ނިޔަލަށް(

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގައި   2018 އޭޕްރިލް   27
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަޤާމާއި ހަވާލުވެޑައިގެންނެވި 
ހަމައަށް  އާ   2018 އޭޕްރިލް   26 ޢަލީއަކީ  ޢަބްދުއްރަޝީދު  އަލްފާޟިލް 
ކުރައްވާފައިވާ  ފުރިހަމަ  ދައުރު  ދެ  ކަމުގެ  ޑީން  އާޓްސްގެ  އޮފް  ފެކަލްޓީ 
ލެކްޗަރަރއެއްގެ  އެޑިއުކޭޝަންގައި  އޮފް  ފެކަލްޓީ  ކުރީގައި  އޭގެ  ބޭފުޅެކެވެ. 
ގޮތުގައި 20 އަހަރު ދުވަހު ޢަބްދުއްރަޝީދު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. 
ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީއަކީ 1985 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި 
އުނގަންނައިދިނުމުގެ  ދިވެހިބަސް  ޚާއްޞަކޮށް  އަދި  ކުރައްވާ،  ޚިދުމަތް 
މިއަދުވެސް  ބޭފުޅެކެވެ.  ގެންދަވާ  ކުރައްވަމުން  މަސައްކަތް  ދާއިރާގައި 
ޢަބްދުއްރަޝީދަކީ، އުނގަންނައިދެއްވުމަށް ވަގުތު ދެއްވައި، ދިވެހިބަހާއި ބަހުގެ 
ފޯރުކޮށްދެއްވަމުން  އެހީތެރިކަން  އެކިގޮތްގޮތުން  ފަރާތްތަކަށް  ދިރާސާކުރައްވާ 
ޑިގްރީ  މާސްޓަރސް  އޮސްޓްރޭލިއާއިން  ޚިދުމަތްތެރިއެކެވެ.  ގެންދަވާ 
ޙާޞިލުކުރައްވާފައިވާ ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީއަކީ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އިމްތިޙާނުތައް 

ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގެ ޑީން - ޑރ ޝީޒާ ޢަލީ
ޑީން  މެޑިސިންގެ  އޮފް  ސްކޫލް  ގާއިމްކުރެވުނު  އަލަށް  މުޅިން  ރާއްޖޭގައި 
 2018 އޮކްޓޫބަރު   09 ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ  ޢަލީ  ޝީޒާ  ޑރ.  ކަމާއި 
ޙިދުމަތްތަކެއް  ގިނަ  ވަރަށް  ދާއިރާއަށް  ސިއްޙީ  ޢަލީއަކީ  ޑރ.ޝީޒާ  ގައެވެ. 
މެޑިކަލް  ކިޔެވުމަށްފަހު  އެމް.ބީ.ބީ.އެސް  އޭނާ  ބޭފުޅެކެވެ.  ކޮށްދެއްވާފައިވާ 
އޮފިސަރއެއްގެ މަގާމުގައި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. 
އަދި 2003 ވަނަ އަހަރު ޕާކިސްތާނުގެ ފެޑެރަލް ސާރވިސަސް ގަވަރމަންޓް 
އިން  މެޑިކަލް ސައިންސް  އޮފް  އިންސްޓިޓިއުޓް  ޕާކިސްތާން  އަދި  ހޮސްޕިޓަލް 
ކޯހެއްވަނީ  ސްޕެޝަލައިޒޭޝަން  ދުވަހުގެ  އަހަރު  ހަތަރު  ދާއިރާއިން  ލޮލުގެ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވަނީ  ޝީޒާ  ޑރ.  އިތުރުން  މީގެ  ކުރައްވާފައެވެ.  ފުރިހަމަ 
ބިޒްނަސް  އޮފް  މާސްޓަރ  އިން  ސްކޫލް  ބިޒްނަސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤައުމީ 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވާފައެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގައި 
ފަސް އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލް އޮފް ހެލްތު ސާވިސާސް 
ގެ މަގާމު ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގައި މި މަގާމުގައި 
އޭނާ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައި ވަނީ ޓެކްނިކަލް ލަފާދޭ އެންމެ އިސް ބޭފުޅެއްގެ 
ހައިސިއްޔަތުންނެވެ. މި ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މެޑިކަލް ސްކޫލެއް ގާއިމުކުރުމުގެ 
ކުރެވުނު  ފަރާތުން  ހެލްތުގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ބައިވެރިވެ  މަޝްވަރާތަކުގައި 
ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ގޮތުން  އަމަލީ  ޝީޒާ  ޑރ.  މަސައްކަތުގައި  ގިނަގުނަ 

ކަމުގައިވާ އެޗް.އެސް.ސީ.އާއި، އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުގެ ދިވެހި ކަރުދާސް މާކް ކުރެއްވުމުގައި 9 އަހަރު ވަންދެން މަސައްކަތް ކުރައްވައި، އިމްތިޙާނުގެ 
އެގްޒަމިނަރެއްގެ ގޮތުގައި އަދި ޗީފް އެގްޒަމިނަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. 2015 ވަނައަހަރު ރާއްޖޭގައި އަލަށް ޢަމަލުކުރަން 
ފެށި ޤައުމީ މަންހަޖުގެ ދިވެހި މުޤައްރަރު ގްރޭޑް 1ން 10ށް ލިޔުއްވާފައިވަނީވެސް ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީއެވެ. މީގެއިތުރުން، ސާނަވީ އިމްތިޙާނާއި، މަތީ 
ކަރުދާސް،  އިމްތިޙާނު  ނަމޫނާ  ތައްޔާރުކުރައްވައި،  ސްޕެސިފިކޭޝަން  ދަށުން  މުޤައްރަރުގެ  އާ  މަތިކޮށް،  ފެންވަރު  މާއްދާގެ  ދިވެހި  އިމްތިޙާނުގެ  ސާނަވީ 
ހިލޭސާބަހަށް އެކުލަވައިލައްވާފައިވަނީވެސް އޭނާއެވެ. ދިވެހި ދައުލަތުން ދެއްވާ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު 2018 ވަނަ އަހަރު ލިބިފައިވާ ޢަބްދުއްރަޝީދު 
މަސައްކަތް  އަހަރު   12 ގޮތުގައި  އެގްޒެމިނަރެއްގެ  އަދަބިއްޔާތުގެ  ދިވެހިބަހާއި  )ޔޫ.ކޭ(ގެ  އޯގަނައިޒޭޝަން  ބެކްލޯރިއާ  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ޢަލީވަނީ، 
ކުރައްވާފައެވެ. މިއަދުވެސް އެކަމުގައި ދެމިހުންނެވި ޢަބްދުއްރަޝީދަކީ، ބޭރު ބަސްބަހުގެ އަހުލުވެރިންނަށްވެސް ދިވެހިބަސް އުނގަންނައިދެއްވާ ބޭފުޅެކެވެ. 



  32 - ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  

ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒްގެ ވެރިޔާ - ކެޕްޓަން އަޙްމަދު ޒުބައިރު

1 އެޕްރީލް 2016 ގައި ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒްގެ ވެރިޔާގެ މަޤާމާއި 
މެރިޓައިމް  އޮސްޓްރޭލިއަން  ޒުބައިރަކީ  އަޙްމަދު  ކެޕްޓަން  ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި 
ކޮމްޕިޓެންސީ  އޮފް  ސެޓްފިކެޓް  )އަންލިމިޓެޑް(  މާސްޓަރ  އޮތޯރިޓީން  ސޭފްޓީ 
ދަތުރުފަތުރުގެ  ކަނޑު  ނުވަތަ  ނިޔަމިކަމުގެ  ބޭފުޅެކެވެ.  ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ 
ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާ އޮފް އެޕްލައިޑް ސައިންސް )ޝިޕްމާސްޓަރ( ހާސިލުކުރައްވާފައި 
ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއަން މެރިޓައިމް ކޮލެޖްއިންނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
ދެއްވާ ހިތްވަރުދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު 11 ނޮވެންބަރު 2012 ގައި ދަތުރުފަތުރުގެ 
ޒުބައިރަށް  އަޙްމަދު  ކެޕްޓަން  ރޮނގުން  ކުރުމުގެ  ކަނޑުދަތުރުފަތުރު  ދާއިރާއިން 
ނޯޓިކަލް  ދަ  ވިލާތުގެ  އިނގިރޭސި  އިތުރުން  މީގެ  ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. 
އިންސްޓިޓިއުޓް އާއި ލޮއިޑްސް ލިސްޓުން 2003 ވަނަ އަހަރު “ޝިޕްމާސްޓަރ 
އޮފް ދަ އިޔަރ” އެވޯޑް ލިބިލައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ހަމަ އެއަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް، 
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ރީތިނަން ހޯދައިދެއްވާ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ 
އިނާމުވެސް ކެޕްޓަން އަޙްމަދު ޒުބައިރު ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. 14 ޖޫން 2015 
ސްޓަޑީޒްގައި  މެރިޓައިމް  ފޮރ  ސެންޓަރ  ހަމައަށްވެސް  މިއަދާ  ފެށިގެން  އިން 
އަހަރުން  ވަނަ   1998 ޒުބައިރަކީ  އަޙްމަދު  ކެޕްޓަން  ކުރައްވާ  ކަން  ލެކްޗަރަރ 

ސެންޓަރ ފޮރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒްގެ ވެރިޔާ - އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދީދީ 

ސްޓަޑީޒްގެ  ފައުންޑޭޝަން  ފޮރ  ސެންޓަރ  ގައި   2016 ސެޕްޓެންބަރު   1
ދީދީއަކީ  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް  ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި  މަޤާމާއި  ވެރިޔާގެ 
ޕޮޕިއުލޭޝަން  އިން  މާސްޓަރ  ފިލިޕިންސްއިން  ދަ  އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ 
ސައުތް  އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ  ބޭފުޅެކެވެ.  ވާ  ހާސިލްކުރައްވާފައި  ސްޓަޑީޒް 
ޙާއްޞަވެފައި  ހާސިލުކުރެއްވިއިރު  އާޓްސް  އޮފް  ބެޗްލަރ  އޮސްޓްރޭލިއާއިން 
ވަނީ ހިސްޓްރީއާއި ޖޯގްރަފީގެ ދާއިރާއިންނެވެ. މުޙައްމަދު ދީދީއަކީ 7 އަހަރު 
ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެގޭ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައި ވުމާއެކު 
ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް 12 އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައި ވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަލްފާޟިލް 
މުޙައްމަދު ދީދީ އަކީ ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އޮފީސްތަކުގެ މަތީ މަޤާމްތަކުގައި 
މިނިސްޓްރީ  އަހަރު  ވަނަ   2008 އިރު  ވާ  މަސައްކަތްކުރައްވާފައި  ވެސް 
އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާބަން 
ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީގެ މަޤާމާއި ހދ.އަތޮޅުގެ އަތޮޅު ވެރިކަން 
ތަޢުލީމީ  ދީދީއަކީ  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް  ބޭފުޅެކެވެ.  ކުރައްވާފައިވާ  ވެސް 
ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި ވަރަށް ގިނަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގެ 
ވޯކްޝޮޕް އަދި ސެމިނަރތަކުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ފެށިގެން ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒްއަށް ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮއްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ކެޕްޓަން ޒުބައިރަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ 
އެޑިއުކޭޝަންގެ ދައުރުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ޔުނިވަރސިޓީގައި ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ގިނަ ކޯސްތައް ހިންގަވައި ކިޔަވައިދެއްވާފައިވާ 
ފަރާތްތަކަށް  އަމިއްލަ  އިދާރާތަކަށާއި  އެކި  ސަރުކާރުގެ  ގޮތުން  ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ  މެރިން  ވަނީ  ޒުބައިރު  އަޙްމަދު  ކެޕްޓަން  އިތުރުން  މީގެ  ބޭފުޅެކެވެ. 
ކުރައްވާފައިވެއެވެ.  މަސައްކަތް  ކޮމެޓީތަކުގައި  އެޑްވައިޒަރީ  އިދާރާތަކުގެ  އެކި  ސަރުކާރުގެ  ދަތުރުފަތުރާގުޅޭ  ކަނޑު  އަދި  ދެއްވާފައެވެ.  ކޮންސަލްޓަންސީ 
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  34 - ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، 
ތަޢުލިމީ  ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމާއި ހުނަރުތައް ފާހަގަކޮށް އެއާ އެއްގޮތަށް މަންހަޖު ފަރުމާކުރުމާއި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި އަށަގެންނެވުމަށް 
މަސައްކަތްކުރުމެވެ. މީގެ އިތުރުން ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ  ދިރާސާތައްކޮށް ޝާއިޢުކުރުމަކީވެސް މި ފެކަލްޓީގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. 

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ހިންގި އެކި ކޯސްތަކުގައި ޖުމްލަ  1776ދަރިވަރުން ކިޔަވައެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު މާލެއާއި 4 ކެމްޕަސް އަދި އައުޓްރީޗް 
ސެންޓަރުތަކުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ކޯސްތައް ހިންގިފައިވެއެވެ. 

2018 ވަނަ އަހަރަކީ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ކާމިޔާބީތަކަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ އަހަރެކެވެ. މި ގޮތުން މާރިޗު މަހުގައި ބޭއްވުނު ޔުނިވަރސިޓީ ދަސްވެނިވުމުގެ 
ޖަލްސާގައި މި ފެކަލްޓީގެ ދެ ދަރިވަރަކު ވަނީ ޕީ.އެޗް.ޑީ ހާސިލުކޮށްފައެވެ. އަދި އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ފެކަލްޓީގެ 374 ދަރިވަރަކު ވަނީ ދަސްވެނިވެ ސަނަދު ހާސިލުކޮށްފައެވެ. 
މީގެ އިތުރުން ސެޕްޓެންބަރު މަހުގައި ބޭއްވުނު ދަސްވަނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މި ފެކަލްޓީގެ 135 ދަރިވަރަކު ވެސް ވަނީ ދަސްވެނިވުމުގެ ސަނަދު ހާސިލުކޮށްފައެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު މުހިންމު ކަންތައްތައް

“އުފަލާ 	  ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން  ދުވަސް  ކުޑަކުދިންގެ 
މޭ   11 ހަރަކާތްތަކެއް  ކުޑަކުދިންނާގުޅޭ  ނަމުގައި  މަޖާ” 
 18:00 ން   16:00 ހަވީރު  ދުވަހު  ހޮނިހިރު  ވީ   2018
ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިއަށް  ގައި  ބަގީޗާ  ކުޑަކުދިންގެ  އަށް 

އިސްނަގައިގެން 	  ފަރާތުން  ޖަމިއްޔާގެ  ދަރިވަރުންގެ  ފެކަލްޓީގެ 
 3 ދުވަސް،  މުދައްރިސުންގެ  އަޤްވާމީ  ބައިނަލް 
ފާހަގަކުރިއެވެ.  ފެކަލްޓީގައި  2018ގައި  އޮކްޓޫބަރު 
ފަރާތްތަކާއި،  އިސް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ދުވަހުގައި  މި 
ބައިވެރިވިއެވެ. ދަރިވަރުން  މުވައްޒަފުންނާއި  ފެކަލްޓީގެ 

އޮފް 	  ބެޗްލަރ  އާއި  ޓީޗިންގ  އޮފް  ބެޗްލަރ  ފެކަލްޓީގެ 
ސްޓޫޑެންޓް  އެންޑް  “އިޔަރ  ދަރިވަރުން  ކޯހުގެ  އެޑިޔުކޭޝަން 
 25 އެއް  ޝޯވ  އާޓް  ނަމުގައި  ގެ   ”2018 ޝޯވ  އާޓް 
ގައި  ބީ.ބްލޮކް  ފެކަލްޓީގެ  ދުވަހު  ވަނަ   2018 އޮކްޓޫބަރު 
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  އެދަރިވަރުން  ޝޯގައި  ހުށަހަޅައިދިނެވެ. 
ކުރެވުނެވެ.  ޑިސްޕްލޭ  މަސައްކަތްތައް  ކުރެހުންތަކުގެ  ތަފާތު 

ފުރަތަމަ ޓާމްގައި ) އޭޕްރިލް 15 ން މޭ 21 އަށް( 86 ދަރިވަރަކު 	 
މާލޭގެ 15  ސްކޫލެއްގައި އަދި  37 ދަރިވަރުން އަތޮޅުތަކުގެ 20 

ސްކޫލެއްގައި ޓީޗިންގ ޕްރެކްޓިސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރިއެވެ.

ދެވަނަ ޓާމްގައި )ޖުލައި 22 ން އޮގަސްޓް 2 އަށް( 158 ދަރިވަރަކު 	 
މާލެގެ 16 ސްކޫލެއްގައި އަދި 36 ދަރިވަރުން އަތޮޅުތަކުގެ 31 
ސްކޫލެއްގައި ޓީޗިންގ ޕްރެކްޓިސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރިއެވެ.

ބައިވެރިން 	   2 ޕްރޮގްރާމްގެ  ޕީ.އެޗް.ޑީ  ފެށި  ގައި  ފެކަލްޓީ 
ކަމަށްވާ އަލްފާޟިލާ ސުނީނާ ރަޝީދު އާއި އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު 
ޢަލީ 26 މާރިޗް 2018 ގައި ބޭއްވުނު ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަނަދު ހާސިލުކުރެއްވިއެވެ.
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ދަރިވަރުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކުރި ފީލްޑް ދަތުރުތައް

ދަރިވަރުންގެ ތާރީޚްދަރިވަރުން ފޮނުވި ތަންކޯހުގެ ނަން
ޢަދަދު

1513 - 16 މާރިޗްއއ.އުކުޅަސްބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ސެކަންޑަރީ

ކ.ގުރައިދޫ ) ޚާއްސަ އެހީއަށް ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ސެކަންޑަރީ )ބިޒްނަސް/ ސައިންސް(
1436 އޭޕްރިލްބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު(

ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރައިމަރީ )ލާރނިންގ އެންޑް ޓީޗިންގ 
ސޯޝަލް ސައިންސް (

ކ.ތުލުސްދޫ )ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް 
10އޭޕްރިލް 26އުފައްދާ ކާރުޚާނާ(

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ސެކަންޑަރީ )ޑިވެލޮޕްމެންޓަލް އިކޮނޮމިކްސް(
13އޮކްޓޫބަރު 25ސަރވިސަސް

23އޮކްޓޫބަރު 29ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ޕްރައިމަރީ )ސޯޝަލް ސައިންސް(

ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ޕްރައިމަރީ )ސޯޝަލް ސައިންސް(
ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ކޯޕަރޭޝަން
24އޮކްޓޫބަރު 30

ކޯސްތައް ތަރައްޤީކުރުމާއި އައު ކޯސްތައް ފެށުން
ފެކަލްޓީގައި ކިޔަވައިދޭ ހުރިހާ ކޯހެއްގައި ހިމެނޭ މޮޑިޔުލްއެއް ކަމުގައިވާ “ކިޔަވައިދިނުމުގެ ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ” އިސްލާހުކޮށް ކޮމިޓީ އޮން ކޯސަސްއަށް 	 

ހުށަހެޅުނެވެ. 
ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން )ދިވެހި ލެންގުވިޖް އެންޑް ލިޓްރޭޗަރ( ގެ އެންޓްރީ ކްރައިޓީރިޔާ އިސްލާޙުކޮށް ކޮމިޓީ އޮން ކޯސަސް އަށް ހުށަހެޅުނެވެ. 	 



  36 - ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  

މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމަށް އެކިއެކި އިދާރާތަކަށް ވީއްލުން

ދުވަހު 	  ބުރާސްފަތި  ވީ   2018 ފެބުރުވަރީ   15 މުދައްރިސުންނަށް  އިސްލާމިއްޔާގެ  އަރަބިއްޔަތުލް  އަލްމަދުރަސަތުލް 
އާޝިޔާ  އަލްފާޟިލާ  ލެކްޗަރަރ  ފެކަލްޓީގެ  ސެޝަނެއް  ޑިވެލޮޕްމެންޓް  ޕްރޮފެޝަނަލް  14:00ށް  ން   10:00 ހެނދުނު 
ގެންގޮސްދިނެވެ. ކުރިއަށް  ޢަބްދުއްރަހީމް  އަޒްރާ  މަރްޔަމް  އަލްފާޟިލާ  އަދި  ޢަލީ  ޢާއިޝަތު  އަލްފާޟިލާ  އަޙްމަދު،  ލީލާ 

ލެކްޗަރަރ 	  ފެކަލްޓީގެ  ދެއްވުމަށް  ނަންގަވައި  ސެޝަނެއް  އާބެހޭ  ޕޯޓްފޯލިއޯ  ޓީޗަރުންނަށް  ޕްރީސްކޫލްގެ  ލާރނަރސް  ލިޓްލް  ބްރިޖް 
ދޫކުރެވުނެވެ. އެސްކޫލަށް  ށް   14:00 ން   11:30 ދުވަހު  2018ވަނަ  ފެބުރުވަރީ   22 ނަސީރު،  ބަދޫރާ  އަލްފާޟިލާ 

ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝަކީލާ، ލެކްޗަރަރ
------------------------------------------
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެތަމެޓިކްސް އެޑިޔުކޭޝަން

އަލްފާޟިލާ މަޢުމޫނާ ޢަބްދުهللا، ލެކްޗަރަރ
-----------------------------------------
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑިޔުކޭޝަން

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޒުބެއިރު، ލެކްޗަރަރ
-----------------------------------------
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނަލް ސްޓަޑީޒް

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރިޔާޟް، އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ
-----------------------------------------------------
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ސައިންސް އެޑިޔުކޭޝަން

އަލްފާޟިލާ ވަދިއްޔާ ތަޢުފީޤު، ލެކްޗަރަރ
----------------------------------------
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ސައިންސް އެޑިޔުކޭޝަން

އަލްފާޟިލާ ފަރަޙްނާޒް ޝާޠިރު، ލެކްޗަރަރ
------------------------------------------
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ލޭންގްވިޖް އެޑިޔުކޭޝަން
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ކޮމިޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް

ކުރިއަށް އޮތް 2 އަހަރު ދުވަހަށް ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލެވި، ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން 5 ފެބުރުވަރީ 2018ގައި ބޭއްވުނެވެ.
ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ

ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން

މަޤާމްނަން

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ / މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަފީޢު

ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރ / ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް ޑިޕާޓްމެންޓް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންޑރ.ޢަބްދުލް މުޙުސިން މުޙައްމަދު

ޕްރިންސިޕަލް / ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަންއަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޞަފޫރާ

ޕްރިންސިޕަލް / މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްއަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

ޕްރޮގްރާމް ސްޕެޝަލިސްޓް / ޔުނިސެފްއަލްފާޟިލާ މަޒީނާ ޖަމީލް

ރައީސް / ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑެމީއަލްފާޟިލް އަޝްރަފް ޢަލީ

ޑީން / ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ފިޒާނާ ރަޝީދު

ލެކްޗަރަރ / ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޒުބެއިރު

ލެކްޗަރަރ / ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއަލްފާޟިލާ ފަރަޙްނާޒް ޝާޠިރު

ލެކްޗަރަރ / ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއަލްފާޟިލާ ވަދިއްޔާ ތަޢުފީޤް

ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ / ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއަލްފާޟިލާ ލަޠީފާ އުޘްމާން

ބައްދަލުވުން   25 ކޮމިޓީގެ  މެނޭޖްމެންޓް  ފެކަލްޓީ  އެކުލަވާލާފައިވާ  ހޯދުމުގެގޮތުން  އިރުޝާދު  ލަފަޔާއި  ހިންގުމުގައި  ފެކަލްޓީ  އަހަރު  ވަނަ   2018
ކޮމެޓިއެއް  އައު  ޢައްޔަނުކޮށް  މެންބަރުން  އަލުން  އަށް  ކޮމިޓީ  މެނޭޖްމެންޓް  2018ގައި  ނޮވެންބަރު  ގުޅިގެން  ހަމަވުމާއި  ދައުރު  ކޮމިޓީގެ  ބޭއްވިފައިވެއެވެ. 
އެވެ. ރަޝީދު  ފިޒާނާ  މަރިޔަމް  އަލްފާޟިލާ  ޑީން  ފެކަލްޓީގެ  ބެލެހެއްޓެވީ  ރިޔާސަތު  ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ކޮމިޓީގެ  މެނޭޖްމެންޓް  އެކުލަވާލެވުނެވެ. 

މެނޭޖްމެންޓް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން

މަޤާމްނަން

ޑީންއަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ފިޒާނާ ރަޝީދު

ޑެޕިޔުޓީ ޑިރެކްޓަރއަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޚަލީލް

ލެކްޗަރަރއަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝަޢުޤީ

ލެކްޗަރަރއަލްފާޟިލާ މަޢުމޫނާ ޢަބްދުهللا

ލެކްޗަރަރއަލްފާޟިލާ ހަމީޒާ އަފީފް

ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރޑރ.ޙައްވާ ނީނާ ޢަލީ

ލެކްޗަރަރއަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ލައިޒާ

ލެކްޗަރަރއަލްފާޟިލާ ހަމީޒާ އަފީފް



  38 - ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  

އަދި  މެނެޖްމަންޓް،  ބިޒްނަސް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި،  ޕަބްލިކް  ބޭނުންތަކާގުޅޭ  އިދާއިރާތަކުގެ  އަމިއްލަ  ސަރުކާރާއި  ސްކޫލަކީ  ބިޒްނަސް  އެމް.އެން.ޔޫ 
 2018 މަރުކަޒެކެވެ.  ޚާއްޞަ  ކުރެވިފައިވާ  ޤާއިމް  ޔުނިވަރސިޓީގައި  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދިނުމަށް  ތަމްރީނު  ތަޢުލީމާއި  ދާއިރާއިން  އެކައުންޓިންގ 
ރެޖިސްޓްރީވެގެން  ކޯސްތަކުގައި  އެކި  ނިމުނުއިރު  އަހަރު  އަދި  ދަސްވެނިވިއެވެ.  ދަރިވަރުން   118 އެކިކޯސްތަކުން  މިސްކޫލުގެ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ 
ތަރައްޤީ  ޚިދުމަތްތައް  ކޯސްތަކުގެ  ހިންގާ  މިސްކޫލުން  ފާހަގަކޮށްލެވެނީ  އަހަރު  ވަނަ   2018 ކިޔަވަމުންދެއެވެ.  މިފެކަލްޓީގައި  ދަރިވަރަކު   1491
ގޮތުގައެވެ. އަހަރެއްގެ  ހޯދައިދެވުނު  ފުރުސަތުތަކެއް  ފަހި  ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންވާ  ވަންނަން  ކޯސްތަކަށް  މިސްކޫލްގެ  ފަރުމާކޮށް،   ކޯސްތައް  އައު  ކުރުމަށާއި 

ޔުނިވަރސިޓީ 	  އިދާރާއާ  ކައުންސިލްގެ  ހޯރަފުށީ  ހއ. 
ހޯރަފުށީގައި  ހއ.  ގައި   2018 ޖުލައި   19 ގުޅިގެން 
ފެށުނެވެ.  ކިޔަވައިދޭން  ކޯހަށް  ބިޒްނަސް  އިން  ޑިޕްލޮމާ 

މި ސްކޫލްގައި ހިންގާ މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 	 
އަދި ބެޗްލަރ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް ކޯހުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް 
ހިންގުނެވެ. މުވައްޒަފުންނަށް  ފިނޭންސްގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ގެންދާތާ 	  ދެމުން  ޙިދުމަތް  މިސްކޫލުން  އަހަރަކީ  ވަނަ   2018
ފެކަލްޓީގެ  މިގޮތުން  އަހަރެވެ.  ފުރުނު  އަހަރު  ވަނަ   27
މުވައްޒަފުން  ފެކަލްޓީގެ  ގޮތުން  ފާހަގަކުރުމުގެ  ދުވަސް  އަހަރީ 
ހިންގިއެވެ. ހަރަކާތްތަކެއް  ގިނަ  ޑިނަރނައިޓްއަކާއިއެކު 

އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް

2018 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު މުހިންމު ކަންތައްތައް. 



 ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް -  39 

އެންޑް  އިކޮނޮމިކްސް  އޮފް  ބެޗްލަރ  ތެރޭގައިވަނީ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2018
ކުރެވިފައެވެ.  ތަކެއް  މަސައްކަތް  ގިނަގުނަ  ފެށުމަށް  ކޯސް  މެނެޖްމަންޓްގެ 
މިގޮތުން ކޯސް ފެށުމަށް ބޭނުންވާ ކޯސް ސްޓްރަކްޗަރ އާއި ކޯސް އައުޓްލައިންތައް 
ކަރިކިއުލަމް ކޮމިޓީއިންނާއި، ކޮމިޓީ އޮން ކޯސަސް އިން  ފާސްކޮށް 2019 
ކުރެވުނެވެ. އިޢުލާން  ހިންގުމަށް  ޓާރމްގައި  ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

 
މެނެޖްމަންޓް  ރިސޯސް  ހިއުމަން  އޮފް  ބެޗްލަރ  ސ.ގަމުގައި 
އަހަރުގެ  ވަނަ   2019 މަޝްވަރާކުރެވި  ހިންގުމާމެދު  ކޯސް 
ނިންމާފައެވެ. ވަނީ  ފެށުމަށް  މިކޯސް  ޓާރމްގައި  ފުރަތަމަ 

އައު ކޯސްތައް ފެށުމަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް



  40 - ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  

އެންޑް  ޝަރީޢާ  އޮފް  ފެކަލްޓީ  ސްޓަޑީޒްއާއި  އިސްލާމިކް  އޮފް  ފެކަލްޓީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ   ޤައުމީ  ސްޓަޑީޒްއަކީ  އިސްލާމިކް  އެންޑް  ލޯ  އޮފް  ފެކަލްޓީ 
ޤާނޫނީ  ޝަރީއަތާއި  ދީނާއި،  މަޤުސަދަކީ  މައިގަނޑު  ފެކަލްޓީގެ  މި  ފެކަލްޓީއެކެވެ.  އުފައްދާފައިވާ  ގައި   2018 ޖަނަވަރީ   1 އެއްކުރުމަށްފަހު،  ލޯ 
މާސްޓަރސް  ފެށިގެން  ން   3 ލެވެލް  ސެޓްފިކެޓް  ފެކަލްޓީގައި  މި  ޝާއިޢުކުރުމެވެ.   ދިރާސާތައްކޮށް  ދާއިރާތަކުން  މި  ފޯރުކޮށްދީ  ތަމްރީނު  ތަޢުލީމާއި 
ކޯސްތަކުގައި  އެކިއެކި  ދަރިވަރުން  ޓަރމްގައި 757  ދެވަނަ  އަދި  ދަރިވަރުން  ޓަރމްގައި 647  ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ  މި  ހިންގައެވެ.  ކޯސް  ހަމައަށް  ލެވެލްއާ 
ރަޖިސްޓްރީވެފައިވެއެވެ.  ފެކަލްޓީގެ އެކިއެކި ކޯސްތަކުން ފުރަތަމަ ޓަރމްގައި 78 ދަރިވަރުން އަދި ދެ ވަނަ ޓަރމްގައި 73 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެފައިވެއެވެ.

ދިނުމުގެ 	  ތަޖުރިބާ  ޢަމަލީ  ދަރިވަރުންނަށް   ކިޔަވާ  ފެކަލްޓީގައި  މި 
ގޮތުން “މޮކް ޓްރަޔަލް ކޮމްޕެޓިޝަން” އެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. 
މި ކޮމްޕެޓިޝަންގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވީ ސިވިލް ކޯޓުގެ 
ރެޖިސްޓްރާ އަލްއުސްތާޛް އަޙުމަދު ޢަބްދުލް މަތީން ގެ އިތުރުން ފެކަލްޓީގެ 
3 ލެކްޗަރަރުން ކަމުގައިވާ އަލްއުސްތާޒާ އާމިނަތު ހައިފާ، އަލްއުސްތާޒާ 
ޒިމްނާ އަބްދުލް މުޙުސިން އަދި އަލްއުސްތާޒް މުޙައްމަދު މަންޞޫރުއެވެ.

ކޮމްޕެޓިޝަނުގައި 	  މޫޓިންގ  ސާކް  ވަނަ   3 އޮތް   އިންޑިއާގައި 
 2 މީގެތެރެއިން  ބައިވެރިވެ،  ދަރިވަރަކު   3 ފެކަލްޓީގެ  މި 
ކުރިއިރު،  ބަހުސް  ވާދަކޮށް  ކޮމްޕެޓިޝަންގައި  މި  ދަރިވަރުން 
ހުށަހެޅިއެވެ.  ޕްރޮޕޯސަލްއެއް  ރިސަރޗް  ދަރިވަރަކުވަނީ   1

މާރިޗް 8 އަދި 10 ވަނަ ދުވަހު މި ފެކަލްޓީގެ ލެކަޗަރަރއިންނާއި ބެޗްލަރ 	 
އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ކިޔަވަމުންދާ އެންމެ ފަހު އަހަރުގެ ދަރިވަރުނަށް 
އަމާޒުކޮށްގެން “އިންޓްރޮޑަކްޝަން ޓު ކްލިނިކަލް ލީގަލް އެޑިޔުކޭޝަން 
ވޯކްޝޮޕް  ޓްރެއިނާސް”  އޮފް  ޓުރޭނިންގ  އެންޑް  އެކްސްޕޯޝާރ 

ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް

2018 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު މުހިންމު ކަންތައްތައް
ބޭއްވުނެވެ.  މި ވޯރކްޝޮޕްގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ ޔޫ.އެން.
ޑީ.ޕީގެ ބްރޫސް ލޭސީ، ވެންޑީ މޮރިސް އަދި ލައުރެން ޑޮނިސަން އެވެ.

މާރިޗް 3 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު ކްލިނިކަލް ލީގަލް އެޑިޔުކޭޝަން 	 
އެކްސްޓާންޝިޕް ސުޕަވައިޒަރ ޓްރޭނިންގ ވޯކްޝޮޕް ގައި ޔޫ.އެން.
ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން ބްރޫސް ލޭސީ، ވެންޑީ މޮރިސް އަދި ލައުރެން ޑޮނިސަން 
މަޢުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ. މި ވޯކްޝޮޕްގައި ެއމް.އެން.ޑީ.އެފް، މޯލްޑިވްސް 
ޕްރޮސެކިއުޓަރ  އޮފީސް،  ޖެނެރަލްގެ  އެޓަރނީ  ޕޮލިސް ސަރވިސް، 
ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން، ކްރިމިނަލް ކޯޓް، 
ޑްރަގް ކޯޓް، މޯލްޑިވްސް ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓް، ބައެއް ލޯ ފަރމްތަކުގެ 
ބައިވެރިވިއެވެ. ދަރިވަރުން  ބައެއް  ފެކަލްޓީގެ  މުވައްޒަފުނާއި 

އިތުރު 	  ފަރާތުން  ބޭފުޅުންގެ  ކަމަށްޤާބިލު  ދަރިވަރުންނަށް 
ސީރީސް  ލެކްޗަރ  “ފްލިސް  ގޮތުން   ހޯދައިދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު 
ކުރިއަށް  ސީރީސްއެއް  ހިމެނޭ  ލެކްޗަރ   9 ނަމުގައި   ގެ   ”218
ނަގައިދިނުމުގައި  ސެޝަންތައް  ސީރިސްގެ  މި  ގެންދިޔައެވެ. 
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ބައިވެރިވިއެވެ. ފަރާތްތައް  ޢިލްމީ  ބޭރުގެ  ރާއްޖެއިން  ރާއްޖެއާއި 

ހޭލުންތެރި 	  ރައްޔިތުން  ދާއިރާތަކަށް  ޝަރީޢާގެ  އިސްލާމީ  ޤާނޫނާއި 
ކޯހުގައި  ލޯ  އެންޑް  ޝަރީޢާ  އޮފް  ބެޗްލަރ  ގޮތުން  ކުރުމުގެ 
 21 ން   18 ދަރިވަރުން  ކިޔަވަމުންދާ  އަހަރު  ފަހު  އެންމެ 
ޕްރޮގުރާމެއް  އެޑިޔުކޭޝަން  ލީގަލް  ކޮމިއުނިޓީ  އޭޕްރިލްއަށް 
ގެންދިޔައެވެ. ކުރިއަށް  ދިއްފުށީގައި  ކ.  އަދި  ބޮޑުފޮޅުދޫ  އއ. 

ނަސޭޙަތް 	  ދީނީ  މުވައްޒަފުންނަށް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ރަމަޟާންމަހު 
އިސްނަގައިގެން  ފެކަލްޓީން  މި  އެއް  ސީރީސް  ލެކްޗަރ  ދިނުމުގެ 
މަސައްކަތުގެ  މަޤްޞަދަކީ  ސީރީސްގެ  މި  ގެންދިޔައެވެ.  ކުރިއަށް 
ދީނީ  މުވައްޒަފުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އުޅެމުން  މާހައުލުގައި 
މާތް  މިފަދަ  ރޫޙާނީގޮތުން  ހޭލުންތެރިކުރުމާއި  ކަންކަމަށް 
ސީރީސްއާ  މި  ކުރުވުމެވެ.  ބާރުވެރި  މުވައްޒަފުން  މައްސަރެއްގައި 
ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިއަށް  ސުވާލުމުބާރާތެއް  ދީނީ  ގުޅިގެން 

މި ފެކަލްޓީ ގެ ޢަރަބިކް ލެންގުވިޖް ޑިޕާޓްމަންޓުން އިސްނަގައިގެން 	 
ގެ  ސައިންސަސް”  އިޓްސް  އެންޑް  ސުންނާ  އެންޑް  “ޤުރުއާން 
މި  ބޭއްވިއެވެ.  ސިންޕޯޒިއަމެއް  އިންޓަނޭޝަނަލް  ނަމުގައި 
ސިންޕޯޒިއަމްގައި ލެކްޗަރ ދެއްވީ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކުވައިތްގެ ޑރ. 
ޢަޙްމަދު ޢަބްދުهللا ޢީދު އަލްމިޚްޔާލްއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ ޑރ. ޢަބްދުލް ޙަމީދު 
މުހައްމަދު  ޑރ.  ލެކްޗަރަރ  ސީނިއަރ  ފެކަލްޓީގެ  މި  ޣާނިމްއާއި 
ހުށަހަޅާފައެވެ.  ޕޭޕަރ  ސިންޕޯޒިއަމްގައި  މި  ވަނީ  މުރްސަލީން 

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ އަސާސްތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި 	 
ކޮބައިކަން  ފުރުސަތުތަކަކީ  ހުޅުވިފައިވާ  ފައިނޭންސަށް  އިސްލާމިކް 
އިސްލާމިކް  ގުޅިގެން  ސީ.އެމް.ޑީ.އާ  ގޮތުން  ދިނުމުގެ  ބަޔާންކޮށް 
ފައިނޭންސް އާ ބެހޭ ވޯކްޝޮޕް އެއް ދަރިވަރުންނަށް ހިންގުނެވެ. މި 
ވޯކްޝޮޕްގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރ ފޯ އިސްލާމިކް 
ފައިނޭސް ގެ ނޮލެޖް ހަބް މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލް ޢަލީ މުނައްވަރެވެ. 

2018 ވަނަ އަހަރު މެނެޖްމަންޓް ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވީ:

އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު )ޑީން(	 

އަލްފާޟިލް އަނީސުއް ރަޙްމާން )ޑެޕިޔުޓީ ޑިރެކްޓަރ(	 

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިފާޒް )އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(	 

އައްޝައިޚް އާޞިފް މޫސާ އިބްރާހީމް )ލެކްޗަރަރ(	 

ޑރ. މުޙައްމަދު މުރްސަލީން )ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ(	 

އަލްފާޟިލާ ޒިމްނާ އަބްދުލް މުހްސިން )ލެކްޗަރަރ( 	 



  42 - ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިއްޚީ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތައް ކުރިއަރުވުމުގެ ގޮތުން އެ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުމަކީ ސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގ ގެ މައިގަނޑު 
މަގްސަދެވެ. ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ކޯސްތައް ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށިގެން އައީ 01 ސެޕްޓެންބަރު 1973 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި އެލައިޑް ހެލްތް ސަރވިސަސް 
ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރުގެ ދަށުންނެވެ. މިގޮތުން އެ އަހަރު ސެޕްޓެންބަރު 09 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނަރސް އެއިޑް ކޯހަށް ކިޔަވައިދޭން ފެށުނުވެ.

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގަމުންގެންދާ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ބަލާއިރު ނަރސިންގގެ އެކި ޕްރޮގްރާމުތަކަކީ އެންމެ ގިނަ އެޕްލިކޭޝަން ލިބޭ އަދި އެންމެ އަވަހަށް ޖާގަފުރޭ 
ޕްރޮގްރާމެވެ. ރާއްޖޭގައި ސްޕެޝަލައިޒްޑް ޚިދްމަތްތައްދޭ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ކްލިނިކްތައް އިތުރުވަމުންދާއިރު ނަރސިންގ ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 
މިންވަރު ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައި އިތުރުވެގެން ދާނެއެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން ނަރސިންގ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގަނީ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައެންސަސްގެ 
ޑިޕާޓްމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނަރސިންގ ގެ ދަށުންނެވެ. ފެކަލްޓީގެ ދަރިވަރުންގެ 60-50% އަކީ ނަރސިންގ ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ކިޔަވާ 
ދަރިވަރުންކަމަށްވުމުން މުޅި ފެކަލްޓީގައި ކިޔަވައިދޭ ހުރިހާ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ބަލާއިރު، ހެލްތް ސައެންސަސް ގެ ގޮތުގައި ހިންގާ އެހެން ޕްރޮގްރާމުތަކާ އެއްހަމައެއްގައި 
އެއް އުސޫލަކުން ނަރސިންގ އަށް ވަސީލަތްތައް ކަނޑައަޅަންޖެހުމުން މި ދާއިރާއަށް މީހުން ރަނގަޅަށް ތަމްރީން ކުރުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެ.

އޮނިގަނޑަށް  ޔުނިވަރސިޓީ  ސްކޫލެއް  އާ  ނަމުގައި  ގެ  ނަރސިންގ”  އޮފް  “ސްކޫލް  ކައުންސިލުން  ޔުނިވަރސިޓީ  ރިޢާޔަތްކޮށް   މިކަންކަމަށް 
ލިބި،  ފަންޑިންގ  އިތުރު  ކުރުމަށް  ތަރައްޤީ  ފެކަލްޓީއެއް  ނަރސިންގ  ޖަމިއްޔާތަކުން  އަޤްވާމީ  ބައިނަލް  ބަދަލާއެކު  މި  އިތުރުކުރެވުނެވެ. 
ދާނެއެވެ.  އިތުރުވެގެން  ފުރުސަތުތައް  ރިސަރޗްކުރުމުގެ  ބޭނުންވާ  ދާއިރާއަށް  އުފައްދައި،  ސްޕެޝަލައިޒޭޝަންތައް  އިތުރު  ދާއިރާގެ  މި 

2018 ވަނަ އަހަރު ސެޓްފިކެޓް ލެވަލް އިން މާސްޓަރސް ލެވަލްގެ ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ކޯސްތައް ސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގައި ހިންގަން ފެށުނެވެ. ސަރުކާރުގެ 
އެދިލެއްވުމަކަށް ފެށުނު 3000 ނަރުހުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މި ސްކޫލަށް 4 އިންޓޭކެއްގެ ދަށުން އެކި ކޯސްތަކަށް ދަރިވަރުން ނެގުނެވެ. މި ގޮތުން 
ޔުނިވަރސިޓީގެ މާލޭ ކެމްޕަހުގެ އިތުރުން ސ.ހިތަދޫ ކެމްޕަސް، ގދ.ތިނަދޫ ކެމްޕަސް، ލ.ގަން ކެމްޕަސް އަދި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި މި ސްކޫލްގެ އެކި ލެވަލްތަކުގައި 
ކޯސް ހިންގިފައިވާއިރު އެކިއެކި އަތޮޅުތަކުގެ އައުޓް ރީޗް ސެންޓަރުތަކުގައިވެސް މި ސްކޫލްގެ ކޯސްތައް ހިންގައި ޖުމްލަ 1194 ދަރިވަރަކު މި ކޯސްތަކަށް އެންރޯލްވެފައިވެއެވެ.

ސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގ



 ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް -  43 

ގެންދަންޖެހޭ 	  ކުރިއަށް  ކަންތައްތައް  ލެބްގައި  އާޓް  ނަރސިންގ 
ބޭއްވުނެވެ. ބައްދަލުވުމެއް  މަސައްކަތުގެ  ގުޅޭގޮތުން  ގޮތްތަކާއި 

އޯގަން”ގެ 	  “ބޮޑީ  ދަރިވަރުންނަށް  ކިޔަމުންދާ  ސްކޫލްގައި  ޕްރީ 
އާއި  މަދަރުސާ  ގަލޮޅު  ގޮތުން  ހިއްސާކުރުމުގެ  މައުލޫމާތު 
ސްކޫލް  ދަރިވަރުންނަށް  ސްކޫލް  ޕްރީ  މަދަރުސާގެ  މާފަންނު 
ދެވުނެވެ. ފުރުސަތު  ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ  އަށް  ނަރސިންގ  އޮފް 

އަޤްވާމީ 	  ބައިނަލް  ފާހަގަކުރާ  ކަންކޮޅުތަކުގައި  އެކި  އެކި  ދުނިޔޭގެ 
ދުނިޔޭގެ  އަދި  ދުވަސް  ސިއްޙަތު  ދުނިޔޭގެ  ދުވަސް،  ނަރސިންގ 
ފާހަގަކުރިއެވެ. ނަރސިންގގައި  އޮފް  ސްކޫލް  ދުވަސް  ކެންސަރު 

“ޓައިނީ ހާޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް” ޖަމިއްޔާއާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ހިތުގެ 	 
ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ބޭއްވުނެވެ. 

ޕްރެކްޓިސް 	  ބޭސްޑް  “އެވިޑެންސް  ގުޅިގެން  ޖަމިއްޔާތަކާ 
ކްލިނިކަލް  ނަމުގައި  ގެ  ޗެންޕިއަންސް”  ހެލްތްކެއަރ 
ބައްދަލުވުމެއްބޭއްވުނެވެ. މަސައްކަތު  ނަރުހުންނަށް 

ގުޅޭ 	  އާ  ނިއުޓްރިޝަން  ސްކޫލަށް  ތާޖުއްދީން 
ހިންގުނެވެ.  ސެޝަނެއް  ދިނުމަށްޓަކައި  މައުލޫމާތު 

ހިންގި 	  ނަމުގައި  ޑިވެލޮޕްމަންޓް”  ސްކިލްސް  “ރިސަރޗް 
ފުރުސަތު  ބައިވެރިވުމުގެ  ބައްދަލުވުމުގައި  މަސައްކަތު 
ދެވުނެވެ. މުދައްރިސުންނަށް  ނަރސިންގގެ  އޮފް  ސްކޫލް 

2018 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު މުހިންމު ކަންތައްތައް. 

ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް

އަލްފާޟިލާ ޒީނާ އަބްދުލް ޤައްޔޫމް، ލެކްޗަރަރ
------------------------------------------------------

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނަރސިންގ ސައިންސް

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝާފިއާ، ލެކްޗަރަރ
---------------------------------------------------

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ކްލިނިކަލް ސްޓަޑީސް

ދަރިވަރުން، 	   4 ކިޔަވާ  ގައި  ނަރސިންގ  އޮފް  މާސްޓަރ 
ކުރިއެވެ. ފުރިހަމަ  ކޮމްޕޯނެންޓް  ރިސާޗް  އެދަރިވަރުންގެ 

ނޮވެންބަރު 6 ން 7 އަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޓީޗިންގ ސްޓްރެޓެޖީގައި 	 
މި ސްކޫލްގެ މާލޭ ކެމްޕަހުގެ ހުރިހާ ލެކްޗަރަރުންނާއި ކެމްޕަސްތަކުގެ 
ބައިވެރިވިެއެވެ. ލެކްޗަރަރުން  ޕާޓްޓައިމް   5 އަދި  ލެކްޗަރަރުން  ދެ 

ސްކޫލް 	  ގުޅިގެން  ޔުނިވަރސިޓީއާއި  ޗަންގްމާއި 
އަށް  ޕީ.އެޗް.ޑީ  މުދައްރިސުން  ނަރސިންގގެ  އޮފް 
މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. ހޯދުމަށް  ފުރުސަތު  ކިޔެވުމުގެ 



  44 - ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  

2018 ވަނަ އަހަރު ހިންގުނު ތަފާތު ކޯސްތަކާ ގުޅިގެން ދަރިވަރުން ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށްޓަކައި ވަނީ އެކިއެކި ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން 
ކުރެވުނު ޒިޔާރަތްތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ތާރީޚްތަން އަދަދުމާއްދާ / ބެޗްތަފްސީލް

ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް ނަރސިން ފީލްޑް 
ޓްރިޕް

ބެޗްލަރ  އޮފް ނަރސިންގ
24 ފެބުރުވަރީ ތިލަފުށ27ި

01 އޭޕްރިލް - 21 އޭޕްރިލް ހދ. ކުޅުދުއްފުށި 23
ޑިޕްލޮމާ އިން ނަރސިންގ 
)ތިނަދޫ ކެމްޕަސް ދަރިވަރުން(

24 މާރިޗް - 22 އޭޕްރިލް އައި.ޖީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލ11ް

ޑިޕްލޮމާ އިން ނަރސިންގ
 

މާރިޗްތިލަފުށ10ި

14 - 25  އޮކްޓޫބަރުރ. އުގޫފާރ35ު

29ސެޕްޓެންބަރު - 21 އޮކްޓޫބަރުގދ. ތިނަދ27ޫ

އޭޕްރިލްސ. ހިތަދ35ޫ
އެޑްވާންސަޓިފިކޭޓް އިން 

ނަރސިންގ
11 މާރިޗް - 07 އޭޕްރިލްތިލަފުށ80ި

އެކްސްޓާންޝިޕް ޓްރިޕް

ބެޗްލަރ  އޮފް ނަރސިންގ

21
ނިމްސް ހޮސްޕިޓަލް / 

އިންޑިއާ
08 އޭޕްރިލް - 05 މެއި 

30
ލަންކާ ހޮސްޕިޓަލް / 

ސްރިލަންކާ
02 - 29  ސެޕްޓެންބަރުު 

ބެޗްލަރ  އޮފް ނަރސިންގ 
ޑިޕްލޮމާ އިން ނަރސިންގ

20
ނިމްސް ހޮސްޕިޓަލް / 

30 ސެޕްޓެންބަރު - 27 އޮކްޓޫބަރުއިންޑިއާ
ލަންކާ ހޮސްޕިޓަލް / 28

ސްރިލަންކާ 30 ސެޕްޓެންބަރު - 27 އޮކްޓޫބަރު 27

ޑިޕްލޮމާ އިން ނަރސިންގޑިޕްލޮމާ އިން ނަރސިންގ

37

ސްޕެސަލް ނީޑް ސެންޓަރ  
ކ. ގުރައިދޫ

02  އޭޕްރިލް 

16  އޭޕްރިލް 19

15 ސެޕްޓެންބަރ40ު

17 ސެޕްޓެންބަރ27ު
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މޯޑް 	  ބޮލޮކް  ނަރސިންގއަށް  އޮފް  މާސްޓަރ 
ފެށުނެވެ. ކިޔައިވައިދޭން  ކެމްޕަހުގައި  މާލެ  ތަޢާރަފްކުރެވި 

ބެޗްލަރ އޮފް ނަރސިންގ ބޮލޮކް މޯޑް އަތޮޅޮތެރޭ ކެމްޕަސްތަކަށް ތައާރަފްކުރެވި 	 
ފެށުނެވެ. ކިޔައިވައިދޭން  ކެމްޕަހުގައި  ހިތަދޫ  އަދި  ތިނަދޫ  ކުޅުދުއްފުށި، 

އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާއިން ތިއޭޓަރ ނަރސިންގ، އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާއިން 	 
އެމަރޖެންސީ ނަރސިންގ އަދި  މާސްޓަރ އޮފް ނަރސިންގ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  
ކޯސް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ސެނެޓުން ހުއްދަހޯދުނެވެ.

އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ނަރސިންގ، ޑިޕްލޮމާ އޮފް ނަރސިންގ 	 
އަދި ބެޗްލަރ އޮފް ނަރސިންގ ގެ ބައެއް މާއްދާއްތަކުގެ އެސެސްމަންޓް 
ފާސްކުރެވުނެވެ. ކޯސަސްއިން  އޮން  ކޮމިޓީ  ކޮށް  ރިވިއު  ޕްލޭން 

ބައެއް 	  ހޮވާލެވުނު  ތަކުގެތެރެއިން  އިމްތިހާނު  ފަހު  ކޯސްތަކުގެ 
ކުރެވުނެވެ. ޔަގީން  ފެންވަރު  ބަލާ  ކަރުދާސްތައް  އިމްތިހާނު 

އާ ކޯސްތައް ފަރުމާކުރުމާއި ކޯސްތައް ތަރައްޤީކުރުން. 



  46 - ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ޞިއްޙީ ދާއިރާއާއި ދުޅަހެޔޮކަމަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި، އެދާއިރާގެ ކޯސްތަކާއި 
ތަމްރީނުތައް ހިންގުމެވެ.  މީގެ އިތުރުން ޞިއްޙީ  ދާއިރާގެ ދިރާސާތައް ކޮށް  ޝާއިޢުކުރުމަކީވެސް މި ފެކަލްޓީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.  
މިފެކަލްޓީއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ ފެކަލްޓީއަށް ވީއިރު މި ފެކަލްޓީގައި ފަންނީ ގޮތުން ޢިލްމީ ޤާބިލް ގިނަ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރެއެވެ. 

ހުޅުވާލި  ހިންގުމަށް  ފެކަލްޓީން  މި  އައިއިރު  ފެށިގެން  ކިޔެވުން  އަހަރުގެ  އައު  ދިރާސީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ދުވަހު  ވަނަ  ޖަނަވަރީ 28  އަހަރުގެ  ވަނަ   2018
ގޮތުން  މި  ހިންގާފައިވެއެވެ.  ކޯހެއް   22 އެކިފަންތީގެ   އަހަރު  މި  ފެކަލްޓީން  އެންރޯލްވެފައިވެއެވެ.  ދަރިވަރުން  ގިނަ  ވުރެ  އަށް   500 ކޯސްތަކުގައި 
މަހު  މާރިޗް  ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.  ހިންގާފައިވާކަން  ފެކަލްޓީން  ކޯސްތައްވެސް  މާސްޓަރސް  ގެ   9 ލެވަލް  ފެށިގެން  ކޯސްތަކުން  ސެޓްފިކެޓް  ގެ   3 ލެވަލް 
ކޮށްފައިވެއެވެ. ޙާޞިލު  ސަނަދު  ދަސްވެނިވެ  ދަރިވަރަކު   70 ސައިންސަސްގެ  ހެލްތް  އޮފް  ފެކަލްޓީ  ޖަލްސާގައި  ދަސްވެނިވުމުގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ބޭއްވުނު 

ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް އިން ހިންގަމުންގެންދިޔަ ސައިކޮލޮޖީ ކޯސް ވަނީ 	 
1 ޖަނަވަރީ 2018 އިންފެށިގެން މި  ފެކަލްޓީ އަށް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ރ. އުނގޫފާރުގައި ބޭއްވުނު އައި.ވައި.ސީ ޓްރޭނިންގައި މިފެކަލްޓީގެ ޑީން 	 
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާހިން އިސްމާޢީލް ފެސިލިޓޭޓްކޮށް ދެއްވިއެވެ.

އެދިވަޑައިގަތުމަށް 	  ކައުންސިލްގެ  ހެލްތް  އެލައިޑް  މޯލްޑިވްސް 
ކައުންސެލިންގ  ގަސްތުކުރައްވާ  ފައްޓަވަން  ކޮލެޖަކުން  ޕްރައިވެޓް 
ދެވުނެވެ. ކޮށް  މުރާޖަޢާ  ފަރާތުން  މިފެކަލްޓީގެ  ކޯސް   2

މަންމަގެ ފަރާތުން ދަރިފުޅަށް އަރާ އެޗް.އައި.ވީ އަދި ސިފިލިސް ރާއްޖެއިން 	 
ނައްތާލުމާ ގުޅޭ ވެލިޑޭޝަން ރިޕޯޓް ފަރުމާކޮށް އަދި އޭގެ ހޯދުންތައް 
ޑަބްލިޔޫ.އެޗް.އޯގެ ރީޖަނަލް ވެލިޑޭޝަން ޓީމަށް ޕްރެޒެންޓް ކޮށް ދެވުނެވެ.

އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް 	  ގެ  އެޑިޔުކޭޝަން  ހެލްތް  ފޮރ  ސޮސައިޓީ 
ސެކްޝުއަލް  ފޮރ  ޕެކޭޖް  އެސެންޝަލް  “މިނިމަމް 
ދެވުނެވެ.  ފަރުމާކޮށް  ސާރވިސަސް”  ހެލްތް 

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް

018 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނު މުހިންމު ކަންތައްތައް.
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އިންތިޒާމުކުރި 	  އިން  އެޖެންސީ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ހެލްތް 
ނެޝަނަލް  ހެލްތް  ގައި  މީޓިންގ  ސްޓޭކްހޯލްޑަސް  ނޭޝަނަލް 
ކޯޑިނޭޝަން  ކަންޓްރީ  އަށާއި  ޕްލޭން  އެޑަޕްޓޭޝަން 
ދެވުނެވެ.  ފޯރުކޮށް  އެހީތެރިކަން  ފަރުމާކުރުމަށް  މެކޭނިޒަމް 

މ.މުލި، 	  ފޮނަދޫ،  ލ.  ދ.ކުޑަހުވަދޫ،  ޅ.ނައިފަރު،  އއ.ރަސްދޫ، 
ށ.ފުނަދޫގެ  ތ.ވޭމަންޑޫ،  ހއ.ދިއްދޫ،  ލ.ހިތަދޫ،  ބ.އޭދަފުށި، 
މިފެކަލްޓީގައި  މައުލޫމާތު  ކަންކަމާގުޅޭ  ޞިއްޙީ  ރައްޔިތުންނަށް 
ކޯހުގެ  ކެއަރ  ހެލްތް  ޕްރައިމަރީ  އޮފް  ބެޗްލަރ  ކިޔަވަމުންދާ 
ދަރިވަރުން ގެ ފީލްޑް ޕްރެކްޓިކަމް ދަތުރުތަކުގައި ފޯރުކޮށް ދިނެވެ.

ބޭނުންވާ 	  ކުރުމަށް  ޤާއިމު  ވެލްނަސް ސެންޓަރެއް  ޔުނިވަރސިޓީގައި 
ހުށަހެޅުނެވެ. ތައްޔާރުކޮށް  ޕްރޮޕޯޒަލް  ޤާއިމުކުރުމަށް  ފެސިލިޓީސް 

ފެކަލްޓީގެ 	  ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް  ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ 
ދެވުނެވެ. ފޯރުކޮށް  މަޢުލޫމާތު  ކޯސްތަކާބެހޭ 

ގުޅޭ 	  ހާލަތާ  ސިއްޙީ  ބިދޭސީންގެ  ގައި  މީޓިންގ  މެނޭޖަރ  ސާކްގެ 
ޓީބީ  ތެރޭގައި  ބިދޭސީންގެ  ރިޕޯޓްގައި  ހުށަހެޅުނެވެ.މި  ރިޕޯޓް 
އަލިއަޅުވައިލެވުނެވެ.  ހާލަތަށް  ގެ  އެއިޑްސް  އެޗް.އައި.ވީ/  އަދި 

ބޯޑުތަކާއެކު 	  އަދި  ކޮމިޓީ  ފެންވަރުގެ  ޤައުމީ  ފަރާތުން  މިފެކަލްޓީގެ 
އެވަނީއެވެ. ދެންނެވިފައި  ތިރީގައި  މަސައްކަތްތައް  ކުރެވުނު 

  - ލެބޯޓްރީ ސައިންސްގެ ދާއިރާއިން ފަންނުވެރިންގެ 
އެސޯސިއޭޝަނެއް އުފެއްދުން.

  - ނޭޝެނަލް އެންޓި މައިކްރޯބިއަލް ރެސިސްޓެންސް ކޮމިޓީ 
އުފެއްދުން

  - ބްރެސްޓް މިލްކް ސަބްސްޓިޓިއުޓް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑް
  - ނެޝެނަލް ހެލްތް ރިސާޗް ކޮމިޓީ

  - ޓެކްނިކަލް އެކްސްޕާޓް ކޮމިޓީ

ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް

އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ވަރުޖިނާ، އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ
------------------------------------------------------

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ވެލްނަސް

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު މަހާރަތު، ލެކްޗަރަރ
-----------------------------------------
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ބަޔޮ މެޑިކަލް ސައިންސް

އަލްފާޟިލް މުތާޢު ޝަހީމް، ލެކްޗަރަރ
-----------------------------------------

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް

ޑރމަރިޔަމް ސުޒާނާ، ސިނިއަރ ލެކްޗަރަރ
 )އޭޕްރިލް އިން ފެށިގެން(

-------------------------------------------
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް
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ފާހަގަ ކުރެވުނު ޙާއްޞަ ދުވަސްތައް
 

ޕްރޮފެޝަނަލްސް 	  ލެބޯޓްރީ  މެޑިކަލް  ފަރާތުން  ފެކަލްޓީގެ 
ހަފްތާ  ރެސިސްޓެންސް  މައިކްރޯބިއަލް  އެންޓި  ހަފްތާއާއި 
ހިންގުނެވެ.  ހަރަކާތްތައް  ތަފާތު  ކުރުންމަށް  ފާހަގަ 

ދުވަސް 	  ޞިއްޙަތު  ދުނިޔޭގެ  ދުވަހު  ވަނަ   2018 އޭޕްރިލް   7
ފާހަގަ  މިދުވަސް  ބޭއްވުނެވެ.  ހިނގާލުމެއް  ގޮތުން  ފާހަގަކުރުމުގެ 
ހަރަކާތްތަކުގެ  ގެންދެވުނު  ކުރިޔަށް  ބީޗުގައި  ރަސްފަންނު  ކުރުމަށް 
ހުށަހަޅައިދެވުނެވެ. ތަމްސީލްތައް  ގުޅުންހުރި  ޞިއްޙާތާ  ތެރޭގައި 

ހަރަކާތުގެ 	  ބޭއްވުނު  ކުރުމަށް  ފާހަގަ  ދުވަސް  ބަލީގެ  ނަފްސާނީ 
ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. މަޢުލޫމާތު  ކޯސްތަކާގުޅޭ  ފެކަލްޓީގެ  ތެރެއިން 

އިންތިޒާމުކޮށްގެން 	  އިން  އެޖެންސީ  ޕްރޮޓެކްޝަން  ހެލްތް 
ތެރެއިން  ހަރަކާތުގެ  ގެ   ”25 ބައި   25 “ގޯލް  ބޭއްވި 
ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. މަޢުލޫމާތު  ކޯސްތަކާގުޅޭ  ފެކަލްޓީގެ 

ކޯސް ތައް ތަރައްޤީކުރުމާއި އާ ކޯސްތައް ފެށުން

ބެޗްލަރ އޮފް މެޑިކަލް ލެބޯރޓްރީ ސައިންސް ކޯސް، ޑިޕްލޮމާ އިން 	 
ހޮސްޕިޓަލް މެނެޖްމަންޓް ކޯސް، ބެޗްލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ 
ކުރެވުނެވެ. މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  މުރާޖަޢާ  ފަރުމާކުރުމާއި  ކޯސް،  

ޕީ.އެޗް.ޑީ އިން ޕަބްލިކް ހެލްތް ، އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ އިން ހެލްތް 	 
ސާރވިސް މެނެޖްމަންޓް، މާސްޓަރސް އިން ކްލިނިކަލް ސައިކޮލޮޖި މި 
ކޯސްތައް ފަރުމާކުރުމުގެ ހުއްދަ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑަމިކް ސެނެޓުން 
ދެއްވުމާއި ގުޅިގެން އެ ކޯސްތައް ފަރުމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުނެވެ. 

ބެޗްލަރ އޮފް ފާމަސީ ކޯސް ފަރުމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.	 

ބްލެންޑަޑް 	  ފަރުމާކުރުމަށްޓަކައި  ޕްރޮގްރާމް  އެކު  އީޖާދުތަކާއި  އައު 
ކުރެވުނެވެ.  ފަރުމާ  މާއްދާ  އެޕިޑޮމިއޮލޮޖީ  މޯޑަށް  ޑެލިވަރީ 
ހެލްތުގެ  ޕަބްލިކް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ކުރެއްވީ   މިމަސައްކަތް 
ސުޒާނާއެވެ. މަރްޔަމް  ޑރ.  ލެކްޗަރަރ  ސީނިއަރ  ފަރާތުން 

އަމާޒުކޮށް  ދަރިވަރުންނަށް  ކިޔަވަމުންދާ  ފެކަލްޓީގައި  މި 
ނަގައިދެވުނެވެ. ސެޝަން  މަޢުޟޫޢުތަކަށް  އަންނަނިވި 

ޑިޕްރެސަން  	 
ރިފަރެންސިންގ	 
ސާފުތާހިރުކަން	 
ސްޓްރެސް މެނެޖްމަންޓް	 
ފަސްޓް އެއިޑް	 

ދަރިވަރުންނަށް ހިންގުނު ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް

ލެކްޗަރަރ އަލްފާޟިލާ ޝެހެނާޒް އިސްމާޢީލް ޕީ.އެޗް.ޑީ ހެދުމަށް އަދި 	 
އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝިރާނީ އަށް މާސްޓަރސް 
އަށް ކިޔެވުމަށް ޔުނިވަރސިޓީން ފަންނީ މުވައްޒަފުން މަތީ ތަޢުލީމް 
ހާޞީލް ކުރުމަށް ދޭ ސްކޮލަރޝިޕް އާއި ފައިސާގެ އެހީ ލިބިފައިވެއެވެ. 

ސްކޮލަރޝިޕް 	  އަހަރު  ވަނަ   2016 ހެދުމަށް  ޑިގްރީ  ޑޮކްޓޯރަލް 
އާއި  ނިޔާފް  ޢާއިޝަތު  އަލްފާޟިލާ  ލެކްޗަރަރ  ލިބިފައިވާ  
ލެކްޗަރަރ އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝަނޫރާ ކިޔަވަމުން ގެންދަވައެވެ.

ސްކޮލަރޝިޕް / ފެލޯޝިޕް
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ރިސަރޗް މަސައްކަތްތައް

އޮފް 	  އިނީސިއޭޝަން  ދަ  ޓު  ކޮންޓްރިބިއުޓިންގ  “ފެކްޓާސް 
ޕީޕަލް އިން މޯލްޑިވްސް”  އަދި  ޑްރަގް އެޑިކްޝަން ފޯރ ޔަންގް 
ރެސިސްޓަންސް  މައިކްރޯބިއަލް  އެންޓި  އޮފް  “ޕްރިވެލެންސް 
ހަދާ  ފެކަލްޓީން  މި  މައްޗަށް  ސުރުހީގެ  މޯލްޑިވްސް”  އިން 
ޕްރިންސިޕަލް  ކޮށްފައިވަނީ  މަސައްކަތް  ރިސަރޗްގެ  މި 
ލެކްޗަރަރ  ގެ  ވެލްނަސް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އިންވެސްޓިގޭޓަރ، 
ބައޮމެޑިކަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  އާއި  ނީރިޝް  މަރިޔަމް  އަލްފާޟިލާ 
މަހާރަތެވެ. ޢާއިޝަތު  އަލްފާޟިލާ  ލެކްޗަރަރ  ސައިންސެސްގެ 

ބެހޭ 	  އާއި  އަނިޔާ  ގެވެށި  “ޤައުމީ  ފުރަތަމަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ކޮންފަރެންސް”ގެ 7 ކަރުދާސް ރިވިއު ކުރެވުނެވެ. މި މަސައްކަތް 
ހެލްތުގެ  ޕަބްލިކް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  މިފެކަލްޓީގެ  ކުރައްވާފައިވަނީ 
ޑިޕާޓްމަންޓް  އާއި  ސުޒާނާ  މަރްޔަމް  ޑރ.  ލެކްޗަރަރ  ސީނިއަރ 
އޮފް ވެލްނަސް ގެ ލެކްޗަރަރ އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ނީރިޝް އެވެ.

 އިންޓަރނޭޝަނަލް ޖާނަލްތަކުގައި މި ފެކަލްޓީގެ ސިނިއަރ ލެކްޗަރަރ ޑރ 	 
މަރްޔަމް ސުޒާނާ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  3 ކަރުދާސް ޕަބްލިޝް ކުރެވުނެވެ. 

ފެކަލްޓީގެ ފަރާތުން ސްކޫލްތަކާއި މުޢައްސަސާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގާފައިވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް

މަޤާމްނަން

ސްޓްރެސް މެނެޖްމަންޓް

ޝެއިޚް ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ޕްރީސްކޫލްގެ ޓީޗަރުން

ލެކްޗަރަރ މަރިޔަމް ވަރުޖީނާ

ޣާޒީ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން

ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުން

ޑިޕްރެޝަން 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް ގައި ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށް

ސޯޝަލް އެންޒަޔަޓީ

ހިރިޔާ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންއަމިއްލަ ސާފުތާހިރުކަން
ލެކްޗަރަރ ފާޠިމަތު ނަހުލާ، އެސޯސިއޭޓް 

ލެކްޗަރަރ ފާޠިމަތު ޒިމްނާ
ނެޝަނަލް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ ގެ ހާފްވޭ ހައުސްގައި ތިބި މީހުންނަށްލައިފް ސްކިލްސް

ލެކްޗަރަރ ފާޠިމަތު ނަހުލާ މުހިއްޔުއްދީން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށްމެންޓަލް ހެލްތް

ސައިކޮލޮޖިކަލް ފަސްޓް އެއިޑް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އަދި ރެޑްކުރެސެންޓްއާ 

ގުޅިގެން ސްކޫލްތަކުގެ ކައުންސެލަރުންނަށް

 ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުންނަށްފަސްޓް އެއިޑް
ލެކްޗަރަރ މުޙައްމަދު ޒައިދު 

އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ ފާޠިމަތު ޒިމްނާ
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އަމަލީތަޖުރިބާގެ ދަތުރުތައް

ދަރިވަރުންގެ ތާރީޚްދަރިވަރުން ފޮނުވި ތަންކޯހުގެ ނަން
ޢަދަދު

ބެޗްލަރ އޮފް މެޑިކަލް ލެބޯޓްރީ ސައިންސް އަދި ޑިޕްލޮމާ 
އިންމެޑިކަލް ލެބޯޓްރީ ޓެކްނޮލޮޖީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
1 އޭޕްރިލް - 19 އޭޕްރިލް

8
9ސ. ހިތަދޫ

ބެޗްލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ 
ހެލްތް ކެއަރ - 4 ވަނަ ސެމިސްޓަރ

 ހއ. ދިއްދޫ
15 އޭފްރިލް - 3 މޭ

3

ބެޗްލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް  ކެއަރ އަދި ޑިޕްލޮމާ އިން 
ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ- 3 ވަނަ ސެމިސްޓަރ

9މ. މުލި

ބެޗްލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ 
ހެލްތް ކެއަރ - 5 ވަނަ ސެމިސްޓަރ

ޅ. ނައިފަރު

15 އޭޕްރިލް - 10 މޭ

3
4ބ. އޭދަފުށި
3ދ. ކުޑަހުވަދޫ
1ލ. ހިތަދޫ

ބެޗްލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ 
ހެލްތް ކެއަރ - 4 ވަނަ ސެމިސްޓަރ

3ތ. ވޭމަންޑޫ
3ށ. ފުނަދޫ

ބެޗްލަރ އޮފް ސައިކޮލަޖީ
2127 އޭޕްރިލްކ. ހިންމަފުށި

ކ.މާފުށި
627 އޮކްޓޫބަރު
2027 އޮކްޓޫބަރު

ބެޗްލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ 
ހެލްތް ކެއަރ - 5 ވަނަ ސެމިސްޓަރ

ޅ. ނައިފަރު

7 އޮކްޓޫބަރު - 1 ނޮވެންބަރު

4
4ދ. ކުޑަހުވަދޫ

ބެޗްލަރ އޮފް ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ، ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރައިމަރީ 
ހެލްތް ކެއަރ - 4 ވަނަ ސެމިސްޓަރ

3ލ. ފޮނަދޫ
3ގއ. ވިލިނގިލި
3އއ. ރަސްދޫ

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގައި 2018 ވަނަ އަހަރު ހިންގުނު ކުރު ކޯސްތައް

ކޯސް އަމާޒުކުރެވުނު ފަރާތްބައިވެރިންގެ އަދަދުކޯހުގެ ނަން

ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށ50ްބޭސިކް ފަސްޓްއެއިޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށ30ްބޭސިކް ފަސްޓްއެއިޑް
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ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ

މަޤާމްނަން

ޑީންއަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާހީން އިސްމާއިލް

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝަރީފް

ޑިރެކްޓަރ، ޕްރޮގްރާމްސް ރިސަރޗް އެންޑް އެޑްވޮކަސީ، ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީއަލްފާޟިލާ ޒީނަތު ޝާކިރު

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަލްފާޟިލާ މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު

ކޮންސަލްޓެންޓް އިން ޕެތެލޮޖީ، އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް/ މެޑިކަލް ލެބޯޓްރީޑރ. ޝިމާލް ތަސްނީމް

ޑިރެކްޓަރ ހިއުމަން ރިސޯސަސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުއަލްފާޟިލް ޙުސައިން މާނިޢު

ސީ.އީ.އޯ، ޑައެބެޓީސް ސޮސައިޓީއަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝިރުހާނާ

ލެބޯޓްރީ ސައިންސް/ ސޮސައިޓީ ފޯރ ހެލްތު އެޑިއުކޭޝަންއަލްފާޟިލާ މާރިޔާ ސަޢީދު

ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ވެލްނަސްއަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ވަރުޖީނާ

ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ބަޔޮމެޑިކަލް ސައިންސަސްއަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު މަހާރަތު

ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތްއަލްފާޟިލް މުތާޢު ޝަހީމް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ވެލްނެސްއަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނީރިސް

ފެކަލްޓީ މެނެޖްމަންޓް ކޮމިޓީ

މަޤާމްނަން

ޑީންއަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝާހީން އިސްމާޢިލް

ލެކްޗަރަރ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ވެލްނެސްއަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ނަހުލާ

ލެކްޗަރަރ/ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ބައޯ މެޑިކަލް ސައިންސަސް                                     އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޒިމްނާ

ލެކްޗަރަރ/ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ވެލްނެސްއަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް އިސްމާޢިލް

ލެކްޗަރަރ/ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތުއަލްފާޟިލާ ޝިފާޒާ ޢާދަމް ޝަރީފް

ސ.އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއަލްފާޟިލާ އަނީޤާ ޢީސާ

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްއަލްފާޟިލާ އަބްދުهللا ލުތުފީ



  52 - ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  

މި ފެކަލްޓީގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީން ކުރުމެވެ. ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓެލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒްއަކީ ރާއްޖޭގައި 
މިދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީން ކުރަމުންދާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަރުކަޒެވެ. މި ފެކަލްޓީން ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅޭ ގިނަ ކޯސްތަކެއް ހިންގައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ފުޑް އެންޑް ބެވަރޭޖް، 
ހައުސްކީޕިންގް، އަދި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ކޯސްތައް ހިމެނެއެވެ. މި ދާއިރާތަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން މި ފެކަލްޓީން ވަނީ ތަމްރީނު ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ސެޓްފިކެޓް 
ލެވެލް ގެ ކޯސްތަކުން ފެށިގެން މާސްޓާރސް ފެންވަރުގެ ކޯސްތަކާ ހަމައަށް މިހާރު ވަނީ މީހުން ތަމްރީން ކުރެވިފައެވެ. މި ފެކަލްޓީން ދަސްވެނިވެފައިވާ ގިނަ ދަރިވަރުން 
މިހާރުދަނީ ރިޒޯޓުތަކުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުން ފެށިގެން އެގްޒެކެޓިވް ޝެފުން އަދި ފްރަންޓް އޮފީސް ދާއިރާއާއި މިނޫންވެސް ތަފާތު ފަންތީގެ ވަޒީފާތައް އަދާކުރަމުންނެވެ. 

13 އޮކްޓޫބަރު 2018 ގައި ބޭއްވުނު “ހޮޓެލް އޭޝިއާ އިންޓަރނޭޝަނަލް 	 
ކަލިނަރީ ޗެލެންޖް 2018” ގައި މިފެކަލްޓީގެ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެ 
ރަން ވަނަތަކެއް )މެރިޓް – ސިލްވަރ- ބްރޯންޒް( ހާސިލް ކުރިއެވެ.

ސޭފްޓީ” 	  ފުޑް  އެންޑް  އާޓްސް  “ކަލިނަރީ  ފެކަލްޓީގެ  މި 
ބަނޑޮސް  ގައި   2018 މާރިޗް   15 ދަރިވަރުން  ޑިގްރީ  ކިޔަވާ 
ކުރިއެވެ ދަތުރެއް  ހޯދުމުގެ  ތަޖުރިބާ  ރިސޯޓަށް  އައިލެންޑް 

އެދަރިވަރުން 	  ދަރިވަރުން،  ޑިޕްލޮމާ  ގައި   2018 އެޕްރީލް   11
ވެލާނާ  ހޯދުމަށް  މައުލޫމާތު  ގުޅުންހުރި  މާއްދާތަކާ  ކިޔަވާ 
ކުރިއެވެ.  ޒިޔާރަތް  އެއަރޕޯޓަށް  އިންޓަރނޭޝަނަލް 

އެޕްރީލް 	   19 ގުޅިގެން  އާ   އިންޓަރނޭޝަނަލް  މެރިއަޓް 
ބޭއްވުނެވެ.   އޯޕަންޑޭއެއް  ފެކަލްޓީގެ  ދުވަހު  ވަނަ   2018

މި ފެކަލްޓީގެ ފްރޮންޓް އޮފީސް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ޕްރެކްޓިކަލް އެގްޒާމް 	 
25 އޭޕްރިލް 2018 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު އިރު ފެކަލްޓީ އިޝްތިހާރު 
ކުރުމަށްޓަކައި ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ ނެގުމުގެ އިވެންޓެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. 

ޕީ.އެސް.	  ރަމަޟާންމަހު،  އަހަރުގެ  ވަނަ   1439
ޕްރޮގްރާމް  “ރަހަތަފާތު”  ގެނެސްދިން  އިން  އެމް 

 ފެކްލަޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓެލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް

2018 ވަނަ އަހަރު ހިންގި މުހިންމު ހަރަކާތްތައް

ގުޅިގެންނެވެ. މިފެކަލްޓީއާ  ގެންގޮސްފައިވަނީ  ކުރިއަށް 

ދަރިވަރުން، 	  ކިޔަވާ  ބީޓެކް  ގެ   9،8 ގްރޭޑް  ސްކޫލްގެ  އަމީނިއްޔާ 
މިފެކަލްޓީން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ބަލާލައި، މައުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި، 
29 އެޕްރީލް 2018 ވަނަ ދުވަހު މި ފެކަލްޓީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރިއެވެ.

ގިލި 	  ދަރިވަރުން  ޑިގްރީ  ފެކަލްޓީގެ  މި  ގައި   2018 މޭ   1
ކުރިއެވެ.  ދަތުރެއް  ހޯދުމުގެ  ތަޖުރިބާ  ރިސޯޓަށް  ފުށި  ލަންކަން 

އިން 	  ޑިޕްލޮމާ  ފެކަލްޓީގެ  މި  އަށް   5 ން    3 މަހުގެ  މޭ 
ހޮސްޕިޓާލިޓީ  އޮފް  ބެޗްލަރސް  އަދި  މެނެޖްމަންޓް  ހޮސްޕިޓާލިޓީ 
 ) ސަރވިސަސް  ފުޑް  އެންޑް  އާޓްސް  )ކަލިނަރީ  މެނެޖްމަންޓް 
ހިންނަވަރަށާއި  ޅ.އަތޮޅު  ހޯދުމަށް  ތަޖުރިބާ  ދަރިވަރުން  ކޯހުގެ 
ކުރިއެވެ. ދަތުރެއް  ރިސޯޓަށް   އަނަންތަރާ  އަދި  ފެލިވަރަށް 

ކޮށްގެން 	  އިންތިޒާމް  ޔުނިވަރސިޓީން  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
“ތެވެލި  ކޮންފަރެންސް  އަޤުވާމީ  ބައިނަލް  އަންނަ  ބާއްވަމުން 
ކަންތައްތަކާއި  ކޭޓަރިންގގެ  މިއަހަރުވެސް  ގައި   ”2018
ފެކަލްޓީންނެވެ.  މި  ގެންގޮސްފައިވަނީ  ކުރިއަށް  ޑިނަރ،  ގާލާ 

ފެކަލްޓީން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުރިއަށްގެންދާ އެކްސްޕޯޝަރ ދަތުރު 	 
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ބައްދަލުވުން 	  ކޮމިޓީ  ކަރިކިއުލަމް  އަހަރުގެ  ވަނަ   2018
ހުރިހާ  ކޯސްތަކުގެ  ކުރިއަށްގެންދާ  ފެކަލްޓީން  ތަކުގައި  
ކުރެވުނެވެ. މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ  ރިވައިސް  ބަލައި  މޮޑިއުލްތައް 

ވަނަ 	   2018 ފެށުމަށް  ކޯހެއް  ތިން  އާ  ފެކަލްޓީގައި  މި 
އެގޮތުން  ކުރެވިފައެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއް  ވަނީ  އަހަރު 
ކޯސް  އާޓްސް”  ކަލިނަރީ  އިން  ސައިންސް  އޮފް  “ބެޗްލަރ 
ފޮނުވުނެވެ. އަށް  ކޯސަސް   އޮން  ކޮމިޓީ  ފާސްކުރުމަށް 

“ ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ބަޓްލަރ” އަދި ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ބަރިސްތާ” ކޯސް 	 
އެކުލަވާލެވި، ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ކަރިކިއުލަމް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުނެވެ. 

ކޯސްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އަދި އައުކޯސް ފެށުމަށް 
ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް • 47

މިއަހަރު ގޮސްފައިވަނީ  ސެޕްޓެންބަރު 7 އިން 14 އަށް ތުރުކީއަށެވެ.

މި ފެކަލްޓީގައި ޑިގްރީއަށް ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން “ހެލްތީ އީޓިންގ 	 
ފޯރ ހެލްތީ ލައިފް” ގެ ނަމުގައި 29 ސެޕްޓެންބަރު 2018 ވަނަ 
އިވެންޓެއް  ޚާއްޞަ  ގުޅޭ  ކެއްކުމާ  ގުޅިގެން  މީޑިއާނެޓާ  ދުވަހު، 
ބޭއްވިއެވެ. މި އިވެންޓްގެ ތެރެއިން ކ. ގުރައިދޫ ގައި ތިބި ޚާއްޞަ 
އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މެންދުރުގެ ކެއުން ތައްޔާރުކޮށް އަދި ކ. 
ގުރައިދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށާއި ބެލެނިވެރިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން 
ކުރިއަށްގެންދިއައެވެ.  ޝެޝަނެއް  ޑެމޮންސްޓްރޭޝަން”  “ކުކިންގ 

ކެންގަރޫ 	  ގޮތުން،  ކުރުމުގެ  ފާހަގަ  ޑޭ”  “އިންޓަރނޭޝަނަލް ޝެފް 
އޮކްޓޫބަރު   18 ބައިވެރިކޮށްގެން  ދަރިވަރުން  ސްކޫލްގެ  ޕްރީ 
ބޭއްވިއެވެ. އިވެންޓެއް  ޚާއްޞަ  ދުވަހު  އަންގާރަ  ވީ    2018

ޓެލެންޓް 	  “ލޫމޯސް  އަންނަ  ބާއްވަމުން  އަހަރަކުވެސް  ކޮންމެ 
ބޭއްވިއެވެ.  ރޭ  ދުވަހުގެ  ވަނަ   2018 އޮކްޓޫބަރު   9 ޝޯވް” 

ދަރިވަރުން  	  ކިޔަވާ  މެނެޖްމަންޓް  ސިސްޓަމްސް  ކަލިނަރީ 
ނައިޓް  “ޕީ.އާރް.އެމް  ގައި   2018 އޮކްޓޫބަރު   27
ބޭއްވިއެވެ.  ނައިޓެއް  ޑިނަރ  ނަމުގައި  ގެ   ”2018
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  56 - ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  

ކުރީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީއާ ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސް 
ޓެކްނޮލޮޖީ  އެންޑް  ސައިންސް  އެންޖިނިއަރިންގ،  އޮފް  ފެކަލްޓީ  އެއްކޮށް 
ވުޖޫދަށް އައިސްފައިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު ޖަނަވަރީ 1 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 
ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އުފެއްދުމުގެ 
ބިލްޓް  އަދި  އިންޖިނިއަރިން  އަދި  ޓެކްނޮލޮޖީ،  ސައިންސާއި  ަމޤްޞަދަކީ 
ރަނގަޅު  ފެންވަރު  މީހުންބިނާކުރުމަށްޓަކައި  ދާއިރާއިން  އެންވަޔަރަމަންޓްގެ 
މިގޮތުން  ކުރުމެވެ.  މިދާއިރާއިން ރިސަރޗްތައް  އަދި  ހިންގުމާއި  ކޯސްތައް 
ޑިޕާޓްމެންޓެއް  ހަތަރު  ކުރެވި  ރީސްޓްރަކްޗަރ  ފެކަލްޓީ  އަހަރުތެރޭގައި  މި 
ވަނީ އުފެދިފައެވެ. އެއީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އާކިޓެކްޗަރ، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮޕް 
ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް 
ސައިންސްއެވެ. ނެޗްރަލް  އެންޑް  މެނެޖްމަންޓް  އެންވަޔަރަމެންޓަލް  އޮފް 

ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ގައި ލެވަލް 3 

ން 9 އާ ހަމައަށް އެކިއެކި ކޯސްތައް 2018 ވަނަ އަހަރު ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ކެމްޕަސްތަކުގައި ވަނީ ހިންގާފައެވެ. މިގޮތުން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން 
މަހުގެ ނިޔަލަށް މާލެ ކެމްޕަހުގައި ހިންގުނު ކޯސްތަކަށް 351 ދަރިވަރަކު 
އެންރޯލްވެފައިވެއެވެ. އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ އަތޮޅުތަކުގެ ކެމްޕަސްތަކަށް ބަލާއިރު 
ސ.ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގައި 47 ދަރިވަރުން، ގދ. ތިނަދޫ ކެމްޕަހުގައި 14 ދަރިވަރުން 
އަދި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި 52  ދަރިވަރަކު އެންރޯލްވެފައިވެއެވެ.

ކޯސްތައް  ދިގުމުއްދަތުގެ  ހިންގި  މިފެކަލްޓީއިން  އަހަރު  ވަނަ   2018
ދަރިވަރުންނެވެ.   72 ޖުމުލަ  ވަނީ  ދަސްވެނިވެފައި  ފުރިހަމަކޮށް 
އޮގަސްޓް  ދަރިވަރުންނާއި   52 ދަސްވެނިވުމުގައި  މަހުގެ  މާރިޗް  އެއީ 
ކެމްޕަހުން  މާލޭ  ދަރިވަރުންނެވެ.   20 ދަސްވެނިވުމުގައި  މަހުގެ 
ތިނަދޫ  ދަރިވަރުން،   11 ކެމްޕަހުން  ކުޅުދުއްފުށި  ދަރިވަރުން،   52
ދަރިވަރުންނެވެ.  2 ކެމްޕަހުން  ހިތަދޫ  އަދި  ދަރިވަރުން   7 ކެމްޕަހުން 

ފެކްލަޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ



 ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް -  57 

 ކޯސްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް އަދި އައު ކޯސްތައް ފެށުމަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް 

ޢަމަލީ ތަޖުރިބާގެ ދަތުރުތައް 

 ތާރީޚްދަރިވަރުން ފޮނުވާ ތަންކޯހުގެ ނަން

ބެޗްލަރ އޮފް އާކިޓެކްޗަރަލް ޑިޒައިން

25 ފެބުރުވަރީ - 03 މާރިޗްހއ. އުތީމު

03 - 10 އޮގަސްޓްފ. ނިލަންދޫ

01 - 06 ސެޕްޓެންބަރުގ.ދ ފިއޯރީ

ބެޗްލަރ އޮފް ސައިންސް )ބައޮލޮޖީ/ކެމިސްޓްރީ/ފިޒިކްސް(

15 - 17 މާރިޗްއއ. އުކުޅަސް

26  އޭޕްރިލްމޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ

09 - 12 ސެޕްޓެންބަރުއައްޑޫ

17 އޮކްޓޫބަރުމޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ

20 ސެޕްޓެންބަރުކ.މަނިޔަފުށި

ބެޗްލަރ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓަލް މެނެޖްމަންޓް

26 އޭޕްރިލްކ ތިލަފުށި

10 - 15 ސެޕްޓެންބަރުޝްރީލަންކާ

11 އޮކްޓޫބަރުހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން

15 - 20 އޮކްޓޫބަރުފ. މަގޫދޫ

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު މިފެކަލްޓީގެ ކޯސްތަކުގެ ދަރިވަރުން ތަފާތު ގިނަ ތަޖުރިބާ ދަތުރުތަކެއް ވަނީ ކޮށްފައެވެ. މިއީ ދަރިވަރުންނަށް ޢަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދައިދިނުމުގެ އިތުރުން، މުހިއްމު 
ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި އެސައިންމެންޓް ތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަގްޞަދުގައި ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ މިފަދަ މުހިންމު ބައެއް ދަތުރުތަކުގެ ތަފްޞީލެވެ. 

ސޮފްޓްވެއަރ 	  ކޯސް،  ސައިންސް  ކޮމްޕިއުޓަރ  އޮފް  ބެޗްލަރ 
ސައިންސް،  ކޮމްޕިއުޓަރ  ނެޓްވޯރކިންގ،  އިންޖިނިއަރިންގ، 
ހިމެނޭގޮތަށް  މޭޖަރ    4 މި  އިންޖިނިއަރިންގ  ކޮމްޕިއުޓަރ  އަދި 
ފެށުނެވެ.  އަހަރު  މި  މަސައްކަތްތައް  ކުރުމުގެ  ރީސްޓްރަކްޗަރ 
ކުރިއަރަމުންދާތީ  ދާއިރާ  ޓެލެކޮމް  ރާއްޖޭގައި  މަޤުޞަދަކީ  މިކަމުގެ 
އަދި  ކުރުމާ  ޑިވެލޮޕް  ސޮފްޓްވެއަރ  ނުވަތަ  ޕްރޮގްރާމް  އާއި 
މިދާއިރާގަކުގައި  ޚާއްސަކޮށް  ފުޅާވެގެންދާތީ،  ދާއިރާ  ނެޓްވޯރކިން 
މީހުންއުފެއްދުމެވެ.  ޤާބިލު  ހުނަރުވެރި  މަސައްކަތްކުރެވޭނެފަދަ 

ކޯސްތައް 	  ހިފެހެއްޓުމާއި،އައި.ޓީ  ސްޓޭންޑަރޑް  އަގުވާމީ  ބައިނަލް 
ލިބުމުގެ  ސެޓްފިކެޓެއް  ްޕރޮފެޝަނަލް  ދަރިވަރުންނަށް  ނިންމާ  
ކިޔަވައިދޭ  ކޯސްތަކުގައި  އައި.ޓީ  ފަހިކޮށްދިނުމަށް  ފުރުޞަތު 
ޕްރޮގްރާމިންގ،  ޓު  އިންޓްރޮޑަކްޝަން  ތެރެއިން  މާއްދާތަކުގެ 
އަދި  ނެޓްވޯރކިންގ  އެންޑް  ކޮމިއުނިކޭޝަންސް  ޑޭޓާ 

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް  އެންޑް   ނެޓްވޯރކިންގ  އެޑްވާންސްޑް 
ކުރެވުނުވެ.  އެލައިން  މޮޑިއުލްތަކާއި  އެކެޑެމީގެ  ސިސްކޯ  މާއްދާ 

މެރިން 	  އޮފް  ބެޗްލަރ  ފެށުނު  ފަރުމާކުރަން  އަހަރު  ވަނަ   2017
ސައިންސް ކޯހުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމާ ކުރިޔަށް އޮތް ސެމިސްޓަރގައި 
ކުރިއަށްގެންދެވިފައެވެ. ވަނީ  ތައްޔާރީތައް  ފެށުމުގެ  މިކޯސް 

ސެޓްފިކެޓް 	  އެޑްވާންސްޑް  ހިންގަމުންދާ  ފެކަލްޓީގައި  މި 
ކޮންޓެންޓް  ބައެއް  ކޯހުގެ  ޓެކްނޮލޮޖީ  އިންފޮމޭޝަން  އިން 
މުރާޖަޢާކުރުމުގެ  ބަދަލުކޮށް  ވެފައިވާތީ،  އައުޓްޑޭޓް 
ގެންދެވިފައެވެ. ކުރިޔަށް  ވަނީ  މިއަހަރުވެސް  މަސައްކަތްތައް 

އާކިޓެކްޗަރ 	  އޮފް  މާސްޓަރ  ކޯހާއި  އާކިޓެކްޗަރ  އޮފް  ބެޗްލަރ 
ކޯހުގެ  ގޮތުން  ހިމެނުމުގެ  ކޮންސެޕްޓް  ބިލްޑިންގ  ގްރީން  ކޯހުގައި 
މުރާޖައާކުރެވުނެވެ. މެދުވެރިކޮށް  ކޮންސަލްޓަންޓެއް  ސިލަބަސްތައް 



  58 - ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  

 ތާރީޚްދަރިވަރުން ފޮނުވާ ތަންކޯހުގެ ނަން

ބެޗްލަރ އޮފް ސިވިލް އެންޖިނިއަރިންގ )އޮނާސް(

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

01 ސެޕްޓެންބަރު

09 - 11 ސެޕްޓެންބަރުއއ.ތޮއްޑޫ
15 ސެޕްޓެންބަރުކ.ތިލަފުށި

06 އޮކްޓޫބަރުދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް

11 - 13 އޮކްޓޫބަރުލ.ގަން / ލ.ފޮނަދޫ 

20 އޮކްޓޫބަރުސްޓޭޓް ޓެރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން 

މުވައްޒަފުންގެ ތަމްރީން ހަރަކާތްތައް

ރާވައި  ފެކަލްޓީން  ކުރުމަށްޓަކައި  ތަމްރީން  މުވައްޒަފުން  އަހަރު   2018
އެވަނީއެވެ. ތިރީގައި  ތަފުސީލު  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  ގެންދިޔަ  ކުރިޔަށް 

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އިން އެހީ ލިބިގެން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނެޗުރަލް 
އިކޮލޮޖީ  ފޯ  ސެންޓަރ  އަދި  ކައުންސިލް  ރިސަރޗް  އެންވަޔަރަމަންޓް 
“އިންޓަނޭޝަނަލް  ޕްރޮޖެކްޓް  ކުރިޔަށްގެންދާ  އިން  ހައިޑްރޮލޮޖީ  އެންޑް 
ނައިޓްރޮޖަން މެނެޖްމަންޓް ސިސްޓަމް” ގެ ދަށުން މާރިޗް 6 ން 7 އަށް 
އިންޑިޔާގެ ނިއުދިއްލީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “ޖީ.ސީ.އާރު.އެފް - ސައުތު 
އޭޝިޔާ ނައިޓްރޮޖަން ހަބް ޕްރިޕަރޭޓަރީ ވޯރކްޝޮޕް” ގައި މިފެކަލްޓީން 
ދަށުން  ގެ   )INMS-3( މިދާއިރާއިން  މިވޯރކްޝޮޕްގައި  ބައިވެރިވިއެވެ. 
ސަބްމިޓް  އަދި  ހެދުމާއި  ޕްރޮޕޯޒަލް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ހޯދުމަށް  ޕްރޮޖެކްޓް 
އަދި  ދަސްކޮށްދެވުނެވެ.  ބައިވެރިންނަށް  ވޯރކްޝޮޕްގެ  ގޮތްތައް  ކުރާނެ 
މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން 16 އޭޕްރިލް 2018 އިން 19 އޭޕްރިލް 2018 އަށް 
ޔޫ.ކޭގެ އެޑިންބަރާ ގައި “ތާރޑް ޕްލިނަރީ އިންޓަނޭޝަނަލް ނައިޓްރޮޖަން 
މި  ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިއަށް  އެއް  މީޓިންގ”  ސިސްޓަމް  މެނެޖްމަންޓް 
ހަދާނެގޮތްތަކާއި،  އެސެސްމެންޓް  ނައިޓްރޮޖަން  ރީޖަނަލް  ބައްދަލުވުމުގައި 
ނައިޓްރޮޖަން އެސެސްމެންޓް ހަދާނެ ޓޫލްސް ޑިވޮލޮޕްކުރާނެގޮތްތަކާއި ބޭހޭގޮތުން 
މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން )INMS-3(ގެ ދަށުން ޕްރޮޖެކްޓެއް 
ހޯދުމަށްޓަކައި “ސައުތު އޭޝިޔާ ރީޖަނަލް ނައިޓްރޮޖަން ހަބްގެ” ނަމުގައި 
އައިމިނަތު ޝާޒްލީ ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯޒަލް ވަނީ މިފަރާތުން ޤަބޫލުކޮށްފައެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސަރޗް ގްރާންޓް ލިބިގެން މި ފެކަލްޓީން ކުރިޔަށްގެންދާ 
ރިސަރޗް ޕްރޮޖެކްޓް “އެމްބިއެންޓް އިންޓެލިޖެންސް އެޕްރޯޗްސް ޓްވާޑްސް 
ސްމާޓް ވޭސްޓް ރިޑަކްޝަން އިން މޯލްޑިވްސް”ގެ ދަށުން  ޖުލައި 16 
ކުރިޔަށް  ވަނީ  ޕްރޮގްރާމެއް  ޓްރެއިނިންގ  ދުވަހުގެ   3 އަށް،   18 އިން 
ޖަރުމަން  ކިޔަވައިދެއްވީ  ގަައި  ޕްރޮގްރާމް  މިތަމްރީން  ގެންދެވިފައެވެ. 
ޔުނިވަރސިޓީ”ގެ  “ބްރެމަން  އެއްކަމައްވާ  ޔުނިވަރސިޓީ  ވިލާތުގެ 
އެވެ.  ވެން  ޑެ  ވަން  ޖެސްޕަރ  ޑރ.  ޕްރޮފެސަރެއްކަމަައްވާ 

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ސައިންސް  ކޮމްޕިއުޓަރ  ފެކަލްޓީގެ  ގައި  މިޓްރެއިނިންގ 
ބައިވެރިވިއެވެ. މުވައްޒަފުންވެސް  އެހެން  ބައެއް  ލެކްޗަރާއިންނާއި 

 Mr.ެއާކިޓެކްޗަރ ދާއިރާގެ 2 މާހިރުން ކަމަަށްވާ،އިނގިރޭސިވިލާތުގ  .3
“ޓްރެއިނިންގ  ގުޅިގެން  އާ   Ben Pollock & Mr. Oscar Fingal
ފޯރ  ގްރާސްހޯޕަރ  އެންޑް  ރައިނޯސިރަސް  ސޮފްޓްވެއަރސް،  އޮން 
 5 އަށް،   12 ން   4 އޮގަސްޓް  ނަމުގައި  ގެ  ޑިޒައިން”  ޕެރަމެޓީކް 
ގެންދެވިފައެވެ.  ކުރިޔަށް  ޕްރޮގްރާމެއްވަނީ  ތަމްރީން  ދުވަހުގެ 
އިންޖިނިއަރިންގެ  އަދި  އާރކިޓެކްޗަރ  މިފެކަލްޓީގެ  ގައި  މިޓްރެއިނިންގ 
ޕާޓްޓައިމް  އަދި  ފުލްޓައިމް  ކިޔަވައިދެއްވާ  ކޯސްތަކުގައި  ދާއިރާގެ 
ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.  ދަރިވަރުން  ބައެއް  ލެކްޗަރައިންނާއި 
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ރިސަރޗް ޙަރަކާތްތައް

މިފެކަލްޓީ  ގޮތުގައި،  އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ  ޕާޓްނާ  އަހަރު  ވަނަ   2016
ހަމަޖެހިގެން ދިޔަ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ އިރަސްމުސް ޕްލަސް ޕްރޮޖެކްޓް 
އެޑިޔުކޭޝަން  ރެޒިލިއަންސް  ފޯ  އޭޝިޔާ  އިން  ބިލްޑިންގް  “ކެޕޭސިޓީ 
އަހަރު  ވަނަ   2018 ވަނީ  މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަ  ގެ   ”)CABARET(

ކުރިއައް  ރިސަރޗް  ކޮލެބްރޭޓިވް  ދަށުން  މިޕްރޮޖެކްޓުގެ  ކުރެވިފައެވެ. 
ބަލްގޭރިޔާގެ  ވަޑައިގެންނެވި  މާލެ  އަހަރު،  ވަނަ   2018 ގެންދިއުމަށް، 
މައިނިންގ އެންޑް ޖިއޮލޮޖީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޕްރޮފެސަރ ބޮއިކޯ ރަންގްލޯ 
ވަނީ އޭޝިއާ އާއި ޔޫރަޕުގެ މަތީތަޢުލީމް ދޭ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން ޤުދުރަތީ 
ގެއްލުންތަކަށް  ލިބިދާނެ  އެކަމުން  ކުރިން  ކުރިމަތިވުމުގެ  ޙާދިސާއެއް 
“ފްރެކްޓަލްސް،  މަޤްސަދުގައި  ޤާއިމްކުރުމުގެ  ނިޒާމެއް  ހޭލުންތެރިވުމުގެ 
ނެޗުރަލް ޑިޒާސްޓާސް އެންޑް އިކޮލޮޖިކަލް ޕްރޮބްލަމްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް” 
އާއި ބެހޭގޮތުން ޕަބްލިކް ލެކްޗަރ އެއް ދެއްވާފައެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން، މިޕްރޮޖެކްޓް  ބެލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ 
މިފެކަލްޓީގެ ޑީން ޑރ. ޝަޒްލާ މުޙައްމަދަށެވެ. އަދި މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ލީޑް 
ސައިންޓިސްޓަކީ މިފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރ އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝާދިޔާ އެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީ ގްރާންޓްގެ ދަށުން 2017 ވަނަ އަހަރު މިފެކަލްޓީއަށް އެވޯޑް 
ކުރެވިފައިވާ “އެމްބިއެންޓް އިންޓެލިޖެންސް އެޕްރޯޗާސް ޓުވާޑްސް ސްމާޓް 
ރިސަރޗް  ގިނަ  ޕްރޮޖެކްޓްގެ  މޯލްޑިވްސް”  އިން  ރިޑަކްޝަން  ވޭސްޓް 
މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރިޔަށްގެންދެވިފައެވެ. މިގޮތުން “ސްމާޓް ވޭސްޓް 
ބިންތަކެއް” ގާއިމު ކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ދިރާސާކުރެވުނެވެ. އަދި 
އެންބިއެންޓް އިންޓެލިޖެންސް ފަދަ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ ކުނި 
މެނޭޖްކޮށް އަދި ކުނި ނައްތާލާނެ ސްމާޓް ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ޖުލައި 
ގެންދެވުނެވެ. ކުރިއަށް  ޕްރޮގްރާމެއް  ޓްރެއިނިންގ  އަށް   18 އިން   16

މި ފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރ މަރިޔަމް ހުމްރާ އަށް ޔުނިވަރސިޓީ ގްރާންޓްގެ ދަށުން 
2017 ވަނަ އަހަރު އެވޯރޑް ކުރެވުނު “ސްޓޭންޑަޑައިސްޑް ބޭސްލައިން ޑޭޓާ 
އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ފޯރ ޑިޒާސްޓަރ ޕްރިޕެއަރޑްނަސް އިން މޯލްޑިވްސް” 
ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ނިމިފައެވެ. އަދި  15 ސެޕްޓެންބަރު 
2018 ވަނަ ދުވަހު ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނަށް ވޯރކްޝޮޕެއް ބާއްވާ މިޕްރޮޖެކްޓްގެ 
ރިސާޗް ފައިންޑިންގްސް އަދި އައުޓްކަމްސް ވަނީ ޕްރެޒެންޓް ކުރެވިފައެވެ. 

ސިލްސިލާ  ފޯވަހި  ޢިލްމީ  ބާއްވާ  ޔުނިވަރސިޓީން  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
“ޕްލާސްޓިކްގެ  ރޭ  ދުވަހުގެ  ވަނަ   2018 އޮގަސްޓް   15 ސެމިނާގައި، 
ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ އަސަރު” ގެ ނަމުގައި މިފެކަލްޓީއިން ވަނީ 
މައިގަޑުގޮތެއްގައި  މިސެމިނާގައި  ހުށަހަޅާދެވިފައެވެ.   ސެމިނާރއެއް 
މަޢުލޫމާތުދީ މަޝްވަރާކުރެވުނީ ޕްލާސްޓިކް ކުނިބުނީގެ ސަބަބުން ކަނޑާއި 
އެއްގަމާއި އަދި އިންސާނުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ. މިގޮތުން 
ކަނޑަށް އެޅޭ ޕްލާސްޓިކް ކުނިބުނީގެ ސަބަބުން ކަނޑުގައި ދިރުންތަކަށް ކުރާ 
އަސަރާއި އަދި ވަކިން ޙާއްޞަކޮށް ކަނޑުގައި ދިރިއުޅޭ މަސްތައް މިކުނިބުނި 
ފޯރުމުގެ  ފްލާސްޓިކް  ސުފުރާމައްޗައް  އިންސާނުންގެ  ސަބަބުން  ކެއުމުގެ 
ޕްލާސްޓިކް  އަދި  މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  ބެހޭގޮތުންވެސް  ބިރުވެރިކަމާއި 
ކުނިބުނި މަދުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި، މިކަން ހައްލުކުރަން ބޭނުންވާ ޤަވާއިދުތައް 
ހެދުމާއި ޤަވާއިދުތައް އިމްޕްލިމެންޓް ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާ 
ކުރެވުނެވެ. މިސެމިނާރގައި ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހުށަހަޅައިދެއްވީ މިފެކަލްޓީގެ 
ނެޗްރަލް  އެންޑް  މެނޭޖްމެންޓް  އެންވަޔަރަމެންޓަލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް 
މޮޑަރޭޑް  ސެމިނަރ  އެވެ.   ޝާދިޔާ  ފާޠިމަތު  ލެކްޗަރަރ  ސައިންސްގެ 
އަބްދުهللا  ޑިޕާޓްމަންޓް ޑރ.  ހެޑް.އޮފް  މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ހަމަ  ކޮށްދެއްވީ 
ނަސީރު އެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ޕެނަލިސްޓުންގެ ގޮތުގައި މިދާއިރާއިން 
ބައިވެރިވެފައެވެ.  ބޭފުޅަކުވަނީ   2 ލިބިފައިވާ  ތަޖުރިބާ  ތަޢުލީމާއި  މަތީ 

ފަންނީ  ބައެއް  ފެކަލްޓީގެ  އިތުރުން  ހަރަކާތްތަކުގެ  ރިސަރޗް  މަތީގައިވާ 
މުވައްޒަފުން ކުރި ދިރާސާތައް ވަނީ ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ. އަދި އަދި ހަމައެއާއެކު 
ރިސަރޗް  އަދަދެއްގެ  ގިނަ  ދަރިވަރުން  މުވައްޒަފުންނާއި  ފަންނީ  ބައެއް 
ޕޭޕަރުތަކެއް ޔުނިވަރސިޓީން، 12 އޮގަސްޓް 2018 އިން 13 އޮގަސްޓް 
2018 އަށް ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ދެވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް “ތެވެލި 
ހުށަހަޅާއި  ވަނީ  ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި  މިނޫންވެސް  އަދި  ގައްޔާއި   ”2018
އެވަނީއެވެ. ތާވަލުގައި  ތިރީގައިވާ  ތަފުސީލު  މިކަންކަމުގެ  ދެއްވާފައެވެ. 
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STAFFDESCRIPTIONTYPE#

Somnath Chaudhuri

GIS Applications in the Tourism and Hospitality Industry Somnath Chaudhuri )Mal-
 dives National University, Maldives( and Nilanjan Ray )Adamas University, India(,
 IGI Global
Release Date: April, 2018|Copyright: © 2018
DOI: 10.4018/978-1-5225-5088-4

 Publication1

Dr Soenke Ziesche
 Potential Synergies Between The United Nations Sustainable Development Goals
And The Value Loading Problem In Artificial Intelligence, S Ziesche
Maldives National Journal of Research 6 )1(, 47-56

Publication2

Fathimath Shadiya
)co-author( 

Fractals, natural disasters and ecological problems of Maldives
 Boyko Ranguelov and Fathimath Shadiya
Ecological Engineering and Environment Protection, No 2, 2018, p. 18-25

Publication3

Dr Soenke ZiescheDesignometry - Formalization of Artifacts and Methods
Knowledge Futures, Accepted in May 2018Conference4

Somnath Chaudhuri

 Potential of Geospatial Mashups in Promoting Tourism Resources: A Case Study“
 ”of Asia
19th IIE International Conference on Computer, Electrical, Electronics and Com-
munication Engineering )CEECE-2018( held on April 25-26, 2018 at Pattaya )Thai-
land( 

 Conference5

Dr Abdulla Naseer
)co-author(

 Zahir, H and Naseer, A )2018( Reclamation of Shallow Lagoons and Reefs for Urban
 and Tourism Development in the Maldives
Asia Pacific Coral Reef Symposium. 4-8th June 2018, Philippines

Conference6

Dr Abdulla Naseer

Naseer, A )2018( Conservation of atoll ecosystems: individual reefs as units of con-
servation in the Maldives

 Paper submitted to the Maldives Marine Science Symposium, 24th July 2018, Male’,
Maldives

Conference7

ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް

އަބްދުهللا އަފީފް،  ލެކްޗަރަރ
------------------------------------

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އާރކިޓެކްޗަރ

މުޙައްމަދު ހައިކަލް އިބްރާޙިމް، ލެކްޗަރަރ
-----------------------------------------

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ

ޑރ. އަބްދުهللا ނަސީރު، ސިނިއަރ ލެކްޗަރަރ
-------------------------------------------------------------
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އެންވަޔަރަމެންޓް އެންޑް ނެޗުރަލް ސައިންސް

އާދަމް ޚާލިދު، ލެކްޗަރަރ
---------------------------------------
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް
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ތިމާވެށީގެ ދާއިރާގެ ހޯދުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެގޮތުން މިފެކަލްޓީއާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔޫނިއަން ފޯ ކޮންޒަވޭޝަން އޮފް 
ނޭޗަރ)IUCN( އާއި ގުޅިގެން އާންމުންނަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިލްސިލާ ސެމިނަރ ސީރީސްއެއް މިއަހަރު ވެސް ވަނީ ބޭއްވިފައިވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކާއި 
ފަރުތައް އަދި އެމާހައުލުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ތަކެއްޗާބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ދިރާސާތަކަށް ބިނާކޮށް ސެމިނަރތަކެއް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މިސިލްސިލާ ސެމިނާރ ސީރީސްގެ 
މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ދަރިވަރުންނަށް ކުލާހުން ބޭރުން ގިނަގުނަ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތުތަކެއް ފޯރުވައިނުމުގެ އިތުރުން، ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ 
ފުރުސަތު ހުޅުވާލަދިނުމާއި އަދި މިދާއިރާއިން އާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން ހިމެނެއެވެ. މިގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވެ ސެމިނާތަކުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

STAFFDESCRIPTION#

 Environmental Valuation of Huraa Mangroves, a case study on ”Ecological-Social and
economic perspective“

Ms Fathimath Shadhiya
Ms Aminath Shazly1

Discovering Coral Reef Fish Biodiversity

    Professor Loic Pellisier
 Guilia Donati
 Oskar Hagen, Anna Marcionetti
Joris Bertrand

2

 Coral Reefs in the 21st CenturyProfessor Ove Hoegh-Guldberg
 Professor Sophie Dove3

Three tools for Business & BiodiversityDr. Francis Vorhies4

Atoll Ecosystem Conservation: Reefs as Conservation UnitsDr Abdulla Naseer5

Whales and Dolphins of the MaldivesDr Charles Anderson6

ފެކަލްޓީ މެނޭޖްމެންޓް ކޮމިޓީ މެންބަރުން

މުއްދަތުނަން#

ޑރ. ޝަޒްލާ މުޙައްމަދު )ޑީން(1
ދާއިމީ

ފާޠިމަތު ޝުޒްނާ )އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ(2

އަބްދުهللا އަފީފް )ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އާރކިޓެކްޗަރ(3

15 ނޮވެންބަރު 2018 އިން ފެށިގެން، 
2 އަހަރު

މުޙައްމަދު ހައިކަލް އިބްރާޙިމް )ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އާކިޓެކްޗަރ(4

ޑރ. އަބްދުهللا ނަސީރު )ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އެންވަޔަރަމެންޓް އެންޑް ނެޗުރަލް ސައިންސް(5

އާދަމް ޚާލިދު )ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ކޮމްޕިއުޓަރ ސައިންސް(6

15 ނޮވެންބަރު 2018 އިން ފެށިގެން، ލެކްޗަރަރ )އެކަޑަމިކު މުވައްޒަފުންގެ މަންދޫބު( 7
1 އަހަރު ލެކްޗަރަރ )މަރުކަޒްގެ ވެރިޔާ އައްޔަނު ކުރި އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފު(8
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ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އިންސާނީ ޢިލްމުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމެވެ. މިގޮތުން ނޫސްވެރިކަމުގެ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މީގެއިތުރުން  ހިންގައެވެ.  ފެކަލްޓީގައި  ކޯސްތައް  ސައިންސާބެހޭ  ލައިބްރަރީ  ބޭރުބަސްބަހާއި  އެކިއެކި  ސައިންސާއި  ޕޮލިޓިކަލް  ކޯސްތަކާއި 
ދިވެހިބަހާ  ލޯބިކުރާ،  ޘަޤާފަތަށް  ދިވެހިބަހާއި  ދަންނަ،  ރަނގަޅަށް  ދިވެހިބަސް  ކަމުގައިވާ  ތަނބު  އެއް  ރަމްޒުކޮށްދޭ  ޤައުމިއްޔަތު  އަމިއްލަވަންތަކަމާއި 
ކޯސްތައް  ދާއިރާތަކުން  ތަފާތު  އަދި  މަސައްކަތެކެވެ.  މިފެކަލްޓީގެ  ނެރުމަކީ  މައިދާނަށް  ޢަމަލީ  ދަރިވަރުންތަކެއް  އެނގޭ  ކުރަން  ދިރާސާ  ބެހޭގޮތުން 
ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އިތުރުން  މީގެ  އަދި  ފަރުމާކުރުމާއި  މަންހަޖު  އެއްގޮތަށް  އެއާ  ފާހަގަކޮށް  ހުނަރުތައް  ޢިލްމާއި  ބޭނުންވާ  އެދާއިރާތަކަށް  ހިންގުމާއި 
ހިމެނެއެވެ. ތެރޭގައި   މަސައްކަތްތަކުގެ  ކުރުންވެސް  ކަންތައްތައް  ކޮށްދެވިދާނެ  މިފެކަލްޓީއަށް  ޙާސިލުކުރުމަށްޓަކައި  މަޤްޞަދުތައް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް އުފެދުނީ 1 ޖަނަވަރީ 2009 ގައެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު ފެކަލްޓީ ހިންގީ، ތަނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޤްޞަދު އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމައަށް 
ޙާޞިލު ވެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ތަނުގެ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑު )އޯގަނައިޒޭޝަނަލް ސްޓްރަކްޗަރ( ރާވައިލެވިގެން، ފެކަލްޓީގެ ފަންނީ އަދި އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ފުރިހަމަ 
އެއްބާރުލެއްވުމާ އެކުގައެވެ. މި ގޮތުން ފެކަލްޓީގައި ތަފާތު އެކަޑަމިކް މަސައްކަތްތައް ކޯސްތަކުގެ ކޯސްކޯޑިނޭޓަރުން އިސްނަންގަވައިގެން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް 
ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ ހެޑުންގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން ޑިޕާޓްމަންޓު ތަކުން ވެސް ކޯސްތަކާގުޅޭ މުހިއްމު ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރެއްވިއެވެ. 

ފެކްލަޓީ އޮފް އާޓްސް

ނޮވެންބަރު 4 ން 8  އަށް އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް 	 
“ރިސަރޗް  ވޯކްޝޮޕްގައި  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ޕްރޮފެޝަނަލް  ހިންގުނު 
އެނެލިސިސް” އާއި “ކަރިކިއުލަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް” ކިޔަވައިދެވުނެވެ.

ޖަރނަލިޒަމް 	  އަދި  ޗޭންޖް  ފޯރ  ފިލްމް  ބޭއްވުނު  ޔޫއެންޑީޕީގައި 
ފެކަލްޓީގެ  މި  ބައްދަލުވުމުގައި  ޕްރޮގްރާމްގެ  ޓްރެއިނިންގ 
އަޙުމަދު  ޑރ.  ކަމުގައިވާ  ލެކްޗަރަރއިން  ޖާރނަލިޒަމް  ދެ 
މި  ބައިވެރިވިއެވެ.  ޝާކިރު  ޝަމްއާން  އަލްފާޟިލް  އަދި  ޒަކީ 
ނޫސްވެރިކަން  ގުޅިގެން  ޔޫއެންޑީޕީއާއި   ގުޅިގެން  ބައްދަލުވުމާ 
ނަމުގައި  ޗޭންޖު”ގެ  ފޯ  “ފިލްމް  ޚާއްޞަކޮށް  ކުދިންނަށް  ކިޔަވާ 
މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. ހިންގުމަށް  ޕްރޮގްރާމްއެއް  ޓްރެއިނިންގ 

ދުނިޔޭގެ 	  ގުޅިގެން  އެކެޑަމީއާ  ދިވެހިބަހުގެ 

ފަހަގަކުރެވުނެވެ. ދުވަސް  ޅެންވެރީންގެ 
ސްޓޫޑެންޓް ޔުނިއަންގެ އެފްއޭގެ ގޮފި )SIA(އިން އިސްނަގައިގެން 	 

ހުރިހާ  ފެކަލްޓީގެ  ގޮތުން   ކުރުމުގެ  ފާހަގަ  ދުވަސް  ބަހުގެ  މާދަރީ 
މުބާރާތަކާއި،ލީފްލެޓް  ވާހަކަދެއްކުމުގެ  މެދުގައި  ކޯހެއްގެދަރިވަރުންގެ 
ތައްޔާރުކުރުމުގެ މުބާރާތަކާއި، އެންމެ ރީތި ސަގާފީ ހެދުން ދައްކާލުމުގެ 
މުބާރާތުގެ އިތުރުން ބޯކިބާ މުބާރާތެއް ބޭއްވުނެވެ. މި ދުވަސް ކުރިއަށް 
ދިޔައީ ފެކަލްޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ހުނަރުދައްކާލުމުގެ ހަރަކާތަކާއެކުގައެވެ.

ކުރިއެރުވުމުގެ 	  ލެންގުވިޖް  ކުރިއެރުވުމާއި  ކަލްޗަރ  ޖަޕަނީސް 
ކިޔަވާ  ލެންގުވިޖް  ޖަޕަނީޒް  ފެކަލްޓީގައި  ގޮތުން، 
ދަރިވަރުންނަށް  ކިޔަވާ  ކޯސްތަކުގައި  އެހެނިހެން  ދަރިވަރުންނާއި  
ބޭއްވުނެވެ.  ސެޝަނެއް  ކެލިގްރަފީ  ޖަޕަނީސް  އަމާޒުކޮށްގެން 
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2018 ވަނަ އަހަރު ކޯސްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ފެކަލްޓީގެ ފަންނީ 	 
މުވައްޒަފުންނާ  ފަންނީ  ކުރައްވާ  ކޯޑިނޭޓް  މާއްދާ  ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި 
ސެޓްފިކެޓް  “އެޑްވާންސްޑް  މަޝްވަރާތަކަށްފަހު  ކުރެވުނު 
ފެށުނެވެ. ކޯސް  މި  ކޮށް  ޢިއުލާން  ކޯހަށް  ޖާރނަލިޒަމް”  އިން 

ސެންޓަރ ފޯ އޯޕަން ލަރނިންގ އިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ “މާސްޓަރ 	 
އޮފް އާޓްސް އިން ސޯޝަލް ޕޮލިސީ”މި ފެކަލްޓީއަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ

އެންޑް 	  ސައެންސް  ޕޮލިޓިކަލް  އިން  އާޓްސް  އޮފް  “މާސްޓަރ 
އެކުލަވައިލުމުގެ  ކޯސް  އެފެއަރޒް”  އިންޓަރނޭޝަނަލް 
ކުރެވުނެވެ. މަސައްކަތް  އެކުލަވާލުމުގެ  ކޯސް  ހޯދައި  ހުއްދަ 

ކޯސްތައް ތަރައްޤީ  ކުރުމަށް އަދި އައު ކޯސްތައް ފެށުމަށް 
ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް

ބަހުގެ 	  ދިވެހި  ފަށާ  އަލަށް  މުޅިން  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
ކުރެވުނެވެ އިޢުލާން  ފެށުމަށް  ކޯސް  ޕީ.އެޗް.ޑީ 

ގެންދާ 	  ކުރިއަށް  ފަރާތުން  ލިމިޓެޑުގެ  ކޯޕަރޭޓެޑް  ގްރޭސް  ޖަޕާން 
 30 އޭޝިޔާގެ  އަދި  ޖަޕާން  ޒިޔާރަތުގައި،  ބޯޓު”ގެ  “ޕީސް 
ޒިޔާރަތުގައި  މި  ޒިޔާރަތްކުރިއެވެ.  ފެކަލްޓީއަށް  މި  ބޭފުޅުން 
ގެންދެވުންވެ.   ކުރިއަށް  ޙަރަކާތްތައް  ތަފާތު  ސަގާފީ  ޖަޕާނުގެ 
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ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ

މަޤާމް  / އޮފީސްނަން

ޑީން، ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްއާސިމް އަބްދުއްސައްތާރު

އެކެޑަމީގެ ރައީސް، ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީއަޝްރަފް ޢަލީ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ނެޝަނަލް ލައިބްރަރީމާހާސިން އަޙުމަދު ދީދީ

ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންގ އެފެއަރޒްއަހުމަދު ސަރީރު

ޑިރެކްޓަރ، ޕީ.އެސް.އެމްޢަބްދުهللا ރަމީޒް

ރައީސް، ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންޑރ.ޢަލީ ޝަމީމް

ރައީސް، ޔުނައިޓެޑް އާޓިސްޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަޙުމަދު ޝުޢައިބު

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންފާތިމަތު ޢައްޒަ

ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ )ލެންގުވިޖް(، ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްއާއިދާ ހައްމާދު

ލެކްޗަރަރ )ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް(، ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްޢާއިޝަތު ހަސަން

ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ )ޖަރނަލިޒަމް(، ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްޑރ.އަޙުމަދު ޒަކީ ނާފިޒު

ލެކްޗަރަރ )ލައިބްރަރީ ސައިންސަސް(، ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްއާމިނަތު ރިޔާޒް
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ފެކަލްޓީ މެނެޖްމަންޓް ކޮމިޓީ

ނަން

ޑީންއަބްދުއްރަޝީދު ޢަލީ )01 އޮގަސްޓްގެ ނިޔަލަށް(

ޑީންއާސިމް އަބްދުއްސައްތާރު )01 އޮގަސްޓް އިން ފެށިގެން(

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮފެސަރޑރ. އަޙްމަދު ޒަކީ

އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮފެސަރޑރ. އާމިނަތު ރިޔާޒު

ލެކްޗަރަރޢާއިޝަތު ޙަސަން

ލެކްޗަރަރސުދާ އަޙްމަދު

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއަޙުމަދު ހާޝިމް



  66 - ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  

ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އުފެއްދުމަށް  ޑޮކްޓަރުން  މެޑިކަލް  ތަމްރީނުދީ  ތަޢުލީމާއި  ބޭނުންވާ  ދާއިރާއިން  މެޑިސިން  އަކީ  މެޑިސިން  އޮފް  ސްކޫލް 
 2018 ކުރެވިފައިވަނީ  ޤާއިމު  ގޮތުގައި  ފެކަލްޓީއެއްގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ސްކޫލް  މި  ސްކޫލެވެ.  މެޑިކަލް  ހުޅުވުނު  ފުރަތަމަ  އެންމެ 
ކޯހެވެ. )އެމް.ބީ.ބީ.އެސް(  މެޑިސިން  އޮފް  ޑޮކްޓަރ  ގެންދެވެނީ  ކުރިއަށް  ގޮތުގައި  ކޯހެއްގެ  ސްކޫލްގައި  މި  އަހަރުއެވެ.  ވަނަ 

ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން

ޑޮކުޓަރުން ތަމްރީންކުރާ ކޯހަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު، ދުނިޔޭގައި މި ފަދަ 	 
ކޯސްތަކާއި މެޑިކަލް ސްކޫލުތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާޢާތްތަކުން 
ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ކޯހަކަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ޔުނިވަރސިޓީތަކާ 
އެކު މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. މި ގޮތުން މެލޭޝިޔާގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ 
ކަމުގައިވާ ޔުނިވަރސިޓީ ކެބަންގްސާން މެލޭޝިޔާ އާއި ގުޅިގެން މި 
ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ޔުނިވަރސިޓީ ކައުންސިލުން ހޯދުނެވެ.

ޤައުމީ 	  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދުވަހު  ވަނަ   2018 ސެޕްޓެންބަރު    12
)ޔޫ. މެލޭޝިޔާ  ކެބަންގްސާން  ޔުނިވަރސިޓީ  އާއި  ޔުނިވަރސިޓީ 

ކޭ.އެމް( އާދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ. މި ފަހުމުނާމާގެ 

2018 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު މުހިންމު ކަންތައްތައް

ބޭނުންކުރުމުގެ  ކަރިކިޔުލަމް  ޔޫ.ކޭ.އެމްގެ  ސްކޫލްގައި  މި  ދަށުން 
ވަސީލަތާއި  ބައެއް  ބޭނުންކުރާނެ  ކިޔަވައިދިނުމުގައި  ހުއްދަދިނުމާއި، 
އިމްތިހާނު ކަރުދާސް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ފަންނީ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރު 
ހިމެނެއެވެ.  ދިނުންވެސް  އެހީ  ކިޔަވައިދިނުމުގެ  ދިނުމާއި  ތަމްރީނު 

ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގެ ފުރަތަމަ ބެޗުގެ ދަރިވަރުން ހޮވުމުގެ ގޮތުން ކޯހަށް 	 
ޝަރުތުހަމަވާ ދަރިވަރުން ޝޯރޓް ލިސްޓް ކޮށް އިންޓަވިއުކުރެވުނެވެ.

ކުރިން 	  ފެށުމުގެ  ކިޔެވުން  ދަރިވަރުން  ހޮވުނު  ކޯހަށް 
 30 ޕްރޮގްރާމް  ލާރނިން  ސްމާޓް  އަދި  އޮރިއެންޓޭޝަން 
އަށްކުރިއަށްގެންދިއައެވެ.  2018 ނޮވެންބަރު   1 ން  އޮކްޓޫބަރުު 
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ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން ގާއިމުކުރުމުގައި ލަފައާއި އިރުޝާދިނުމަށް 2017 ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލެވުނު ސްޓިއަރިންގް ކޮމިޓީގެ 5 ބައްދަލުވުން 2018 	 
ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުން ތަކުގައި ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރާއި، ކަރިކިއުލަމާއި، މުވައްޒަފުން ހަމަޖައްސާނެ ގޮތާ 
ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގެ ސްޓްއަރިންގ ކޮމިޓީގައި ތިއްބެވި މެމްބަރުންނެވެ.

އޮފީސްމަގާމްނަން#

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީވައިސް ޗާންސެލަރޑރ. އަލީ ފަވާޒް ޝަރީފ1ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރޑރ. މުއާވިޔަތު މުޙައްމަދ2ު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރއަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ޝާހީނ3ް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީމެޑިކަލް ސްކޫލް ޕްރޮޖެކްޓް ޑިރެކްޓަރޑރ. ޝީޒާ އަލ4ީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް ޑީންއަލްފާޟިލާ އައިޝަތު ޝާހީން އިސްމާޢީލ5ް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުމިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓްއަލްފާޟިލާ ދުންޔާ މައުމޫނ6ް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުމިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓްޑރ. މުޙައްމަދު ހަބީބ7ް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންމިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓްޑރ. އަބްދުهللا ނަޒީރ8ު

އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްޗީފް އެގްޒެކިއުޓިކް އޮފިސަރއަލްފާޟިލް ފަރުހަތު ޝަހީރ9ު

އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްމެޑިކަލް ޑިރެކްޓަރޑރ. އަލީ ނަޒީމ10ް

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީޑިރެކްޓަރއަލްފާޟިލާ އައިޝަތު އަރޫފާ މުޙައްމަދ11ު

އޮފް 	  ސްކޫލް  ފަންގިފިލާގައި  ދެ  ހޮސްޕިޓަލުގެ  ދަރުމަވަންތަ 
އޮފީހުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ހިންގުމަށް  މެޑިސިން 
ކުރުމާއި  ޑިޒައިން  ދެފަންގިފިލާ  އެ  ގުޅިގެން  ކަނޑައެޅުއްވުމާއި 
ފެށިއެވެ.  މަސައްކަތް  ހޯދުމުގެ  ތަކެތި  ބޭނުންވާ  ތަނަށް  އެ 
އިމާރާތަށް  ނިންމާލެވި،  މަސައްކަތްތައް  ޑިޒައިންގެ  އަދި 
ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ފެށިއެވެ. 

ނިމިފައިނުވާތީ 	  މަސައްކަތް  އިމާރާތުގެ  ހޮސްޕިޓަލް  ދަރުމަވަންތަ 
އޮފް  ސްކޫލް  ލަސްވުމުން،  ފެށުން  ކިޔެވުން  ދަރިވަރުންގެ 
މެޑިސިންގެ ފުރަތަމަ ބެޗުގެ ދަރިވަރުން 21 ނޮވެންބަރު 2018 
ކެބަންގްސާން  ޔުނިވަރސިޓީ  އަށް   2019 ޖަނަވަރީ   6 ން 
މެޑިސިން  އޮފް  ޑޮކްޓަރ  އަށް  )ޔޫ.ކޭ.އެމް(  މެލޭޝިޔާ 
ފޮނުވުނެވެ.  ކުރުމަށް  ފުރިހަމަ  މޮޑިއުލް   2 ފުރަތަމަ  ކޯހުގެ 

ބަލައި، 	  ކްލާސްރޫމްތައް  ތަކާއި  ލެބޯޓަރީ  ގެ  ޔޫ.ކޭ.އެމް. 
ކަންތައްތައްތައް  ހާޞިލުކުރާ  ދަރިވަރުން  ޔޫ.ކޭ.އެމް.ގައި 
އެކިއެކި  މާހިރުންނާއި  ތަޖުރިބާހުރި  ކަމުގެ  ދެނެގަތުމަށާއި 
އެޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ  ބައްދަލުކޮށް  ވެރިންނާ  ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ 
ރާއްޖޭގައި  އެމަސައްކަތްތައް  ދެނެގަނެ،  މަސައްކަތްތައް 
ޑރ.  ޑީން  މަޝްވަރާކުރުމަށް  ހިންގާނެގޮތާބެހޭގޮތުން 
ބައިވެރިވިއެވެ. ދަތުރުގައި  މި  ދަރިވަރުންނާއެކު  ޢަލީ  ޝީޒާ 
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އަހަރު  ވަނަ   2013 ޙާޞިލުކުރުމަށް  މަޤްޞަދު  މި  މަޤްޞަދެވެ.  އެއް  މުހިންމު  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ކުރުމަކީ  ތަޙުޤީޤު  ޢިލްމީ  ނުވަތަ  ރިސަރޗް 
ކުރިއެވެ.  ބަދަލު  އަށް  ސެންޓަރ  ރިސަރޗް  އަހަރު  ވަނަ   2016 ނަން  ގެ  ސެންޓަރު  އުފެއްދި  ނަމުގައި  ސެންޓަރު  ރިސަރޗް  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް  ދަ 
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާކޮށް އެންމެ ގިނައިން އަދި އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ރިސަރޗްތައް ކުރާ މަރުކަޒަކީ ޔުނިވަރސިޓީ ކަމުގައި ހަދައި ޔުނިވަރސިޓީގެ 
އަމާޒެވެ.  ސެންޓަރުގެ  ރިސަރޗް  ކޮށްދިނުމަކީ  މަގުފަހި  ކުރެވޭނެ  ރިސަރޗް  އެމީހުންނަށް  ކުރުވައި  ޝައުޤުވެރި  ކުރުމަށް  ރިސަރޗް  މުވައްޒަފުން  ފަންނީ 

ރިސަރޗް ސެންޓަރ

ޚިޔާލުތައް 	  ގޮތުން  ބެހޭ  މައްސަލަތަކާ  ޤައުމީ  މުހިއްމު  އަލީގައި  ދިރާސާގެ  އިތުރުކޮށް  ހުނަރުވެރިކަން  ޢިލްމީ  މުޖުތަމަޢުގައި 
ފޯވަހި  ޢިލްމީ  ގެންދާ  ބާއްވަމުން  އަހަރަކުވެސް  ކޮންމެ  އިތުރުކުރުމަށް  ޝައުޤުވެރިކަން  ރިސަރޗްގެ  އަދި  ޢިލްމީ  އަދި  ނެރުމާއި 
މިވަނީއެވެ.  ތިރީގައި  ތަފްސީލް  ސެމިނާރުތަކުގެ  ބޭއްވުނު  މިގޮތުން  ބޭއްވުނެވެ.  އަހަރު  ވަނަ   2018 ސެމިނާރ   9 ސިލްސިލާގެ 

ރިސަރޗް ސެންޓަަރުގައި ހިންގުނު މުހިންމު ހަރަކާތްތައް

މަޢުޟޫއުފެކަލްޓީ

އޮންލައިން ލަރނިންގެ ކޮލިޓީ އާ މެދު އުފެދޭ ސުވާލުސެންޓާރ ފޯ އޯޕަން ލަރނިންގ

ދިވެހިންނާއި ސިހުރުގެ ތާރީޚުފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް

އޮންލައިން- ޝޮޕިން ކުރުމުގައި ސަމާލުވެލައްވާއެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް

ސާފު މާހައުލަކަށް ނޭވާލުން- ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް ޙައްޤެއްސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގ

ކެއުމުގެ އާދަ – ވިސްނުމުގެ ތަރައްޤީފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް

Workforce Localization in the Tourism Industry of Maldivesފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް

ސުފުރާމަތިން ޕްލާސްޓީކްފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

ކޮން ހިސާބެއް؟ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

)ކައިވެންޏާއި ވަރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން ) ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުންފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
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ރިސަރޗް ސެންޓަރުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ތިނަދޫ އަދި ގަން ކެމްޕަހުގެ ލެކްޗަރާއިންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ރިސަރޗް ވޯރކްޝޮޕްތަކެއް ހިންގުނެވެ.	 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސަރޗް ޖަރނަލް “ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޖަރނަލް އޮފް ރިސަރޗް” ގެ ހަވަނަ ވޮލިއުމް ޖޫން 2018 ގައި ޝާއިޢުކުރެވުނެވެ.	 

ޔުނިވަރސިޓީ 	  މެލޭޝިއާގެ  އަދި  ޔޫ.އެން.އެފް.ޕީ.އޭ  ޔުނިސެޕް،  ގޮތުން  ކުރިއެރުވުމުގެ  ރިސަރޗް  ޔުނިވަރސިޓީގައި 
ސޮއިކުރެވުނެވެ. އެއްބަސްވުމުގައި  ކޮލަބޮރޭޝަންގެ  ރިސަރޗް  އާއިއެކު  މެލޭޝިއާ  އިސްލާމް  ސައިންސް 

ރަޙްމަތްތެރި 	  މުވައްޒަފުންނާ  ދިރާސާތައް  އެފަރާތްތަކުގެ  ކުރެވިގެން  އަމާޒު  ފަރާތްތަކަށް  ކުރާ  ދިރާސާ  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ކުރިއަށް  ލަންޗް”  “ރިސަރޗަރސް  ހަފްތާއެއްގައި  އެއް  ހަފްތާއިން  ދެ  ކޮންމެ  ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ފަހި  ފުރުސަތު  ޙިއްސާކުރުމުގެ  މާޙައުލެއްގައި 
އެވަނީއެވެ. ތާވަލުގައި  ތިރީގައިވާ  ތަފްސީލު  ދިރާސާތަކުގެ  ހުށަހަޅައިދިން  ލަންޗުގައި  ރިސަރޗަރސް  އަހަރު  2018ވަނަ  ގެންދެވުނެވެ. 

ResearcherTopic

Dr. Khadheeja Ibrahim DidiPractitioner research and data-based decision making in classrooms

Dr. Abdulla NaseerThe formation of Coral Reefs of the Maldives

Ms. Mariyam Fizana Rashyd Parental Involvement in Children’s Education and its Association with
Academic Achievement Among Primary School Pupils in Male’

Ms. Fathimath Saeed Factors Affecting Political in Democracies: A Mega Analysis Using
Hierarchical Linear Modelling

Dr. Ali Fawaz ShareefIslamic Philosophy in Education: Towards a Measurment Tool

މެލޭޝިއާގެ ޔުނިވަރސިޓީ ސައިންސް އިސްލާމް މެލޭޝިއާއާއި ގުޅިގެން ދެ ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް “ހަލާލް މެނެޖްމަންޓް” ކޮންފަރެންސް ހިންގުނެވެ.	 

އޮސްޓްރޭލިއަން އެލަމްނައި އަދި އޮސްޓްރޭލިއާ އެވޯޑްސް އާއި ގުޅިގެން އޮސްޓްރޭލިއަން އެލްމްނައިގެ ފުރަތަމަ ރިސަރޗް ފޯރަމް “ހޮޅުއަށި” ހިންގުނެވެ.	 

ބޭއްވުނެވެ.	  ފޯރަމް  ރިސަރޗް  އެންވަޔަރަންމެންޓަލް  އޮން  ކޮންފަރެންސް  ސައިންޓިފިކް  އިންޓަރނޭޝަނަލް  ވަނަ  ދެ 

ދެވުނެވެ. 	  ހުއްދަ  ހެދުމަށް  ރިސަރޗް  ޔުނިވަރސިޓީގައި  ރިސަރޗަރުންނަށް   8 ބޭރުގެ  ޔުނިވަރސިޓީއިން  އަހަރު  ވަނަ   2018
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ރިސަރޗް ގްރާންޓްސް
2018ވަނަ އަހަރުގައި ރިސަރޗް ގްރާންޓަށް ކުރެވުނު ފުރަތަމަ އިޢުލާނަށް ކުރިމަތިލި 10 މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  5 މުވައްޒަފުންނަށް ގްރާންޓް ދެވުނެވެ. 

ResearcherTopic

Dr. Khadheeja Ibrahim DidiPractitioner research and data-based decision making in classrooms

Dr. Abdulla NaseerThe formation of Coral Reefs of the Maldives

Ms. Mariyam Fizana Rashyd Parental Involvement in Children’s Education and its Association with
Academic Achievement Among Primary School Pupils in Male’

Ms. Fathimath Saeed Factors Affecting Political in Democracies: A Mega Analysis Using
Hierarchical Linear Modelling

Dr. Ali Fawaz ShareefIslamic Philosophy in Education: Towards a Measurment Tool

Research Projects funded through MNU Research Grants in the 1st call of 2018

ނޯޓް: 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 2ވަނަ ރިސަރޗް ގްރާންޓް ކޯލްގައި އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅައި ގްރާންޓް ލިބޭ ފަރާތްތައް އަދި ރަސްމީކޮށް އިޢުލާން ކޮށްފައި ނުވާތީ 
މިރިޕޯޓުގައި އެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައެއް ނުވާނެއެވެ. 

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޕޭޕަރު ހުށަހެޅުމަށް ދެވޭ މާލީ އެހީ
2018ވަނަ އަހަރު ބޭރުގެ ޤައުމުތަކުގައި ހިންގުނު ބައިނަލް އަޤަވާމީ ކޮންފަރެސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން 13 އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.

 Fund requested
)MVR(Date and locationPaperName#

25,000.00 7th – 8th February,
UK

Assessing the Attitudes and Percep-
 tions of University Staff and Students
 on Blended Learning at The Maldives
National University

Niuma Mohamed1

22,405.26 26th – 27th March,
Malaysia

 Teaching Arabic Language at the Faculty
 of Islamic Studies of The Maldives
 National University: Reality, Challenges
and Appropriate Solutions.

 Dr. Mohamed Mursaleen
Mohamed Ismail2

25,000.00 25th-26th April
2018 , Thailand

 Potential of Geospatial Mashups in
 promoting tourism resources in South
East Asia: A case study.

Somnath Chaudhuri3

25,000.00 13th – 14th April
2018, Kazakhstan

 Guest Houses in Maldives – Towards
CBTMusliha Ahmed4

25,000.00 10th – 11th May
2018, South Korea

 Implementation of the Panel Code 2014:
Lessons from MaldivesBatool Zahoor Qazi5

22,359.00
 12th – 13th May
 2018, Jakarata,
Indonesia

 Promoting Self-regulated Learning Skills
in a Blended Learning SettingAminath Zifna6

25,000.00 26th May 2018,
Italy

 Assessing Service Quality and the
Challenges in the Maldives Resort HotelsHassan Ali7

22,590.30 21st – 22nd July
2018, Malaysia

 Cyber Law and the Challenges in the
Republic of MaldivesImran Syed8

Conference Funding 2018
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 Fund requested
)MVR(Date and locationPaperName#

25,000.00
12th – 14th Sep-

 tember 2018,
Malaysia

 Iodine Deficiency Disorder Cases
Identified from the MaldivesDr. Aishath Naila9

25,000.00
12th – 14th Sep-

 tember 2018,
Malaysia

Universal Health Coverage in the Mal-
 dives: Pilot Study on Type II Diabetics
using Big Data Analytics Methodology.
 Life Experiences of Maldivian
Thalassemia Carriers who Received
 Erroneous Thalassaemia Screening 
 Results and had Children

Dr. Fazeela Waheed

25,000.00
12th – 14th Sep-

 tember 2018,
Malaysia

 Factors Associated with Diabetes
Mellitus in Maldivian Adults

 Dr. Raheema Abdul
Raheem

20,138.52
25th –26th  Sep-

 tember 2018,
Malaysia

The comparisons of Chapter )Juzu( Amma Sheikh Mohamed
Mansoor

20,138.52
25th – 26th  Sep-

 tember 2018,
Malaysia

 Lessons of Creed from the Surah Al
BayyinaaSheikh Nimal Mohamed
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ރިސަރޗް ޕްރޮޖެކްޓްތަކުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ

2018 ވަނަ އަހަރުގައި ޔުނިވަރސިޓީއަށް އަލަށް ލިބުނު ރިސަރޗް ޕޮރޮޖެކްޓް ތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. މި ރިސަރޗް ޕްރޮޖެކްޓްތަކުންނާއި 2018ވަނަ 
އަހަރުގެ ތެވެލި ކޮންފަރެންސް އިން ޖުމްލަ 1,319,994.82  )އެއް މިލިޔަން ތިންސަތޭކަ ނަވާރަ ހާސް، ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ އަށްޑިހަ ދެ ލާރި( 
ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިފައިވެއެވެ. މީގެ ތަފްސީލް ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީން އަކުރު ޕްރޮޖެކްޓްވެސް ޔުނިވަރސިޓީއަށް 
ނިންމާފައިވެއެވެ.  ޕްރޮޖެކްޓް  ބިގްޑޭޓާ  އާއި  ސާރވޭ  އެސްޓީއެޗް  އިތުރުން  މީގެ  އަދި  ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.  ރުފިޔާގެ   150،000 އެއީ  ވެފައެވެ.  ވަނީކާމިޔާބު 

 Total Amount
)MVR(Sub TotalFundingActivity#

369,994.82154,200.00Sponsorship from UNICEF

 Theveli
Conference1

73,500.00Sponsorship from UNFPA

24,610.32Sponsorship from Kandoomaa Resort

38,550.00Environmental research: Issues, challenges and strate-
gies for sustainable development and livelihood security

15,034.50Registration )Foreign participants(

15,000.00Registration )Locals(

6,800.00Registration )Students(

42,300.00Registration )MNU Staff(

950,000.00950,000.00
 Dhivehi
Literacy
project 

2

1,319,994.82 Total

Project Details – 2018

ތެވެލި ކޮންފަރެންސް
2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ބޭއްވުނު ތެވެލި ކޮންފަރެންސްގެ މައިގަނޑު ތީމް އަކީ “ނިއު ހޮރައިޒަންސް އިން ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން : ސިނަރޖީސް، 

އިނޮވޭޝަން އެންޑް ޑިވަލޮޕްމަންޓް” އަދި ސަބްތީމްތައް ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

ތަޢުލީމު، ވަޒީފާ އަދި ފުދުންތެރިވުން	 

ޞިއްޙަތު، ނިއުޓްރިޝަން އަދި އިޖުތިމާޢީ މަސައްކަތް	 

ސިޔާސީ ޢިލްމު، ސިޔާސަތު، ޤާނޫނު އަދި ޤާނޫނު ހިންގުން	 

ވިޔަފާރި، ހިންގުން، މާލިއްޔަތު އަދި ކުންފުނި ހިންގުން	 

ފަތުރުވެރިކަމާއި މެހެމާންދާރީ	 

ސައެންސް، ތިމާވެށި އަދި ޓެކްނޮލޮޖީ	 

ބަސް، މީޑިޔާ އަދި މުއާޞަލާތު	 

ދީން، ފަންނުވެރިކަމާއި ސަގާފަތް	 

މިތީމް ތަކުގެ ދަށުން ތަފާތު 105 ޕޭޕަރެއް ކޮންފަރެންސްގައި ހުށަހެޅުނެވެ. މީގެ ތެރެއިން 50 ޕޭޕަރަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ބޭފުޅުން ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވި ޕޭޕަރެވެ.
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PresenterTitle of Paper

Abdulla Naseer Fishing for Bigeye Scad )Selar crumenophthalmus( Using Fish Weirs on Coral Reefs: Expressions
of Traditional Fishing Knowledge in the Maldives

Ibrahim MohamedAdaptive Capacity of Islands of the Maldives to Climate Change

Sanduni DilankaFactors Affecting on Green Purchase Intention of Sri Lankan Market

Fathimath FairoozaA Comparison Between Decomposition Rate Of Fruit Waste And Vegetable Waste Using Bin Com-
posting Method

Thuhufa Abdulla Urban Composting: A Comparison of Bin Method And Box Method Of Composting In An Urban
Setting

Haneef Ur Rehman Immobilization of Pectinase from Bacillus licheniformis KIBGE-IB21 Using Polyacrylamide Gel
as a Support

Thangadurai Devarajan Physicochemical Characteristics and Antioxidant Potential of Fruits and Wines from Flacourtia
montana, Carissa spinarum and Opuntia dillenii

Sangeetha JeyabalanEffect of Flubendiamide Insecticide on Physiological and Biochemical Properties of Capsicum an-
num L

Asiya IbrahimNewly graduate nurses’ perception of knowledge-practice gap: A descriptive qualitative study

Gulisthan EasaReasons for Non-compliance with Iron Chelation Therapy Among Adult Thalassaemia Patients

Aminath ShiunaHealth Effects of Energy Drink Consumption: A Systematic Review

Humaira Jamal Maldivian Married Men’s Perception Towards Family Planning: A  Qualitative Study of Men
visiting Reproductive Health Center )RHC(, Indira Gandhi Memorial Hospital )IGMH(

Nasreena WaheedHow does IGMH ensure Best Practice in Nursing?

Ibrahim Mustafa Effect of combine iron chelation therapy on zebrafish larvae with secondary iron overload like
beta thalassemia major

Maumoona Abdulla Teachers’ Perception on the implementation of the Combined Business Syllabus at Key stage 3
in Male’ schools

Dona Kalyani Lokupitiya The factors affecting on job performance of middle level administrative staff in the apparel sector
in Sri Lanka

 Muhandiramlage Lalith
WarnasuriyaInvestigation of factors influencing perceived internal service quality of administrative

Lilani Randika Kapuge The Factors affecting on Mobile Banking Adoption: Special Reference to Generation Y individuals
in Sri Lanka

Malith Damith Amarasinghe Testing the Static Trade-Off Theory of Capital Structure; Evidence from Plantation Sector in
Colombo Stock Exchange

Vithiyalani MuthusamyImpact of trust on online relationship banking: a study in Colombo district Sri Lanka

Rishan Sampath HewageMacro-economic determinants of balance of payment in Sri Lanka

Manori Pathmalatha KovilageBarriers for Sustainable Lending in Sri Lanka: A Hierarchical Framework

Manori Pathmalatha Kovilage Lean implementation challenges in Sri Lanka State Universities: An interpretive structural
modelling approach

Devundara Gedara Lasantha Rasika Impact of The Assets and Liability Management on Financial Performance: Evidence from Listed
Commercial Banks in Colombo Stock Exchange

Nasira MoosaSmall and Medium Enterprises in the Maldives: Challenges and Prospects

Dinesh Devindra FernandoGood Governance on Insurance Market Development in Asian Region

 Papers Presented on Theveli Conference – 2018
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PresenterTitle of Paper

Manori Pathmalatha Kovilage Influence of Lean and Green Paradigms on Supply Chain Performances: An Interpretive
Structural Modelling Approach

Soenke ZiescheFormalization of methods of designometry as a contribution towards AI safety research

Muhammed Yousoof Ismail Challenges in learning computer programming and a proposal to improve the learning
experience - An Omani perspective

Ibrahim AdamInteractive digital user manual as a guide to moodle

Pavithran PuthiyapurayilWireless power transmission through solar power satellite-Recent technological developments

Ibrahim ThorigPublic sector procurement mechanism in Maldives: an enhanced conceptual model

Sadat Ali Khan Properties of slurry infiltrated fibrous concrete (SIFCON) produced using
mineral admixtures and waste plastic fibers

 Fathimath Nasiha Abdul
MuhaiminActive Learning in a Web-based synchronous learning environment: An Action Research

Ibrahim Adam Technology enabled learning in the Maldives national university – faculty acceptance and
institutional preparedness

Aishath Leeza Technology Enabled Learning )Tel( Implementation: Learner Use Of Technology At The Maldives
National University )MNU(

Mohamed Shihab Teachers’ perspectives: Perceived impacts of tablets on students learning at Maldivian
classrooms

Athula GnanapalaBeach Boys and their Impacts on Healthy Tourism Operations in Coastal Regions of Sri Lanka

Abuzar Ali Khan Innovative Tourism Cluster Driven to Faster Economic Growth in Maldives: A Causal
Relationship and Implications to the Society

Ismail ShiyarWorkforce localisation in the tourism industry of Maldives

Ibrahim Zuhuree An Empirical Analysis on Hotel Room Prices of the Guesthouse segment in the Maldives

Shifnaz Ismail Relationship Between Service Quality And Customer Satisfaction To Retain Visitors: A Study
Done For Vilu Rest, White Harp And Three Inn, Hulhumale, Maldives

Aminath Neena The use of various Literary Genres in the Language Classroom Affect Learner Motivation and
English Language Competency

Ahmed Hashim
ގުރޭޑ1ް ގެ ކުދިންނަށް ހިސާބުގެ ވިޔަ ޢަދަދުތައް، ދިވެހި ބަހުން ބުނަން އެނގޭ މިންވަރު އަދި މާދަރީބަހުން ގުނުމުގައި މި ކުދިންނަށް 

މަދަރުސާގެ މާޙައުލުން ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް

Aaidha HammadReasons for Code Switching on Facebook by Maldivian Bilingual Teenagers

Sudha Ahmed ESL Learners’ Perception Of The Writing Exercises Given By English As A Second Language
Teacher

Azeeza Afeefަދިވެހިބަހުގައި އެކުވި ޖުމުލ

Mohamed Didiރާއްޖެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްލާމްވި ރަށަކީ ކޮބައިތަ؟

Aminath Naushaan Factors Influencing The Reading Comprehension Level of English As A Second Language (ESL)
Learners in Secondary Schools

Hameeza Afeefްދިވެހިބަހުން މުޚާޠަބުކުރުމުގައި "ކަލޭ" މި ލަފުޒު ބޭނުންކުރުމާ މެދު ދިވެހި މުޖުތަމަޢު ދެކޭ ގޮތ

Aminath Zahirްދަރިވަރުން ބަސް ބޭނުންކުރާ އުސްލޫބުތަކާ އަދި އެ ކުދިންގެއަމިއްލަވަންތަކަން ބަޔާންކޮށްދޭ ގޮތ

Mariyam Fizana RasheedStorytelling: A Pathway to Enhance Native Language and Culture of Maldives: An Action Research

Hidaya Mohamed ZahirInnovative Teaching: Getting Students to Learn Differently

Mariyam ShaznaTeachers’ Attitude Towards Inclusive Education In The Maldives: A Qualitative Study
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PresenterTitle of Paper

Shama  MoosaChallenges That A’ Level Students of Higher Secondary Schools Faced in Essay Writing.

Shirmeena FaheemWriting Strategies Used By English As A Second Language Learners In Secondary Schools

Shifna Moosa Factors That Influence Speaking Anxiety In English As A Second Language Learners In Secondary
Schools

Hasma WaheedSchool administrators’ view on value education programs: perceptions and challenges

Aishath Adhila A Study Of Listening Difficulties Faced By The ESL Secondary Students And Ways To Improve
their Listening Comprehension

Shimna  Shakeeb Exploring In-service Teachers’ Experience of Studying in a Blended Learning Environment; A
Qualitative Case Study

Fathimath Riyaza Multidimensional Poverty in Maldives – The Construction of a National Child focused
Multidimensional Poverty Index

Leela WaheedA Rasch-Derived Measure of University Introductory Programming )CS1(

Waseema Fikuree Principal task effectiveness and student achievement: Perceptions of principals, deputy
principals and lead  teachers of principal task effectiveness

Khadheeja ShakirStruggle To "Fit In"

Subburaj Alagarsamy Assessing the Psychometric Properties of the Brief COPE Translation and Validation among
Tamil Police Constables

Nimal Mohamedުޢާއިލީ ހަމަނުޖެހުމުގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުގެ އަޚްލާޤަށް ކުރާ އަސަރ

Aishath HassanFrom limelight to oblivion departing from politics in the Maldives

Mohamed RaufSpecial economic zone and human rights violations in India: Issues and challenges

Hanan ShafyqStandardized baseline data and information for disaster preparedness in Maldives

Aminath ShazlySocial media – A communicator for disaster

Mohamed Mansoor Adamުދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި ދިވެހިންނައް ދިމާވާ ގޮންޖެހުން ތަކާއި އެކަމުގެ ޝަރުޢީ ހައްލ

Syed ImranTrade related aspects of Intellectual Property Law & its impact on the Republic of Maldives“

 Mohamed Mursaleenتمكين المرأة في ضوء القرآن الكريم والمؤتمرات الدولية المنعقدة من قبل األمم المتحدة: دراسة تحليلية نقدية

Batool Zahoor QaziFrom Clinical to Digital: The Shifting Paradigms of The Legal Education in Maldives

Mohamed Iyaz Abdul Latheefްޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި އިޚްތިލާފު އުފެދެން ޖެހުނު ސަބަބުތައ

Fayyaz Ali Manikިއިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ތަރިކައިގައި ހިމެނޭ ބައިތައް ޒަމާނީ ބައެއް މައްސަލަތަކުގެ އަލީގައ

Ahmed Abdul Matheen Consent To Treatment, Discretion Of Medical Practitioners In Treating Patients, And Patients
Autonomy: Analysis On The Maldivian Law

Aishath AzdhaUnfair Dismissal Cases; Analysis of Maldives Employment Tribunal Awards

Asif Moosa Ibrahimްފަލަކީ ޙިސާބު ބޭނުން ކޮށްގެން ހަނދު ޘާބިތުކުރުނ

Abdullah Jameel Mohamedްއިންސްޓޯލްމެންޓަށް މުދާވިއްކުމުގެ ޙުކުމ

Ali Zahir Saeed Qasimްދީނަށް ގޮވާލެއްވުމުގައި ރަސޫލާ صلى هللا عليه وسلم ބޭނުން ކުރެއްވި ވަސީލަތް ތަކާއި އުސްލޫބުތައ

Usman Yoosuf Aliްއިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ޤާޟީގެ ކިބައިން ފިސްޤު ފާޅުވުމާއި ޢާންމުންގެ ޝަކުވާ ގިނަވުމުން ޤާޟީ ކަމުން އަޒުލު ކުރުނ

Abdul Sattar Abdul Rahman
ޒިނޭގެ މައްސަލަތަކާއި ބަދު އަޚްލާޤީ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤު ކުރުމުގައްޔާއި އެމައްސަލަތަކަށް ޙުކުމް ކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ބައެއް 

މުހިއްމު ކަންތައްތައް
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ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް އަކީ ނެވިކަމުގެ ދާއިރާ އަދި އޮޑިދޯނިފަހަރާއި އާގުބޯޓު ފަހަރު އަދި ބަނދަރުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް، އެކަމާ ގުޅުންހުރި 
ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ތަޢުލީމު އުގަންނައިދިނުމަށާއި އެކަމާއި ގުޅުންހުރި ތަމްރީނުތައް ދިނުމުގެ މަޤުސަދުގައި ހިންގާ ސެންޓަރެކެވެ. މިސެންޓަރަކީ 2014 
ވަނަ އަހަރު، ޑީ.އެން.ވީ އިން އައި.އެސް.އޯ 9001 ކޮލިޓީ މެނޭޖުމަންޓު މިންގަނޑަށް ފެތޭގޮތަށްހިންގާ ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ސެންޓަރެކެވެ. 
އަދި މި ސެންޓަރުގައި ހިންގާ ކޯސް ތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން އެޕްރޫވްކޮށް އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް އޮގަނައިޒޭޝަން)އައި.އެމް.އޯ(ގެ 
ގައިޑްލައިންގައިވާ ގޮތަށް، އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންވެންޝަން އޮން ސްޓޭންޑަރޑްސް އޮފް ޓްރެއިނިންގ، ސެޓިފިކޭޝަން އެންޑް ވޮޗް ކީޕިންގ ފޮރ ސީފެއަރަރސް )އެސް.
ޓީ.ީސ.ޑަބްލިއު( 2010 ކޮންވެންޝަންގެ ދަށުން ހިންގާ ކޯސްތަކެކެވެ. މި މަރުކަޒުން ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި ވޭތުވެދިއަ އަހަރު 215 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް

ސުޕަވައިޒް 	  ކޯސްތައް  އެކިއެކި  ހިންގާ  ފަރާތުން  މަރުކަޒުގެ  މި 
ގަން،  ލ.  ބަނޑިދޫ،  ދ.  އިންސްޕެކްޓުކުރުމަށް  ކުރުމަށާއި 
ވެރިޔާ  ސެންޓަރުގެ  އަށް  ކޫއްޑޫ  ގއ.  އަދި  ހދ.ކުޅުދުއްފުއްޓަށް 
ދަތުރުތަކުގައި  މި  ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ޒުބައިރު  އަޙްމަދު  ކެޕްޓަން 
ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު  ކޯސްތަކުގެ  ހިންގާ  މިސެންޓަރުން 

ޤައުމީ 	  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޤާއިމްކޮށްފައިވާ  އަތޮޅުތެރޭގައި 
ސިނާޢީ  ރިސޯޓުތަކާއި  އިތުރުން  ކެމްޕަސްތަކުގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ރާއްޖޭގެ  އިތުރުން  ރަށްރަށުގެ  ކުރިއަށްދާ  މަސައްކަތްތައް 
ހިންގިއެވެ.  ކޯސް  ނެވިގޭޝަން  ކޯސްޓަލް  ރަށެއްގައި   2

ޤައުމީ 	  ސެންޓަރާއި  މެނެޖްމަންޓް  ޑިޒާސްޓަރ  ނޭޝަނަލް 
ޔުނިވަރސިޓީ ގުޅިގެން ހިންގި “އިމަޖަންސީ އިވެކުއޭޝަން ޕްލޭން” 
އެސިސްޓެންޓް  މިސެންޓަރުގެ  ވަރކްޝޮޕްގައި  އެކުލަވާލުމުގެ 

2018 ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ މުހިންމު ކަންތައްތައް

މިވަރކްޝޮޕް  ބައިވެރިވިއެވެ.  އަޙްސަން  ޢަލީ  ޑިރެކްޓަރ 
ތެރޭގައެވެ. މަހުގެ  ސެޕްޓެންބަރު/ނޮވެންބަރު  ދިޔައީ  ކުރިއަށް 

ފާހަގަކުރި 	  ސްކޫލުން  ޕްރީ  ވިލިމާލެ  ގައި،   2018 އޮގަސްޓު   12
ކޮމިއުނިޓީ ވޯކާސް ޑޭ ގައި، މިސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުން އެސްކޫލުގެ 
ދައްކައިދިނެވެ. ކަންކަން  ބައެއް  ކުރާ  ދަރިވަރުންނަށް ސެންޓަރުން 

ޕެޓްރޯލިއަމް، އޮއިލް އަދި ކެމިކަލް ޓޭންކަރ ގެ 3 ކޯހެއް ހިންގުމުގެ 	 
މޯލްޑިވްސް  ކުރިން،  ނިމުމުގެ  އަހަރު  ވަނަ   2018 ހުއްދަ، 
ދެއްވާފައެވެ.  މިސެންޓަރަށް  ވަނީ  އޮތޯރިޓީން  ޓްރާންސްޕޯޓް 

ކޯސްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އަދި އައު ކޯސްތައް ފެށުމަށް 
ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް
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ބެޗްގެ އަދަދުކޯހުގެ ނަން#
ބައިވެރިވި 
ދަރިވަރުންގެ 

އަދަދު

ފާސްވި 
ދަރިވަރުންގެ 

އަދަދު

287ޕްރޮފިޝަންސީ އިން އެލެމެންޓްރީ ފަރސްޓް އެއިޑ1ް

155ޕްރޮފިޝަންސީ އިން ފަޔަރ ފައިޓިންގ އެންޑް ފަޔަރ ޕްރިވެންޝަނ2ް

277ޕްރޮފިޝަންސީ އިން ޕަރސަނަލް ސަރވައިވަލް ޓެކްނިކްސ3ް

155ޕްރޮފިޝަންސީ އިން ޕަރސަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ސޯޝިއަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީޒ4ް

21817ކޯސްޓަލް ނެވިގޭޝަނ5ް

177ޕްރޮފިޝަންސީ  އިން ސަރވައިވަލް ކްރާފްޓް އެންޑް ރެސްކިއު ބޯޓ6ް

21312އެންޓި ޕައިރެސީ އެވެއާރނަސ7ް

11010މެރިން އެންވަޔަރންމަންޓަލް އެވެއަރނަސ8ް

21616ޕްރޮފިޝަންސީ އިން ޑެޒިގްނޭޓެޑް ސެކިއިރިޓީ ޑިއުޓީސ9ް

21515ޕްރޮފިޝަންސީ އިން ޝިޕްސެކިއުރިޓީ އެވެއަރނަސ10ް

21414ރިފްރެޝަރ އެންޑް އަޕްޑޭޓިންގ ޕްރޮފިޝަންސީ އިން އެލެމެންޓްރީ ފަރސްޓް އެއިޑ11ް

12
ރިފްރެޝަރ އެންޑް އަޕްޑޭޓިންގ ޕްރޮފިޝަންސީ އިން ފަޔަރ ފައިޓިންގ އެންޑް ފަޔަރ 

ޕްރިވެންޝަން
21313

21414ރިފްރެޝަރ އެންޑް އަޕްޑޭޓިންގ ޕްރޮފިޝަންސީ އިން ޕަރސަނަލް ސަރވައިވަލް ޓެކްނިކްސ13ް

14
ރިފްރެޝަރ އެންޑް އަޕްޑޭޓިންގ ޕްރޮފިޝަންސީ އިން ޕަރސަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ސޯޝިއަލް 

ރެސްޕޮންސިބިލިޓީޒް
21414

15
ރިފްރެޝަރ އެންޑް އަޕްޑޭޓިންގ ޕްރޮފިޝަންސީ  އިން ސަރވައިވަލް ކްރާފްޓް އެންޑް ރެސްކިއު 

ބޯޓް
166

166ޕްރޮފިޝަންސީ އިން ޝިޕް ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ16

21515ޕޯޓް ފެސިލިޓީ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ17

11111ޕްރޮފިޝަންސީ   އިން ބޭސިކް ލިކުއިފައިޑް ގޭސް ޓޭނަކަރ އޮޕަރޭޝަންސ18ް

10707ކޮމްޕެނީ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރ19

155ޕްރޮފިޝަންސީ  އޭޒް ރޭޓިންގ ފޯމިން ޕާޓް އޮފް އަ ނެވިގޭޝަން ވޮޗ20ް

166ޕްރޮފިޝަންސީ  އޭޒް ރޭޓިންގ ފޯމިން ޕާޓް އޮފް އެން އިންޖިނިއަރިންގ ވޮޗ21ް

32215212ޖުމުލަ

2018 ވަނަ އަހަރު ސެންޓަރުން ހިންގާފައިވާ ކޯސްތަކާއި ތަމްރީނުތައް

އޮފިސަރ 	  “އިންޖިނިއަރ  އާއި  އަޕްޑޭޓިންގ”  އެންޑް  ރިފްރެޝަރ  އޮފިސަރ  ޑެކް  އެންޑް  “މާސްޓަރ  އަހަރު  ވަނަ   2018
ސެޓްފިކެޓް  އަޕްޑޭޑިން  އެންޑް  ރިފްރެޝަރ   16 ދަރިވަރަކަށް   04 ދަށުން  ގެ  ކޯސް”  އަޕްޑޭޓިންގ  އެންޑް  ރިފްރެޝަރ 
ކުރެވިފައިވެއެވެ. ދޫ  ސެޓްފިކެޓް  ރިޕްލޭސަމަންޓް   47 ދަރިވަރަކަށް   35 އެދުނު  ނަކަލަށް  ސަނަދުގެ  އަދި  ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. 

ހިންގާފައި 	  ފަރާތުން  ސެންޓަރުގެ  މި  ނިޔަލަށް  ގެ  ޑިސެންބަރު  ފެށިގެން  ޖަނަވަރީއިން  އަހަރުގެ   ވަނަ   2018 ރަށްރަށުގައި  ރާއްޖޭގެ  •މާލެއާއި 
ވެއެވެ.  ހާސިލުކޮށްފައި  ސަނަދު  ތަމްރީންވެ  މީހުން   212 ބައިވެރިވެ  ދަރިވަރުން   215 ޖުމުލަ  ތަކުގައި  ކޯސް  މި  ކޯހެވެ.   32 ވަނީ 
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އެސް ޓީސީ 
ޑަބުލިއު 2010 ގެ  
ސަނަދުތަކަށް ނަކަލު 
ދޫކުރެވުނު އަދަދު

އެސް ޓީސީ ޑަބުލިއު 
2010 ގެ ސަނަދުތަކަށް  

ފޯމް ހުށަހެޅި 
ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު

ސަނަދުގެ ނަކަލު 
ދޫކުރެވިފައިވާ އަދަދު 

)އެހެނިހެން(

ސަނަދުގެ ނަކަލަށް 
އެދި ފޯމް ހުށަހެޅި 
ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު 

)އެހެނިހެން(
ޖުމްލަ ހުށަހެޅި މީހުންގެ ސެޓްފިކެޓްގެ އަދަދު

އަދަދު

261823184735

ސަނަދުގެ ނަކަލު ދޫކުރެވިފައިވާ އަދަދު

ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ އަދަދުސެޓްފިކެޓްގެ އަދަދު

1604

އެމްޑީ އާރު ޔޫސީ އަދި އީއޯ އާރު ޔޫސީގެ ދަށުން ރިފްރެޝް ވެފައި ދަރިވަރުންގެ އަދަދު
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މަޤާމް  / އޮފީސްނަން

ޑީންކެޕްޓަން އަޙްމަދު ޒުބައިރު

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ         ކެޕްޓަން ޢަބްދުއްނާސިރު މުޙައްމަދު

ކޯސްޓް ގާޑް، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްމޭޖަރ މުޙައްމަދު ރިޒްމީ

ޕޯޓް ކެޕްޓަން، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންކެޕްޓަން އަޙްމަދު ޝާހިދު

މެނޭޖަރ، މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް  މުޙައްމަދު ދީދީ

ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ، ގުޑްވިލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަޙްމަދު ޝަރާޙް

ޗެއަރމަން، މޯލްޑިވްސް ފިޝަމަންސް އެސޯސިއޭޝަންމައިޒާން އަޙްމަދު މަނިކު

މެރިން އިންޖިނިއަރ / ޝިޕިންގ ކޮމްޕެނީސް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓްޙުސައިން ޝަރީފް

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ، ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒްޢަލީ އަޙްސަން

އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ، ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒްޙުސައިން ޙަމީދު މޫސާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒްއާމިނަތު ލޫސިޔާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒްޢައިޝަތު އިނާޔާ

ސެންޓަރުގެ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް ވުޖޫދަށް އައިސްފައިވަނީ 2002 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.  ނަމަވެސް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި 
ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް، ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަށުން ހިންގާ ސެންޓަރަކަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. މި ބަދަލާ ގުޅިގެން ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒްގެ ނަން “ސެންޓަރ ފޮރ 
ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް” އަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. މި ސެންޓަރުން ހިންގަނީ ސެޓްފިކްޓް ލެވެލް 4 ގެ ފައުންޑޭޝަން ކޯސްތަކެވެ. މިކޯސްތަކުގައި ކިޔަވައިދެނީ 
ޖީ.ސީ.އޭ ލެވެލް ފެންވަރަށެވެ. މި ކޯސްތަކަށް ކިޔަވައިދެނީ ދެސެމިސްޓަރަށް ބަހާލައިގެން އެއްއަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. ސެންޓަރ ފޮރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް 
އިން، ފައުންޑޭޝަން ކޯސްތައް ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކިއެކި ފެކަލްޓީތަކާއި ސެންޓަރުތަކުން ހިންގާ ޑިޕްލޮމާ / ޑިގްރީ ކޯސްތަކަށް 
ވަނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފެންވަރުގެ ސަނަދުތައް  ނެތް ފަރާތްތައް ފައުންޑޭޝަން ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމުން އެފަދަ ކޯސްތަކަށް ވަނުމަށް މަގު ފަހިކޮށްދިނުމެވެ.  

ސެންޓަރ ފޮރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް

މެޑިކަލް 	  އޮފް  ބެޗްލަރ  އާއި  ނަރސިންގ  އޮފް  ބެޗްލަރ 
އަހަރު،  ވަނަ   2018 ފިޔަވައި،  ސައިންސް  ލެބޯރަޓަރީ 
ކޯހެއްގެ  ޑިގްރީ  އަދި  ޑިޕްލޮމާ  ހުރިހާ  ހިންގި  ޔުނިވަރސިޓީން 
ހިންގާފައެވެ.  ސެންޓަރުން  މި  ކޯސްވަނީ  ފައުންޑޭޝަން 

މި ސެންޓަރުން އަލަށް ހިންގަން ގަސްތުކުރާ، ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރެޕަރޭޝަން 	 
ޕްރޮގްރާމަށް ވަނީ ކޮމިޓީ އޮން ކޯސަސްއިން އެޕްރޫވަލް ލިބިފައެވެ.

ކޯސްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އަދި އާ ކޯސްތައް ފެށުމަށް 
ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް                              

ޔޫނިއަންގެ 	  ދަރިވަރުންގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
އިން  “ތަރަހަ”  ގޮފި  ސްޓަޑީޒްގެ  ފައުންޑޭޝަން  ފޮރ  ސެންޓަރ 
 4 ސްޓަޑީޒްގެ  ފައުންޑޭޝަން  ފޮރ  ސެންޓަރ  އިސްނަގައިގެން، 
ވީ   2018 އޮކްޓޫބަރު   13 ދަރިވަރުންވަނީ   41 މުވައްޒަފުންނާއި، 
ދަތުރަކީ،  މި  ދަތުރެއްކުރިއެވެ.  ކ.ގުރައިދޫއަށް  ދުވަހު  ހޮނިހިރު 
ޒިޔާރަތްކުރުމަށާއި  މަރުކަޒަށް  މީހުންގެ  ބޭނުންވާ  އެހީއަށް  ޙާއްޞަ 
ދަތުރެކެވެ.  ކުރެވުނު  ބަލާލުމަށް  އެކިތަންތަން  ރަށުގެ 

ޢަމަލީ ތަޖުރިބާގެ ދަތުރުތައް
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އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން 	  ސްޓަޑީޒްއާއި،  ފައުންޑޭޝަން  ފޮރ  ސެންޓަރ 
ގައި   2018 ޖޫން   28 ގުޅިގެން  މޯލްޑިވްސްއާ  އޮފް  ކޮމިޝަން 
ޕްރިވެންޝަން”  “ކޮރަޕްޝަން  މުވައްޒަފުންނަށް  ސެންޓަރުގެ 
ފައުންޑޭޝަން  ޕްރޮގްރާމުގައި  މި  ހިންގާފައިވެއެވެ.  ޕްރޮގްރާމެއް 
ބައިވެރިވިއެވެ. މުވައްޒަފުން  އިދާރީ  އަދި  ފަންނީ  ސްޓަޑީޒްގެ 

ސެންޓަރުން 2018 ވަނަ އަހަރު ހިންގި މުހިންމު 
ޙަރަކާތްތައް

ވަނީ 	  ސްޓަޑީޒްއިން  ފައުންޑޭޝަން  އަހަރު  ވަނަ   2018
ފަންނީ  ޕާޓްޓައިމް  އަދި  ދާއިމީ  ކިޔަވާދޭ   ފައުންޑޭޝަންގައި 
ޓަރންއިޓްއިން”  އެންޑް  “މޫޑުލް  އަމާޒުކޮއްގެން  މުވައްޒަފުންނަށް 
ޕްރޮގްރާމްގައި 2018  މި  ހިންގާފައެވެ.  ޕްރޮގްރާމެއް  ޓްރެއިނިންގ 
ޕާޓްޓައިމް  އަލަށްގުޅުނު  ސްޓަޑީޒްއާ  ފައުންޑޭޝަން  އަހަރު  ވަނަ 
ކުރިއެވެ. ފުރިހަމަ  ޓްރެއިނިންގް  ބައިވެރިވެ  ލެކްޗަރާއިންވެސް 

މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް

ސްކޫލުގައި 	  ބިޒްނަސް  އެމް.އެން.ޔޫ  ފަރާތުން،  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ސްޓަޑީސް  ފައުންޑޭޝަން  އިވެންޓުގައި  ޕްރޮމޯޝަން  ކޯސް  ބޭއްވި 
ކޯސްތަކުގެ  ހިންގާ  ފައުންޑޭޝަންގައި  ބައިވެރިވެ،  އިން 
އިތުރުންވެސް  މީގެ  ދެވިފައިވެއެވެ.   ފަރާތްތަކަށް  އެކި  މަޢުލޫމާތު 
ފޮރ  ސެންޓަރ  ޕޭޖްގައި  ބުކް  ފޭސް  ފައުންޑޭޝަންގެ 
ފައުންޑޭޝަނުން ހިންގާ ކޯސްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާނެއެވެ. 

ކޯސްތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ކޯޑިނޭޓަރުން 

ކޯޑިނޭޓުކުރެއްވި ކޯސް/މާއްދާނަން

ބެޗް 21، ބިޒްނަސްއަލްފާޟިލް ޖާދު هللا މުޙާއްމަދު 
ބެޗް 21 ހިއުމާނިޓީޒްއަލްފާޟިލް ޢަބްދުهللا ޖަމީލް  

ބެޗް 22 ހިއުމާނިޓީޒްއަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ނާޝިދާ

ބެޗް 22 ސައިންސްއަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޞަބާ  

ބެޗް 23 ސައިންސްއަލްފާޟިލާ މައުސޫމާ މުޙައްމަދު

ބެޗް 23 ހިއުމާނިޓީޒްއަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ޝޫޒަން 

ބެޗް 22 ބިޒްނަސްއަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ މުޙައްމަދު ސަމީރް

ބެޗް 21 ސައިންސްއަލްފާޟިލް ޒަމީރު އަޙްމަދު 

ބެޗް 23 ބިޒްނަސްމުޙައްމަދު އިފްރީން
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ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރނިންގއަކީ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ހިންގާ ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ކޯސްތައް، ފަރުމާކޮށް ހިންގާ މަރުކަޒެވެ. އަތޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް 
އަމާޒުކޮށް، އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގާ ކޯސްތައް ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ނިޒާމަށް ފެތޭގޮތަށް ބަދަލުކޮށް ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން، ހިންގުމުގެ 
މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އިތުރުން ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ކިޔަވައިދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އެކިއެކި ދިރާސާ ކޮށް ޝާއިޢުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި ސެންޓަރުން ކުރެއެވެ. 

ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލަރނިންގ

ދަތުކުރުކުމުގައި 	  ލެކްޗަރަރއިން  ތަކަށް  އޯއާރުސީ  ސެންޓަރުގެ 
ފެބްރުއަރީ   1 އުސޫލުތައް  ޢަމަލުކުރާނެ  ސެންޓަރުން 
ފެއްޓުނެވެ. ޢަމަލުކުރެވެން  އެއަށް  ފާސްކުރެވި  ގައި   2018

 2018 އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމުން ފެށިގެން ކޮލްގެ މެންޑޭޓް ބަދަލުވެގެންދިޔައެވެ. 	 

ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަންލާރނިންގެ އައު މެންޑޭޓް ފައިނަލްކުރުމަށްފަހު، 	 
ގެ   2019 ޖަނަވަރީ   1 ޢަމަލުކުރުން  މެންޑޭޓަށް  އައު 
 2018 އޮކްޓޫބަރު   24 ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ފެށިގެން 
ފާސްކުރިއެވެ.  ކައުންސިލުން  ޔުނިވަރސިޓީ  ބޭއްވުމުނު  ގައި 

2018 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު މުހިންމު ކަންތައްތައް

ކޮލް ކުލަބަށް 4 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 	 
7 ޑިސެންބަރު 2017 ގައި ޙާއްޞަ ހަފްލާއެއް ބޭއްވުނެވެ. މިހަފްލާ 
ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް 
ކޮލްގެ  މިހަފްލާގައި  ޝަރީފެވެ.  އަލީ  ޑރ.ފަވާޒް  ޗާންސެލަރ 
އިންތިޒާމު  ކުލަބުން  އިތުރުން،  އަގުވަޒަންކުރުމުގެ  މުވައްޒަފުންގެ 
ފަރާތްތަކަށް  އައި  އަށް  ވަނަވަނަ  ޙަރަކާތްތަކުން  ބޭއްވުނު  ކޮށްގެން 
ގޮތްގޮތުން  އެކި  ކުލަބަށް  އިތުރުން  ދިނުމުގެ  ލިޔުން  ހަނދާނީ 
އެހީތެރިވެދިން ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހަނދާނީ ފިލާ ދެވުނެވެ. 
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މުޅި 	  ރަނގަޅުކޮށް  ފެންވަރު  އިތުރަށް  އަދި  ދަމަހައްޓާ  މިންގަޑެއްގައި  އެއް  ފެންވަރު  ކޯސްތަކުގެ  ހިންގާ  މޯޑަށް  ބްލޮކް  ޔުނިވަރސިޓީގައި 
ފެށިއެވެ.  ޕްރޮޖެކްޓް  ލަރނިންގ’  ‘ބްލެންޑަޑް  ގޮތުން  ކަނޑައެޅުމުގެ  މިންގަނޑެއް  އެއް  ހިންގޭނެ  ކޯސްތައް  މިފަދަ  ޔުނިވަރސިޓީގައި 

ބްލެންޑަޑް 	  އަމާޒުކޮށްގެން  މުވައްޒަފުންނަށް  ފަންނީ  ޑީނުންނާއި  ފެކަލްޓީއެއްގެ  ހުރިހާ  ހިންގާ  ކޯސް  މޯޑަށް  ބްލޮކް  ޔުނިވަރސިޓީގައި 
ހިންގިއެވެ.   ސެޝަންތަކެއް  މަޢުލޫމާތު  ގޮތުން  ފަރުމާކުރުމުގެ  ކިޔަވައިދިނުން  ކޯހުގެ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ކޯސް  އުސޫލުން  ލަރނިންގ 

ހިންގިއެވެ. 	  ވަރކްޝޮޕްތަކެއް  އަހުލުވެރިކުރުމުގެ  އެޕްލިކޭޝަންއަށް  މޫޑްލް  މުވައްޒަފުން  ފަންނީ  ފެކަލްޓީތަކުގެ  އެކިއެކި  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ޝަކީބެވެ.  ޝިމްނާ  އަދި  މުމްތާޒް  ފާޠިމަތު  މުހައްމަދު،  ސިޒްނާ  ލެކްޗަރަރ  ސެންޓަރުގެ  ދެއްވާފައިވަނީ  ނަންގަވާ  ވަރކްޝޮޕްތައް  މި 

ކޯސްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އަދި އައު ކޯސްތައް ފެށުމަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް:

ޑިޒައިނިންގ  އިންސްޓްރަކްޝަނަލް  މުވައްޒަފުން  އެކެޑަމިކް  މިސެންޓަރުގެ 
ޕްރޮފެޝަނަލް  ދިނުމުގެގޮތުން  ތަމްރީނު  އިތުރު  އަހުލުވެރިކުރުވައި،  އަށް 
އޮކްޓޫބަރު   28-30 ބޭއްވުނެވެ.  މާލޭގައި  ވަރކްޝޮޕެއް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
ތަމްރީނު  މުވައްޒަފުންނަށް  މިވަރކްޝޮޕްގައި  ބޭއްވުނު  އަށް   2018
އަބްދުލް  ނާސިހާ  ލެކްޗަރަރ  ޝަކީބް،   ޝިމްނާ  ލެކްޗަރަރ  ދެއްވީ 
މިވަރކްޝޮޕްގައި  އާދަމެވެ.  އިބްރާހީމް  ލެކްޗަރަރ  އަދި  މުހައިމިން، 
ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ 12 އެކެޑަމިކް މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ. 

މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ 
މަސައްކަތްތައް:

ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް

އަހުމަދު ހާޝިމްް،  ލެކްޗަރަރ
------------------------------------

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އީ-ލާރނިންގ
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ކެމްޕަސްތަކުގެ ރިޕޯޓް
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ތިލަދުންމަތީ އަތޮޅުތަކަށް މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ޤާއިމްކުރެވުނު ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަހަކީ މި ސަރަހައްދުގައި 
ޤާއިމުކުރެވުނު ފުރަތަމަ މަތީ ތަޢުލީމީ ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒެވެ. މި ކެމްޕަސްގައި އެކި ފެކަލްޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ 20 ކޯހެއް 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގައި 
ފަށާފައިވާއިރު އެ ކޯސްތަކަށް 364 ދަރިވަރަކު އެންރޯލްވެފައިވެއެވެ. އަދި ދެވަނަ ސެމިސްޓަރގައި 21 ކޯހެއް ފަށާފައިވާއިރު އެ ކޯސްތަކަށް 290 ދަރިވަރަކު އެންރޯލްވިއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަސް

ލައިބްރަރީ 	  ދަށުން  ތީމުގެ  ހަރަކާތްތައް”  ކުޅިވަރުތަކާއި  “ޘަޤާފީ 
އޮގަސްޓް   30 ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ   ކެމްޕަހުގައި  މި  ދުވަސް 
ތެރެއިން  ހަރަކާތްތަކުގެ  ދުވަހުގެ  މި  މިގޮތުން  ގައެވެ.   2018
ދަރިވަރުންނަށް ލައިބްރަރީގެ މަސައްކަތްތައް އޮޅުން ފިލުވައިދިނުމުގެ 
ދަށްކާލެވުނެވެ.                        ކުޅޭގޮތް  ކުޅިވަރުތައް  ޘަޤާފީ  އިތުރުން 

ދުވަސް 	  މަސައްކަތްތެރިންގެ  ދުވަހު  ވަނަ   1 މަހުގެ  މޭ 
ފަސްޓް  އަމާޒުކޮށްގެން  މުވައްޒަފުންނަށް  ގޮތުން  ފާހަގަކުރުމުގެ 
މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  އިތުރުން   ސެޝަންގެ  ޓްރޭނިންގ  އެއިޑް 
ކުޅެވުނެވެ. ކުޅިވަރުތައް  ތަފާތު  އާލާކުރުމަށް  އެކުވެރިކަން 

މި 	  ގޮތުން  ފާހަގަކުރުމުގެ  ދުވަސް  އަންހެނުންގެ  ބައިނަލްއަގްވާމީ 
ހަދިޔާ  މުވައްޒަފުންނަށް  އަންހެން  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ކެމްޕަހުގައި 

ކެމްޕަހުން ހިންގި މުހިންމު ހަރަކާތްތައް 

ދިޔައެވެ.                                    ކުރިއަށް  ފެޅުން  ކޭކު  މުނާސަބަތުގައި  ދުވަހުގެ  ދިނުމާއި 
ރަށުތެރެ 	  ބޭއްވި  އިސްނަގައިގެން  ކައުންސިލުން  ކުޅުދުއްފުށީ 

ދުވަހުގެ   100 ފުރަތަމަ  ސަރުކާރުގެ  ޕްރޮގްރާމާއި  ސާފުކުރުމުގެ 
ވައުދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރާއްޖެ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެދަށުން މުޅި 
ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގައި މި ކެމްޕަހުގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ. 

ހެދުމަށްޓަކައި 	  ތަނެއްކަމުގައި  ސާފުތާހިރު  ކެމްޕްހަކީ 
ދުވަހެއް  ސާފުކުރުމުގެ  މުވައްޒަފުންވަނީ  ހުރިހާ  ކެމްޕަހުގެ 
ގޯތިތެރެ  ކެމްޕަހުގެ  މިގޮތުން  ފާހަގަކޮށްފައެވެ.  ކެމްޕަހުގައި 
ސަރަހައްދެއް  ކޮންމެ  ބަހާލައިގެން  ސަރަހައްދުތަކަކަށް  އެކި 
ސާފުކުރެވުނެވެ.      ކެމްޕަސް  މުޅި  ކަނޑައަޅައި  ބަޔަކު  ސާފުކުރާނެ 
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ހަމަޖެހިފައިވާ 	  ފެށުމަށް  މަހު  ޖަނަވަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2018
ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ދަރިވަރުންނަށް  މައުލޫމާތު  ބެހޭ  ކޯސްތަކާ 
ކުރިއަށް  ހަރަކާތެއް  ނަމުގައި  “ކޮފީޑޭ”ގެ  ކެމްޕަހުގައި 
ޚިޔާރުކުރުމުގައި  ކުރިމަގު  ތައުލީމީ  ދަރިވަރުންގެ  ގެންދިއައެވެ. 
ބަދަލުކުރުން  މައުލޫމާތު  ތެރެއިން  ކޮފީގެ  ލެކްޗަރަރއިންނާއެކު 
ބަލައިގަތުމާއި  ފޯމު  އެޕްލިކޭޝަން  ހަރަކާތުގައި  މި  ކުރިއަށްދިޔަ 
ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.  ޚިދުމަތްތައް  ފަދަ  އެޓެސްޓްކުރުން  ވަގުތުން 

ހޮނިހިރު 	  ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށްޓަކައި  ކޯސްތައް  އަހަރު  ވަނަ   2018
ބާޒާރަށް ޖަމާވާ އާއްމުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކެމްޕަހުގެ ތަޖުރިބާކާރު 
ޚިޔާކުރުމަށް  ކުރިމަގު  ތަޢުލީމީ  ބޭނުންވާ  އެހީއާއެކު  ލެކްޗަރަރުންގެ 

ކޯސް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް:
ދެފަހަރެއްގެ  ހަރަކާތް  މި  ފޯރުކޮށްދިނެވެ.  މަޢުލޫމާތު  ބޭނުންވާ 
ގެންދެވުނެވެ.         ކުރިއަށް  މަހު  ޖޫން  އަދި  އެޕްރީލް  މަތިން 

ދަރިވަރުންނާ 	  ނިންމާ  ސްކޫލް  ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށްޓަކައި  ކޯސްތައް 
ބައްދަލުކޮށް ކޯސްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދެވުނެވެ. މިގޮތުން ޖަލާލުއްދީން 
ނިންމާ   12 އަދި   10 ގްރޭޑް  ސްކޫލްގެ  އަފީފުއްދީން  ސްކޫލާއި 
ހިންގުމަށް  އަދި  ހިންގާ  ކެމްޕަހުގައި  ބައްދަލުކޮށް،  ދަރިވަރުންނާ 
ދެވުނެވެ.  ދަރިވަރުންނަށް  މައުލޫތު  ބެހޭ  ކޯސްތަކާ  ހަމަޖެހިފައިވާ 

މަހުގެ 	  ނޮވެންބަރު  ކުރުމަށް  ކޯސްޕްރޮމޯޓް  އަހަރުގެ  ވަނަ   2019
ފަށާ  އަލަށް  ނަމުގައި  ގެ  ގައިޑެންސް’  ‘ކެރިއަރ  ފަހުކޮޅުގައި 
ކޯސްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަރަކާތެއް ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރު ކެމްޕަހުގައި ހިންގި ކޯސްތައް: 

ފެކަލްޓީކޯހުގެ ނަން#
ދަރިވަރުން

ދެވަނަ ޓާމްފުރަތަމަ ޓާމް

ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ޕްރައިމަރީ 1

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

3412
1016ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ޕްރައިމަރީ – އިސްލާމް/ޤުރުއާނ2ް

1110ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ޕްރައިމަރީ – ދިވެހި/އިސްލާމް/ޤުރުއާނ3ް

43k – ީ0904ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ޕްރައިމަރ

1110ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ދިވެހި ލޭންގުއޭޖް އެންޑް ލިޓަރޭޗަރ5

3915މާސްޓަރސް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނ6ް
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ފެކަލްޓީކޯހުގެ ނަން#
ދަރިވަރުން

ދެވަނަ ޓާމްފުރަތަމަ ޓާމް

ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް 7

ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް 
އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް

0503

0518ޑިޕްލޮމާ އިން އަރަބިކް ލޭންގުއޭޖް 8

-23އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް ފޮރ އިމާމް އެންޑް ޚަތީބ9ް

0908ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ 10

ބެޗްލަރ އޮފް ބިޒްނަސް 11

އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް

1406

-19ބެޗްލަރ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓ12ް

02-ޑިޕްލޮމާ އިން ބިޒްނަސ13ް

ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އިލެކްޓްރޯ ޓެކްނިކަލް ޓެކްނޮލޮޖ14ީ
ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

1917

09-ބެޗްލަރ އޮފް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖ15ީ

ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އިސްލާމ16ް
ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕެން 

ލާރނިންގ

1717

1913އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނެޖްމަންޓް 17

2321އިންގްލިޝް ފޮރ ފަރދަރ ސްޓަޑީޒް  18

ޑިޕްލޮމާ އިން ނަރސިންގ19

ސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގ

1117

6839އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ނަރސިންގ20

-07ޑިޕްލޮމާ އިން ޕާމަސ21ީ

28-ބެޗްލަރ އޮފް ނަރސިންގ22

364290ޖުމްލަ ދަރިވަރުންގެ އަދަދު
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ކުރިމަތިލާފައިނުވާތީ،  މުވައްޒަފުން  އެކަޑަމިކް  އެދި  އެކަމަށް  އިއުލާންކުރުމުން،  އެކަމަށް  އުފެއްދުމަށްޓަކައި  ކޮމިޓީއެއް  މެނެޖްމަންޓް  ކެމްޕަހުގެ  މި 
ބައްދަލުވުންތައްފަދައިން  ކޮމެޓީގެ  މެނެޖްމަންޓް  ބައްދަލުވުމަކީ  އެކަޑަމިކް  ބޭއްވޭ  ފަހަރު   02 މަހަކު  ކޮންމެ  ނަމަވެސް  އުފެދިފައެއްނުވެއެވެ.  ކޮމިޓީ 
މުވައްޒަފުންނާއި،  އެކަޑަމިކް  މެނޭޖަރާއި،  ކެމްޕަސް  ބައިވެރިވަނީ  ބައްދަލުވުމުގައި  މި  ހަމަޖެހިފައެވެ.  ވަނީ  ކޮމެޓީއެއްގޮތުގައި  ނިންމާ  ކަންކަން  އެކިއެކި 
13:00ގައެވެ. ދުވަހުގެ  ހޯމަ  ކުރިއަށްދާނީ  ބައްދަލުވުން  މި  އޮފިސަރެކެވެ.  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  އޮފިސަރަކާއި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  ސީނިއަރ 

ކެމްޕަސް މެނެޖްމަންޓް ކޮމިޓީ
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ތިނަދޫ ކެމްޕަހަކީ ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރިއާއި ކައިރި އަތޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގާ އެކިއެކި ކޯސްތަކުގައި 
އަތޮޅުގައި ތިބެގެން ބައިވެރިވެ، އެކޯސްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން 2003 ވަނަ އަހަރު އުފައްދާފައިވާ ކެމްޕަހެކެވެ. މިހާރު ޔުނިވަރސިޓީގައި 
ހިންގާ ގިނަ ކޯސްތަކެއް މި ކެމްޕަހުގައި ހިންގައެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު މި ކެމްޕަހުގައި ހިންގުނު 25 ކޯހެއްގައި ޖުމްލަ 301 ދަރިވަރުން ކިޔަވާފައިވެއެވެ.

ތިނަދޫ ކެމްޕަސް

ކެމްޕަސްގެ 	  މަގުސަދުގައި  ހޯދުމުގެ  އާމްދަނީ  ކެމްޕަހަށް 
ފަރާތްތަކަށް  އަމިއްލަ  އިޝްތިހާރުޖެހުމަށް  މަގުމަތީފާރު 
ދޫކުރެވުނެވެ.     ކުއްޔަށް  ގޮޅިތައް  ފާރުގެ  އެއްގޮތަށް  އުސޫލާ 

މި 	  ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ފާހަގަ  ދުވަސް  ލައިބްރަރީ 
ހިންގުނެވެ.  ހަރަކާތްތަކެއް  ގައި  ލައިބްރަރީ  ކެމްޕަހުގެ 

ކެމްޕަސް” 	  ފިނި  “ފެހި  ގޮތުން  ފެހިކުރުމުގެ  ގޯތި  ކެމްޕަސް 

2018 ވަނައަހަރު ހިންގުނު މުހިއްމު ހަރަކާތްތައް

ގަސް  އާއި  ވިނަ  ގޯތިތެރޭގައި  ކެމްޕަސް  ދަށުން  ޝިޢާރުގެ  މި 
ހިންގާފައިވެއެވެ.  މުވައްޒަފުން  ހަރަކާތްތަކެއް  އިންދުމުގެ 

ކެމްޕަސް 	  ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ފާހަގަ  ޑޭ”  ޑައިބެޓިކް  “ވޯލްޑް 
ވެއެވެ.  ހިންގިފައި  ހަރަކާތްތަކެއް  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ 

ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހިންގުނު ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި 	 
2018 ވަނައަހަރުވެސް މިކެމްޕަހުގެ ފަރާތުން ބައިވެރި ވެފައި ވެއެވެ.  
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2018 ވަނަ އަހަރު ހިންގުނު ކޯސްތައް

ބެހޭގޮތުން 	  ކޯސްތަކާއި  ހަމަޖެހިފައިވާ  ފެށުމަށް  އިންޓޭކްގައި  ޖުލައި 
ފެރީ  ތިނަދޫ  އަމާޒުކޮށްގެން  ފަރަތްތަކަށް  އަންނަ  ރަށްރަށުން 
ދިނުމުގެ  މައުލޫމާތު  ބެހޭ  ކޯސްތަކާއި  ސަރަހައްދުގައި  ޓާމިނަލް 
ބޭއްވިފައިވެއެވެ.  ދުވަހު  ވަނަ   2018 އެޕްރިލް   24 ހަރަކާތެއް 

ހަމަޖެހިފައިވާ 	  ފެށުމަށް  ކެމްޕަހުގައި  ތިނަދޫ  ގައި   2019 ޖަނަވަރީ 
ފަރާތްތަކަށް  ގިނަ  ވީހާވެސް  މައުލޫމާތު  ބެހޭ  ކޯސްތަކާއި 
މަރުކަޒުން  ތައުލީމީ  ގދ.އަތޮޅު  މަޤްސަދުގައި  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ 
އެންޑް  ޖޮބް   “ ބޭއްވުނު  ހޯލުގައި  ސްކޫލު  އެ  އިސްނަގައިގެން 
ބަހައްޓައި  ސްޓޯލެއް  އެމް.އެން.ޔޫ  ގައި  ފެއަރ”   ކެރިއަރ 
ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.    މައުލޫމާތު  ބެހޭ  ކޯސްތަކާއި  ފަށާ  ކެމްޕަހުގައި 

ހަމަޖެހިފައިވާ 	  ފެށުމަށް  ކެމްޕަހުގައި  ތިނަދޫ  ގައި   2019 ޖަނަވަރީ 
ދިނުމުގެ  ފަރާތްތަކަށް  ގިނަ  ވީހާވެސް  މައުލޫމާތު  ބެހޭ  ކޯސްތަކާއި 
ގައިޑޭންސް”  ކެރިއަރ  ޔުނިވަރސިޓީ  “ޕްރީ  މަގްސަދުގައި 
ބޭއްވުނެވެ.  ހަރަކާތެއް  ކެމްޕަހުގައި  ތިނަދޫ  ނަމުގައި  ފެއަރ 
ސާނަވީ  އަމާޒުކޮށްފައވަނީ  މައިގަޑުގޮތެއްގައި  ހަރަކާތް  މި 
ތައުލީމް  ސާނަވީ  މަތީ  ދަރިވަރުންނާއި  ނިމުނު  ތައުލީމް 
މިހަރަކާތުގެ  ދަރިވަރުންނަށެވެ.  ދަރިވަރުންނަށް  ނިމިފައިވާ 
ކޯސްތަކުގެ  މައުލޫމާތާއި  ބެހޭ  އާއި  ގައިޑެންސް  ކެރިއަރ  ދަށުން 
ދެވުނެވެ. މައުލޫމާތު  ދަރިވަރުންނަށް  ބެހޭގޮތުން  ފުރުސަތުތަކާއި 

 ކޯސް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް

ތިނަދޫ ކެމްޕަހުގައި ސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގ ފަރާތުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 	 
އެޕްރިލް އިންޓޭކްގެ ކޯހެއް ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. އެގޮތުން  
އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ނަރސިންގ ކޯސް ފެށިގެން ދިއައެވެ. 

ޖުލައި އިންޓޭކްގައި ފެށުނު ކޯސްތަކުގެ ތެރޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 	 
ފެށިފައިވެއެވެ.  ކޯސް  ނަރސިންގ  އޮފް  ބެޗްލަރ  ކެމްޕަހުގައި 

އެޑްވާންސްޑް 	  ހިންގާ  ފަރާތުން  ސްކޫލުގެ  ބިޒްނަސް  އެމް.އެން.ޔޫ 
ފެށިފައިވެއެވެ.  ކޯސް  މެނެޖްމަންޓް  އިން  ސެޓްފިކެޓް 

ހިންގި 	  އަމާޒުކޮށްގެން  ދަރިވަރުންނަށް  ކޯސްތަކުގެ  ފެށުނު  އަލަށް 
ލާނިންގ ސްމާޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އެކި ދުވަސްތަކަށް ބަހާލައިގެން 
ދަރިވަރުންނަށް މުހިއްމު ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. 

ކޯސްތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އަދި އައު ކޯސްތައް ފެށުމަށް 
ކުރެފައިވާ މަސައްކަތްތައް:

ދަރިވަރުންކޯހުގެ ނަން#

13ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރައިމަރީ ޖެނެރިކް 1

11ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރައިމަރީ ޖެނެރިކް 2

20ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރައިމަރީ )އިސްލާމް /ދިވެހި / ޤުރުއާން( 3

14ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  )ދިވެހި ލޭންގުއޭޖް އެންޑް ލިޓަރޭޗަރ(4

53k - ް10ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރައިމަރީ ޖެނެރިކ

63k - ް8ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރައިމަރީ ޖެނެރިކ

73k - )4ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  )ދިވެހި ލޭންގުއޭޖް އެންޑް ލިޓަރޭޗަރ

83k - )2ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  )ދިވެހި ލޭންގުއޭޖް އެންޑް ލިޓަރޭޗަރ

1ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒ9ް

2ބެޗްލަރ އޮފް އާޓްސް އިން ދިވެހި ލެންގުވިޖ10ް

7ބެޗްލަރ އޮފް ބިޒްނަސ11ް



  92 - ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  

ދަރިވަރުންކޯހުގެ ނަން#

11ބެޗްލަރ އޮފް ބިޒްނަސް 12

16ބެޗްލަރ އޮފް އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް 13

7ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލ14ޯ

17ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިން އިސްލާމ15ް

28ބެޗްލަރ އޮފް ނަރސިންގ16

14ޑިޕްލޮމާ އިން ނަރސިންގ17

21ޑިޕްލޮމާ އިން ނަރސިންގ18

10އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ނަރސިންގ19

27އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ނަރސިންގ20

21އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ނަރސިންގ21

6އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން މެނެޖްމަންޓ22ް

14އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން މެނެޖްމަންޓ23ް

17އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް ފޮރ އިމާމް އެންޑް ޚަތީބ24ް

301ޖުމްލަ ދަރިވަރުންގެ އަދަދު
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ކެމްޕަސް މެނެޖްމަންޓް ކޮމިޓީ

މަޤާމްނަން

ކެމްޕަސް މެނޭޖަރުމުޙައްމަދު ޝަމީމް އާދަމް

ލެކްޗަރަރޖީޒާ ޙަސަން

އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރމާޖިދާ ޙަސަން

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރފާޠިމަތު ގަޒްމާ އަބްދުهللا

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރމުޙައްމަދު އާސިފް



  94 - ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  

ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގެ މަޤްސަދަކީ އައްޑޫސިޓީއާއި ކައިރި އަތޮޅު ތަކުގެ ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތްތެރިކަން ކުރިއަރުވައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ތަޢުލީމީ ޒުވާނުންތަކެއް އުފެއްދުމެވެ. 
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގައި އޮންނަ އައްޑޫސިޓީގެ ރަށްތަކަށް މަތީ ތަޢުލީމުގެ ކޯސްތަކުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫގައި ދިވެހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިތަދޫ ކެމްޕަސް  އުފެއްދީ އޭރުގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދަށުން ހިންގަމުން އައި ރީޖަނަލް ޔޫތު ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގް 
ސެންޓަރ 2004 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 01 ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ހިތަދޫ ކެމްޕަސް އަށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ހިތަދޫ ކެމްޕަސް

ގޮތުން 	  ފާހަގަކުރުމުގެ  ދުވަސް  ސިންޑްރޯމް  ޑައުން  ވޯލްޑް 
މުވައްޒަފުން  ދަރިވަރުންނާއި  އާއި  ޔޫނިއަން  ސްޓޫޑަންޓް 
ހިންގިއެވެ.  އިވެންޓެއް  ފަންޑްރައިޒިން  ގުޅިގެން 

ގޮތުން 	  ކުރުމުގެ  ބަދަހި  ގުޅުން  ދަރިވަރުންގެ  ކެމްޕަހާއި 
މުވައްޒަފުން  ދަރިވަރުންނާއި  އާއި  ޔޫނިއަން  ސްޓޫޑަންޓް 
ގެންދިޔައެވެ.  ކުރިއަށް  އެއް  ބާބަކިއު  ގުޅިގެން 

ހައްލުކުރުމުގެ 	  ދަތިކަން  ޖާގައިގެ  ދިމާވެފައިވާ  ކެމްޕަހަށް 
ނިންމިއެވެ. އަޅައި  އިމާރާތެއް  އާ  ބުރީގެ   2 ގޮތުން 

ސްޓޫޑަންޓް ޔޫނިއަން އާއި ސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގގެ ދަރިވަރުން 	 
ސާފުކުރިއެވެ. ސަރަހައްދު  ގައުކެނޑި  ސިޓީ  އައްޑޫ  ގުޅިގެން 

2018 ވަނައަހަރު ހިންގުނު މުހިއްމު ހަރަކާތްތައް
ނަމުގައި 	   126 ބާރުން  ދިފާއީ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ބައިވެރިވިއެވެ. އިން  ކެމްޕަސް  މި  ދުވުމުގައި  ހިންގި 

މަޢުލޫމާތު 	  ކޯސްތަކުގެ  ހިންގާ  ޔުނިވަރސިޓީގައި 
ގައިޑަންސް”  ޔުނިވާރސިޓީ  “ޕްރީ  ގޮތުން  ދިނުމުގެ 
ހިންގިއެވެ. އެއް  އިވެންޓް  ކެމްޕަހުގައި  ހިތަދޫ  ނަމުގައި 

“ވަން ސްޓޮޕް އެޑްމިޝަން” ނަމުގައި ހިތަދޫ ކެމްޕަހުގައި، ހިތަދޫ 	 
ރޯޔަލް ޕާރލް ކުރިމަތީ، ސ.ފޭދޫ ބަނދަރު އަދި ސ.ހިތަދޫ ޝީޝާ 
ހިންގިއެވެ. އިވެންޓްތައް  ކުރުމުގެ  އިޝްތިހާރު  ކޯސްތައް  ކައިރީ  

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތައް އިސްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކޯސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 	 
ހިމެނޭ ފްލަޔާރސް ތަކެއް އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ބަހާލެވުނެވެ.

ކެމްޕަސް މެނެޖްމަންޓް ކޮމިޓީ
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މެނެޖްމަންޓް  އިން  ސެޓްފިކެޓް  އެޑްވާންސް  ގެ  ސްކޫލް  ބިޒްނަސް  ތެރެއިން  ދަރިވަރުންގެ  ކިޔަވާ  ކެމްޕަހުގައި 
ދަތުރެއްކުރިއެވެ. ހޯދުމުގެ  ތަޖުރިބާ  އަށް  ސްޕާ  އެންޑް  ރިޒޯރޓް  ވިލިނގިލި  ޝަންގްރިއްލާ  ދަރިވަރުން  ގެ 

އަމަލީ ތަޖުރިބާގެ ދަތުރުތައް 

2018 ވަނަ އަހަރު ހިންގުނު ކޯސްތައް

ދަރިވަރުންފެކަލްޓީކޯހުގެ ނަން#

އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން މެނެޖްމަންޓް )ސެމިސްޓަރ 1(1

އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް

28
24އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން މެނެޖްމަންޓް )ސެމިސްޓަރ 2(2
20ބެޗްލަރ އޮފް އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް )ސެމިސްޓަރ 2(3
12ބެޗްލަރ އޮފް އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް )ސެމިސްޓަރ 4(4
15ބެޗްލަރ އޮފް ބިޒްނަސް )ސެމިސްޓަރ 1(5
25ބެޗްލަރ އޮފް ބިޒްނަސް )ސެމިސްޓަރ 4(6
ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން - ދިވެހި ލެންގްވިޖް އެންޑް ލިޓަރޭޗަރ )ސެމިސްޓަރ 6(7

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

8
5ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން - އިސްލާމް / ދިވެހި / ޤުރުއާން )ސެމިސްޓަރ 6(8
10ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން - ޕްރައިމަރީ )ސެމިސްޓަރ 6(9

13މާސްޓަރސް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން - ދިވެހި ލެންގްވިޖް އެންޑް ލިޓަރޭޗަރ )ސެމިސްޓަރ 2(10
12މާސްޓަރސް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން - ޖެނެރިކް )ސެމިސްޓަރ 2(11
އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އިކެލްޓްރިކްސް އެންޑް އިލެކްޓްރޯނިކްސް )ސެމިސްޓަރ 3(12

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޖިނިއަރިންގ، 
ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

16
11ބެޗްލަރ އޮފް އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ )ސެމިސްޓަރ 4(13
10ބެޗްލަރ އޮފް އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ )ސެމިސްޓަރ 6(14
ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް )ސެމިސްޓަރ 3(15

ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް 
އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް

11
11ޑިޕްލޮމާ ފޮރ އިމާމް އެންޑް ޚަތީބް ) ސެމިސްޓަރ 1(16
16ބެޗްލަރ އޮފް ލޯ )ސެމިސްޓަރ 6(17
އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ނަރސިންގ )ސެމިސްޓަރ 2(18

ސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގ

23
20ބެޗްލަރ އޮފް ނަރސިންގ )ސެމިސްޓަރ 2(19
11ޑިޕްލޮމާ އިން ނަރސިންގ )ސެމިސްޓަރ 4(20
18ޑިޕްލޮމާ އިން ނަރސިންގ )ސެމިސްޓަރ 1(21

ކެމްޕަސް މެނެޖްމަންޓް ކޮމިޓީ

މަޤާމްނަން

ކެމްޕަސް މެނޭޖަރުއާމިނަތު ޒާހިރާ

ލެކްޗަރަރމުޙައްމަދު ޖަމީލް

އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރއަބްދުهللا ޒާހިރު

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރޢައިޝަތު ޝެމީ

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރޚަދީޖާ ޝިއުނާ



  96 - ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  

ތަޢުލީމު  ބައިވެރިވެ،  ކޯސްތަކުގައި  ހިންގާ  ޔުނިވަރސިޓީން  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފަރާތްތަކަށް  ދިރިއުޅޭ  ރަށްތަކުގައި  ހައްދުންމަތީގެ 
ކެމްޕަހުގެ  ހުޅުވުނެވެ.ގަމު  ކެޕްމަހެއް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ގަމުގައި  ލ.  އަހަރު  ވަނަ   2013 ގޮތުން  ހޯދައިދިނުމުގެ  ފުރުސަތު  ހާސިލުކުރުމުގެ 
ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.  އެފުރުސަތު  ގާތުން  ފަރާތްތަކަށް  ތިބި  ބޭނުންވެފައި  ހޯދުމަށް  ތަމްރީނު  ތަޢުލީމާއި  މަތީ  މިސަރަހައްދުގައި  މަޤްސަދަކީ 

ގަން ކެމްޕަސް

“އަހުރަ” 	  ޖަމިއްޔާ  ދަރިވަރުންގެ  ކެމްޕަހުގެ  ގަމު 
ފިނިހަކަ  އިންތިޒާމުކޮށްގެން  ފަރާތުން  ގޮފީގެ 
ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިޔަށް  ޕްރޮގްރާމެއް  ނައްތާލުމުގެ 

ރީޖަނަލް 	  ގަމު  ގޮތުން  ފާހަގަކުރުމުގެ  ދުވަސް  ނަރުހުންގެ 
ގެންދެވުނެވެ. ކުރިއަށް  ހަރަކާތްތަކެއް  ގުޅިގެން  ހޮސްޕިޓަލާއި 

ގެފާރާތުން 	  “އަހުރަ”  ޖަމުއިއްޔާ  ދަރިވަރުންގެ  ކެމްޕަހުގެ  މި 
އިންތިޒާމުކޮށްގެން ދެވަނަ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. 

މިއަހަރުގެ ލައިބްރަރީ ދުވަސްވަނީ ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފައެވެ.	 

ބައިވެރިވެގެން 	  މުވައްޒަފުން  ފެހިކުރުމަށް  ގޯތިތެރެ  ކެމްޕަސް 
ހިންގުނެވެ. ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  އިންދުމުގެ  ގަސް 

ކެމްޕަހުން 2018 ވަނަ އަހަރު ހިންގި މުހިންމު ހަރަކާތްތައް

“ސްޓޭކްހޯލްޑަރސް ވޯކްޝޮޕް އޮން ސަޕޯޓިން ވަލްނަރަބަލް ފެމިލީސް” 	 
މިނަމުގައި މުއައްސަސާތަކަށް ހުޅުވާލެވުނު ވޯރކްސޮޕްގައި މި ކެމްޕަހުގެ 
ފަރާތުން އެފް.އީ ގެ ލެކްޗަރަރ ޙުސައިން ޝަރީފް އަދި ސްކޫލް އޮފް 
ނަރސިންގެ ލެކްޗަރަރ ޝައުޝަން ރަޝީދު ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. 

ފަޒީލާ 	  ޑރ.  ކުރައްވާ  މަސައްކަތް  ރިސަރޗް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
އެހީތެރިކަމާއެކު  ނާއިލާގެ  އައިޝަތު  ޑރ.  އަދި  ވަހީދު 
ބައިވެރިކޮށްގެން  މީހުން  މުއައްސަސާތަކަކުން  ހުރިހާ  ގަމުގެ 
ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިޔަށް  ވޯރކްޝޮޕެއް  ރިސަރޗް 

މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް: 



 ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް -  97 

“ސްޓޭކްހޯލްޑަރސް ވޯކްޝޮޕް އޮން ސަޕޯޓިން ވަލްނަރަބަލް ފެމިލީސް” 	 
މިނަމުގައި މުއައްސަސާތަކަށް ހުޅުވާލެވުނު ވޯރކްސޮޕްގައި މި ކެމްޕަހުގެ 
ފަރާތުން އެފް.އީ ގެ ލެކްޗަރަރ ޙުސައިން ޝަރީފް އަދި ސްކޫލް އޮފް 
ނަރސިންގެ ލެކްޗަރަރ ޝައުޝަން ރަޝީދު ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. 

ފަޒީލާ 	  ޑރ.  ކުރައްވާ  މަސައްކަތް  ރިސަރޗް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
އެހީތެރިކަމާއެކު  ނާއިލާގެ  އައިޝަތު  ޑރ.  އަދި  ވަހީދު 
ބައިވެރިކޮށްގެން  މީހުން  މުއައްސަސާތަކަކުން  ހުރިހާ  ގަމުގެ 
ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިޔަށް  ވޯރކްޝޮޕެއް  ރިސަރޗް 

ކޯސް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތް 

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް ގެ އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ކޯހުގެ ދަރިވަރުން އަމަލީ ތަޖުރިބާ 
ހޯދުމަށް ގަމުގެ 2 ގެސްޓް ހައުސްއަކަށް ދިޔައެވެ.  

ޢަމަލީ ތަޖުރިބާގެ ދަތުރުތައް

2018 ވަނަ އަހަރު ހިންގުނު ކޯސްތައް

ދަރިވަރުން

ފުރަތަމަ ފެކަލްޓީކޯހުގެ ނަން#
ޓާމް

ދެވަނަ 
ޓާމް

ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރައިމަރީ - 12015
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

1212
1212ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރައިމަރީ - 22016
3K14 ޕްރޮގްރާމް - 32016
އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ނަރސިންގ - ބެޗް 45

ސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގ

23-
2219އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ނަރސިންގ - ބެޗް 56
21-އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ނަރސިންގ - ބެޗް 67
1624އިންގްލިޝް ފޯރ ފާރދަރ ސްޓަޑީޒ7ް
ބެޗްލަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ދިވެހި ލެންގްއިޖް - 2016 ބެޗް 8

ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސް
1111

1410ބެޗްލަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ދިވެހި ލެންގްއިޖް - 2018 ބެޗ9ް

އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ހޮސްޕިޓެލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒ10ް
ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓެލިޓީ އެންޑް 

ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް
-13

އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖ11ީ
ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ، 
ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

-14

159140ޖުމްލަ ދަރިވަރުންގެ އަދަދު

ކެމްޕަސް މެނެޖްމަންޓް ކޮމިޓީ

މަޤާމްނަން

ކެމްޕަސް މެނޭޖަރުޝާހިދާ އަބޫބަކުރު

ލެކްޗަރަރއަބްދުލް ފައްތާހް

ލެކްޗަރަރހުސެއިން ޝަރީފް

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއަބްދުއް ރަޝީދު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރފާތިމަތު ޒިދުނާ



  98 - ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  



 ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް -  99 

ޑިޕާޓްމަންޓް / ސެކްޝަންތަކުގެ 
ރިޕޯޓް



  100 - ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  

ޔުނިވަރސިޓީ ލައިބްރަރީގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ކިޔަވައިދިނުމާއި، ރިސާރޗްކުރުމާއި އަދި ޢިލްމް އުފެއްދުމަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުން 
ކުރާ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެ އެފަދަފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމަށާއި ހޯދައިދިނުމަށް މަގުފަހިކުރުވުމެވެ. އަދި ޔުނިވަރސިޓީ މުޖުތަމަޢަށް 
މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެ މަގު ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމާއިއެކު ދަސްކުރުމާއި ކިޔަވައި ދިނުމާއި ދިރާސާ ކުރުމަށް މަގު ފަހިކޮށްދޭ މާޙައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދިނުމެވެ. 
ސެންޓުރަލް  ހުންނަ  މަރުކަޒުގައި  އިދާރީ  މިގޮތުން  ތަނެކެވެ.  އެކުލެވިގެންވާ  މައްޗަށް  ތަނެއްގެ   8 ކުތުބުޚާނާއަކީ  ޔުނިވަސިޓިގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ލައިބްރަރި،  ސައިންސަސް  ހެލްތް  ހުންނަ  ސައިންސަސްގައި  ހެލްތް  އޮފް  ފެކަލްޓީ  ލައިބްރަރީ،  ބިޒްނަސް  ހުންނަ  ސްކޫލްގައި  ބިޒްނަސް  ލައިބްރަރީ، 
ލައިބްރަރީއެވެ.   4 ހުންނަ  ކެމްޕަހުގައި   4 ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިތުރުން  ލައިބްރަރީގެ  މެރިޓައިމް  ހުންނަ  ސްޓަޑީޒްގައ  މެރިޓައިމްސް  ފޮރ  ސެންޓަރ 
ވިއެވެ.  ރަޖިސްޓްރީ  އަލަށް  މެންބަރުން   2081 ލައިބްރަރީގައި  ޔުނިވަރސިޓީ  އަހަރު  ވަނަ   2018  

ޔުނިވަރސިޓީ ލައިބްރަރީ

ކޯސްތަކަށް 	  ހިންގި   ޔުނިވަރސިޓީގައި  އަހަރު  ވަނަ   2018
ކިޔަވަމުންދާ  ކޯސްތަކުގައި  އެކިއެކި  ދަރިވަރުންނާއި،  ގުޅުނު  އަލަށް 
މުވައްޒަފުންނަށް  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އަދި  ދަރިވަރުންނާއި 
ޚާއްސަކޮށްގެން 67 އިންފޮމޭޝަން ލިޓަރަސީ ސެޝަން ހިންގުނެވެ. 
ބައިވެރިވިއެވެ.  ފަރާތަކުން   2097 ތަކުގައި  ސެޝަން  މި 

އަދި 	  )އީބުކްސް  ކަލެކްޝަންތަކަށް  އޮންލައިން  ލައިބްރަރީގެ 
އާރޓިކަލްތަކަށް( ދަރިވަރުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ޔުނިވަރސިޓީ 
ބައްދަލުކުރެވި  ހެޑުންނާއި  ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ  ފެކަލްޓީތަކުގެ 

ލައިބްރަރީގައި ހިންގުނު ބައެއް ހަރަކާތްތައް:

ޔުނިވަރސިޓީއިން ކިޔަވައިދޭ މާއްދާތަކުގެ ލައިބްރަރީގެ އީ-ބުކްސްއާއި 
އޮންލައިން ޖާރނަލްތައް ބޭނުން ކުރުމަށް ބާރުއެޅުމަށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. 

ލައިބްރަރީގެ 	  ވަޞީލަތްތައް  ހުރި  ލައިބްރަރީތަކުގައި  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
މަޢުލޫމާތު  ބާވަތުގެ  ތަފާތު  އަންގައިދިނުމަށާއި،  މެންބަރުންނަށް 
ފެތުރުމަށާއި، ލައިބްރަރީއަށް މެމްބަރުންގެ ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ 
މަޤްސަދުގައި އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކާ ގުޅުވައިގެން ލައިބްރަރީގައި ތަފާތު 
ޝިއާރުތަކުގެ ދަށުން ތަފާތުވައްތަރުގެ ޑިސްޕްލޭތައް ހަދައެވެ. މިގޮތުން 
2018 ވަނަ އަހަރު ހެދުނު ޑިސްޕްލޭ ތަކުގެ ހުލާޞާއެއް އެވަނީއެވެ. 



 ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް -  101 

ތައްޔާރުކުރި ލައިބްރަރީމުނާސަބަތުޑިސްޕްލޭ

”Welcome to the world of knowledge“
ޔުނިވާރސިޓީގެ އާއަހަރުގެ ކިޔެވުމާ 

ގުޅުވައިގެން
މަރުކަޒީ ކުތުބާހާ، ބިޒްނަސް ލައިބްރަރީ، 

ހެލްތް ސައިންސަސް ލައިބްރަރީ

”Books have power“
ޔުނިވާރސިޓީގެ އާއަހަރުގެ ކިޔެވުމާ 

ކުޅުދުފުށި ކެމްޕަސް ލައިބްރަރީގުޅުވައިގެން

”Telecommunication in Maldives“ްބިޒްނަސް ލައިބްރަރީޓެލެކޮމުނިކޭޝަން ދުވަހާ ގުޅުވައިގެނ

”History of eCommerce“ްބިޒްނަސް ލައިބްރަރީއީކޮމަރސް ދުވަހާ ގުޅުވައިގެނ

އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން"ޤައުމުގެ އަންހެނުން – ކުރިމަގު ކޮށުމުގައި"
މަރުކަޒީ ކުތުބާހާނާ، ބިޒްނަސް ލައިބްރަރީ، 

ހެލްތް ސައިންސަސް ލައިބްރަރީ
”Health and Wellness“ްމަރުކަޒީ ކުތުބާހާނާ،ހެލްތު ދުވަހާ ގުޅުވައިގެނ

މަރުކަޒީ ކުތުބާހާނާ،މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެންލޭބަރ ޑޭ ޑިސްޕްލޭ

”Your journey of education has begun“ްމަރުކަޒީ ކުތުބާހާނާ،ދެވަނަ ސެމިސްޓަރ ފެށުމާ ގުޅިގެނ

މަޤްސަދުގައި 	  އާލާކުރުމުގެ  ރޫހު  ޙިދުމަތްދިނުމުގެ  އިސްނެގުމާއި  މުވައްޒަފުންގެ  ލައިބްރަރީގެ  ހަލުވިކޮށް  މަސައްކަތް  ލައިބްރަރީގެ 
ވޯރކްޝޮޕްއެއްހިންގިފައެވެ. ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސްޓާޕް  ވަނީ  އަށް   13 އަކުން   9 މަހުގެ  ސެޕްޓެންބަރު  އަހަރު  ވަނަ    2018

ސްޓޭންޑަރޑް 	  އެކިބާވަތުގެ  ވަނައަހަރުވަނީ   2018 ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި   ތަރައްޤީކޮށް  ހިންގުން  ލައިބްރަރީގެ 
ބޮޑަތި  އަށް  ޕްރޮސީޖަރ  ބައެއް  ތެރެއިން  މީގެ  ފެށިފައެވެ.  ޢަމަލުކުރަން  ތައްޔާރުކޮށް  ޕްރޯސީޖަރސްތައް  އޮފް 
ޕްރޮސީޖަރތަކަކީ: އިސްލާހުކުރެވުނު  އެގޮތުން  އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ.  މުޅިންއަލަށް  ޕްރޮސީޖަރ  ބައެއް  އިޞްލާހުގެނެވި 

1. ސީރިއަލް ކެޓަލޮގްކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްރޮސީޖަރ 

2. ލައިބްރަރީއަށްގެ ތަކެތި އެކްސަޝަން ކުރާނެގޮތ 

3. ލައިބްރަރީގެ ތަކެތި ކެޓަލޮގް ކުރާނެ ގޮތް

މީގެ އިތުރުން ތިރީގައިވާ އުސޫލު/ގަވައިދު އެކުލަވާލެވުނެވެ.   

1. ހާއްޞަ ހުއްދައިގެ ދަށުން ލައިބްރަރީގެ ހިދުމަތްތައް ހޯދަން 
އަންނަ ފަރާތްތަކަށް އަމަލު ކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލު 

2. އިންޓަރ ލައިބްރަރީ ލޯނުގެ ހިދުމަތް ދޭނެ ގޮތުގެ ގަވައިދު 
އެކުލަވާލެވުނެވެ. 

ލައިބްރަރީ 	  ހަރަކާތްތަކަކާއެކު  ގިނަ  ތަފާތު  ކުލަގަދަކޮށް  ވަރަށް  ތަކުގައިވެސް  ލައިބްރަރީ  ހުރިހާ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ބައިވެރިވިއެވެ.  ދަރިވަރުން  މުވައްޒަފުންނާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ހަރަކާތްތަކުގައި  މި  ކުރެވުނެވެ.  ފާހަގަ  ދުވަސް 

ސީއެސްއާރް ގެ ދަށުން މި އަހަރުވަނީ ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަރނޭޝަލް ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންތަކަކަށް އެއް ދުވަހު ލައިބްރަރީގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތުދީފައެވެ. 	 



  102 - ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  

2018 ވަނަ އަހަރު ލައިބްރަރީއަށް ލިބުނު އާމްދަނީގެ 
ތަފްސީލު

ލައިބްރަރީއަށް  ގޮތުގައި  ޖުރުމަނާގެ  އޯވަރޑިއު  ވަނައަހަރު   2018
ފޮޓޯކޮޕީ  އަހަރު  ވަނަ   2018 ލިބިފައިވެއެވެ.   ރުފިޔާ   183,077.97
ރުފިޔާ   69,191.50 ލައިބްރަރީއަށް  ޚިދުމަތްދީގެން  ޕްރިންޓްކުރުމުގެ  އަދި 
ލިބިފައިވެއެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު ފޮތް ގެއްލިގެން އަދި ފޮތްތަކަށް ގެއްލުން 
އެވެ.  17،345.52 ޢަދަދަކީ  ފައިސާގެ  ދެއްކިފައިވާ  ބަދަލުގައި  ލިބިގެން 

ކުތުބުޚާނާއަށް ލިބުނު ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް

ހެޔޮއެދޭ   43 2018ގައި  މައިގަނޑުގޮތެއްގައި  ކުތުބުޚާނާއަށް 
ލިބިފައިވެއެވެ.  ގޮތުގައި   ޑޮނޭޝަންގެ  ފޮތް   6102 ފަރާތްތަކުން 

ލައިބްރަރީ އިން އަލަށް ތައާރަފުކުރި/އުފެއްދި ކަންތައްތައް

ފަސޭހައިން  އެއްތަނަކުން  ލިޔުންތައް  ލިޔެފައިވާ  ދިވެހިން   •
ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ހެދުމަށްޓަކައި  ހޯދޭނެގޮތެއް 
ލައިބްރަރީއިން އިސްނަގައިގެން “ސަރުނަ” ނަމުގައި ޑިޖިޓަލް ރިޕޮޒިޓަރީއެއް 
 1500 ކުރީ  އިފްތިތާޙު  ރިޕޮޒިޓަރީ  މި  ކުރިއެވެ.  އިފްތިތާޙު  2018ގައި 
ލިޔުން ހިމެނައިގެން ކަމަށްވާއިރު ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެއް ޕްލެޓްފޯމަކުން 
މައުލޫމާތު ހޯދުމުގައި މި ރިޕޮޒިޓަރީގެ ސަބަބުން ފަސޭހަތަކެއްވެގެންދާނެއެވެ.  
ތަރައްޤީއަށް  އިޤްތިޞާދީ  އިޖްތިމާޢީ،  ޘަޤާފީ،  ޤައުމުގެ  ރިޕޮޒިޓަރީގައި  މި 
ވެއެވެ.   ރައްކާކުރެވިފައި  މަޢުލޫމާތެއް  އެތައް  އިލްމީ  އަދި  ލިބި  ކުރިއެރުން 
މައުލޫމާތު  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ޖަމާއެއްގެ   6 މައިގަނޑު  ރިޕޮޒިޓަރީއަކީ  މި 
އީބުކްސްގެ  ޖަމާ،  ލިޔުންތަކުގެ  އިލްމީ  މިގޮތުން  އެކެވެ.  ޑޭޓާބޭސް  ހިމެނޭ 
ތީސީސް  ޖަމާ،  ލިޔުންތަކުގެ  ދިވެހިބަހުގެ  ޖަމާ،  މަންޒަރުގެ  ޖަމާ، 
ހިމެނެއެވެ.  ޖަމާ  މަޖައްލާތަކުގެ  އަދި  ޖަމާ   ތަކުގެ  ޑެސިޓޭޝަން  އަދި 



 ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް -  103 

އެގްޒަމިނޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް
2016 ވަނަ އަހަރު ވުޖޫދަށް އައިސްފައިވާ މި ޑިޕާޓްމަންޓަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެންމެހައި އިމްތިހާންތައް އިންތިޒާމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޑިޕާޓްމަންޓެކެވެ. 

2018 ވަނަ އަހަރު އެގްޒެމިނޭޝަންސް އޮފީހުން ބޭއްވި 
އިމްތިހާނުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވައި ދަރިވަރުންގެ އިމްތިހާނުތަކާއި،	 

ޔުނިވަރސިޓީގެ އިންގްލިޝް ލޭންގުއޭޖް ކޮމްޕިޓެންސީ 	 
ޓެސްޓް )އީއެލްސީޓީ( އާއި،

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ކައުންސިލްތަކުން 	 
ޔުނިވަރސިޓީއާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ކޮމްޕިޓެންސީ ނުވަތަ 

ލައިސަންސިންގ އިމްތިހާނުތަކާއި،

ޖަޕާން ފައުންޑޭޝަންގެ ޖަޕަނީސް ލޭންގުއޭޖް 	 
ޕްރޮފިޝަންސީ ޓެސްޓް )ޖޭއެލްޕީޓީ( އެވެ.

އެގްޒެމިނޭޝަން އޮފީހުން 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އިމްތިހާންތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

2018 ވަނަ އަހަރު އެމްބީއޭގެ ފައިނަލް އިމްތިހާނު 8 ފަހަރެއެއްގައި އަދި ރީސިޓް އިމްތިހާނު 9 ފަހަރެއްގައި ބާއްވާފައިވެއެވެ.	 

2018 ވަނަ އަހަރު އިންގްލިޝް ލޭންގުއޭޖް ކޮމްޕިޓެންސީ ޓެސްޓް 9 ފަހަރެއްގެ މަތީން ބޭއްވިފައިވާއިރު މި އިމްތިހާނުތަކުގައި ޖުމްލަ 298 	 
ފަރާތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވެއެވެ. މި އިމްތިހާނުތައް ބާއްވާފައިވަނީ މާލެއާއި 4 ކެމްޕަހަށް ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިގެންނެވެ. މީގެ 

އިތުރުން މިއިމްތިހާނު ހއ.ހޯރަފުށި އައުޓްރީޗް ސެންޓަރާއި، ރ.އުނގޫފާރު އައުޓްރީޗް ސެންޓަރުގައި އެއްފަހަރު ބާއްވާފައިވެއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ އެކިއެކި ކައުންސިލްތަކުން ޔުނިވަރސިޓީ އާ ގުޅިގެން 2018 ވަނަ އަހަރު 3 އިމްތިޙާނެއް ބޭއްވުނެވެ.އެއީ މޯލްޑިވްސް 	 
މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލާ  ގުޅިގެން ބޭއްވި ޑޮކްޓަރުންގެ އިމްތިހާނު )މެޑިކަލް ލައިސަންސިންގ އެގްޒާމް(އާއި، މޯލްޑިވްސް ނަރސިންގ 
އެންޑް މިޑްވައިފްރީ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ނަރުހުންގެ ކޮމްޕިޓަންސީ އިމްތިހާނު )ނާރސަސް ކޮމްޕިޓަންސީ އެގްޒާމް(އަދި މޯލަޑިވްސް އެލައިޑް 
ހެލްތު ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި ފާމަސީ އެސިސްޓަންޓުންގެ ކޮމްޕިޓަންސީ އިމްތިހާނު )ފާމަސީ އެސިސްޓަންޓްސް ކޮމްޕިޓަންސީ އެގްޒާމް( އެވެ. 

2018 ވަނަ އަހަރު މެޑިކަލް ލައިސަންސިންގ އެގްޒާމް 10 ފަހަރެއްގެ މަތީން  މާލެއާއި 4 ކެމްޕަހުގައި ބާއްވާފައިވާއިރު، މި އިމްތިހާނަށް ޖުމްލަ 	 
630 ފަރާތަކުން ރަޖިސްޓްރީވެ، 576 ކެންޑިޑޭޓުން އިމްތިހާނު ހަދާފައިވެއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި 3 ގަޑިއިރުގެ 2 ޕޭޕަރު ގޮތުގައި ހަދާ މި 
އިމްތިހާނަށް މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް  ޑެންޓަލް ކައުންސިލުން ބަދަލު ގެނެސް 2018 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާފައިވަނީ  3 ގަޑިއިރުގެ 1 ޕޭޕަރުގެ، 

އިސްލާހް ކުރެވިފައިވާ އިމްތިހާނެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރު ނާރސަސް ކޮމްޕިޓަންސީ އެގްޒާމް 10 ފަހަރެއްގެ މަތިން   މާލެއާއި 4 ކެމްޕަހުގައި ބާއްވާފައިވާއިރު މި އިމްތިހާނުތަކުގައި 	 
ޖުމްލަ 607 ފަރާތަކުން ރަޖިސްޓްރީވެ، 579 ކެންޑިޑޭޓުން އިމްތިހާނު ހަދާފައިވެއެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރު ފާމަސީ އެސިސްޓަންޓްސް ކޮމްޕިޓަންސީ އެގްޒާމް މާލޭގައި 9 ފަހަރެއްގެ މަތިން ބާއްވާފައިވާއިރު މި އިމްތިހާނުތަކުގައި ޖުމްލަ 	 
48 ފަރާތަކުން ރަޖިސްޓްރީވެ، 35 ކެންޑިޑޭޓުން އިމްތިހާނު  ހަދާފައިވެއެވެ.

2 ޑިސެންބަރު 2018 ކޮލޮމްބޯގެ “ޖޭއެލްއީއޭ” މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ޖަޕާން ފައުންޑޭޝަންގެ ޖަޕަނީސް ލޭންގުއޭޖް ޕްރޮފިޝަންސީ 	 
އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ 2 ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވާ  ދަރިވަރުންގެ އިމްތިހާނުތައް



  104 - ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  

އިމްތިޙާން ބޭއްވިތަންއިމްތިޙާން ބޭއްވި ތާރީޚްތަފްސީލް

2017 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ޓާރމް )ޝޯޓް ސިމެސްޓަރ( ގެ 
29 ޖަނަވަރީ - 3 ފެބުރުވަރީފައިނަލް އިމްތިހާނު

މާލެ

މާލެ އާއި 4 ކެމްޕަސ2017ް ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ޓާރމް ގެ ރީސިޓް އިމްތިހާނު

މާލެއާއި، 4 ކެމްޕަހާއި، 12 އައުޓްރީޗް 20 މޭ - 14 ޖޫނ2018ް ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ޓާރމްގެ ފައިނަލް އިމްތިހާނު
ސެންޓަރާއި، 1 އީ.އެފް އެސް ސެންޓަރު

މާލެއާއި، 4 ކެމްޕަސ15ް - 21 ޖުލައ2018ި ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ޓާރމްގެ ރީސިޓް އިމްތިހާނު

މާލެއާއި، 4 ކެމްޕަހާއި، 10 އައުޓްރީޗް 12 - 24 ނޮވެންބަރ2018ު ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ޓާރމްގެ ފައިނަލް އިމްތިހާނު
ސެންޓަރު

ސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގ އޭޕްރިލް ބެޗުގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 1 
މާލެއާއި، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ކެމްޕަހާއި 27 އޮގަސްޓް - 4 ސެޕްޓެންބަރުވަނަ ޓާރމްގެ ފައިނަލް އިމްތިހާނު

ގދ.ތިނަދޫ ކެމްޕަސް ސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގ އޭޕްރިލް ބެޗުގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 1 
7 - 10 އޮކްޓޫބަރު އަށްވަނަ ޓާރމްގެ ރީސިޓް އިމްތިހާނު

މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )އެމްބީއޭ( ކޯހުގެ 
ފައިނަލް އިމްތިހާނުތައް

9 މާރިޗް

މާލެ، ސ.ހިތަދޫ ކެމްޕަސް
13 އޭޕްރިލް
25 މޭ

29 ޖުލައި
24 އޮގަސްޓް

28 ސެޕްޓެންބަރު
މާލެ 03 ނޮވެންބަރު

07 ޑިސެންބަރު

މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )އެމްބީއޭ( ކޯހުގެ  
ރީސިޓް އިމްތިހާނުތައް

1 ފެބްރުއަރީ
މާލެ، ސ.ހިތަދޫ ކެމްޕަސް 29 މާރިޗް

3 މޭ
މާލ13ެ ޖޫން
ސ.ހިތަދޫ ކެމްޕަސ16ް ޖޫން

11 އޮގަސްޓް

މާލެ
13 ސެޕްޓެންބަރު
18 އޮކްޓޫބަރު
22 ނޮވެންބަރު

ޔުނިވަރސިޓީގެ އިމްތިޙާނުތައް



 ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް -  105 

 ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް އެސެޓް މެނެޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް
މިގޮތުން  ކަންކަމެވެ.  ގުޅުންހުރި  މެނޭޖްމަންޓާ  އެސެޓް  ގަތުމާއި  މުދާ  ބޭނުންވާ  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  މަސައްކަތްތަކަކީ  މައިގަނޑު  ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ  މި 
މައިގަނޑު ގޮތުގެއްގައި މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތް ބެހެނީ 3 ބަޔަކަށެވެ. އެއީ ޕްރޮކިޔުމަންޓް، އެސެޓް މެނެޖްމަންޓް އަދި ސްޓޮކް މޮނިޓަރިންގ އެވެ. 
އެސެޓް  ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.  މަރުކަޒުތަކަށް  ތަކެތި  އެ  ގަތުމާއި  ތަކެތި  ބޭނުންވާ  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  މަސައްކަތަކީ  މައިގަނޑު  ޕްރޮކިޔުމަންޓް ސެކްޝަންގެ 
މެނެޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހަރުމުދާ ވެލުއޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ހަރުމުދަލުގެ އިންވެންޓްރީ ބެލެހެއްޓުމެވެ. އަދި 
ސްޓޮކް މޮނިޓަރިންގ ގެ ދަށުން ކުރެވޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަރުކަޒުތަކުގައި ބަލަހައްޓާ ސްޓޮކްތައް މޮނީޓަރ ކުރުމާއި އޮޑިޓްކުރުމެވެ.  

ސްޓޮކްތައް އޮޑިޓްކުރުމުގެ ގޮތުން މާލޭގައި ހުންނަ ހުރިހާ މަރުކަޒުތަކަކަށް އެކި ދުވަސްތައްމަތިން ޒިޔާރަތްކޮށް އެ ތަންތަނުގެ ސްޓޮކްތައް އޮޑިޓްކުރެވުނެވެ.	 

 

މިހާރު 	  އާއި  ދާތީ  މަތިވަމުން  އަހަރަށް  އަހަރުން  ޢަދަދު  ދަރިވަރުންގެ  މަތީގެ  ޑިގްރީން  ބެޗްލަރސް  ދަސްވެނިވާ  ޔުނިވަރސިޓީން 
ގަތުމުގެ  މޮޓަރބޯޑް  ގައުނާއި  އަލުން  ބޭނުންނުކުރެވޭނެތީ  ދަސްވެނިންނަށް  ހުރިހާ  އިން  މޮޓަރބޯޑް  ގައުނާއި  ބޭނުންކުރަމުންދާ 
މަސައްކަތްކުރާ  ފެހުމުގެ  ގައުން  ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  އެންމެ  އިންޑިޔާގައި  މިގޮތުން  ކުރެވުނެވެ.  އަހަރު  ވަނަ   2018 މަސައްކަތް 
ފެށުނެވެ. ބޭނުންކުރަން  ގަނެ  މޮޓަރބޯޑް   550 ކުންފުންޏަކުން  ތަޖުރިބާކާރު  ވަރަށް  އޮސްޓްރޭލިއާގެ  އަދި  ގައުން   500 ކުންފުންޏަކުން 

ގޮތުން، 	  ޑިޖިޓަލްކުރުމުގެ  މައުލޫތުތައް  އަދި  ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި  ބެލެހެއްޓުން  މައުލޫމާތު  އިންވެންޓްރީގެ  ސްޓޮކްތަކާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ފެށުނެވެ. ބޭނުންކުރަން  ޕްރޮގްރާމް  އެ  ފަރުމާކުރެވި  ޕްރޮގްރާމެއް  މެނެޖްމަންޓް  ސްޓޮކް  ގުޅިގެން،  ޑިޕާޓްމަންޓާ  ޓެކްނޮލޮޖީ  އިންފޮމޭޝަން 

އަހަރު 	  ވަނަ   2018 ޑިޕާރޓްމަންޓުން  މި  މަސައްކަތް  ގަތުމުގެ  ތަކެތި  ބޭނުންވާ  ސްކޫލަށް  މެޑިކަލް  އުފެދުނު  ފަހަރަށް  ފުރަތަމަ  ރާއްޖޭގައި 
ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން އެ ސްކޫލްގެ އެނޮޓޮމީ، ބަޔޯކެމިސްޓްރީ، ފިޒިއޮލޮޖީ އަދި ސްކިލްސް ލެބަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މެނިކިން، 
މެޝިނަރީޒް، އިކުއިޕްމަންޓް، ޓޫލްސް ފަދަ ތަކެތި ގަނެވުމެވެ. މީގެ ތެރެއިން ގިނަ ތަކެއްޗަކީ ރާއްޖެއިން ލިބެން ނުހުންނަ ތަކެތިކަމުން މި ތަކެތި 
ގަތުމަށް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓެންޑަރތަކަށް ހުޅުވާލެވުނެވެ. މިގޮތުން އެ ސްކޫލަށް ގެނެވުނު ވާރޗުއަލް ޑައިސެކްޝަން ޓޭބަލާއި އެނޮޓޮމީ ލެބާއި 
އަދި  ގެނެވުނެވެ.  އަދި އޮސްޓްރޭލިއާއިން  އަޔަރލޭންޑް  ޖަރުމަނުވިލާތް،  ތަކެތި ސީދާ ސްވިޑްން،  ޢަދަދެއްގެ  ގިނަ  ބޭނުންވާ  ލެބަށް  ފިޒިއޮލޮޖީ 
ގެނެވުނެވެ. އިކުއިޕްމަންޓް  މެޑިކަލް  ޢަދަދެއްގެ  ގިނަ  ޗައިނާއިންވެސް  އަދި  ޕާކިސްތާން  އިންޑިޔާ،  މެދުވެރިކޮށް  ބައެއް ސަޕްލަޔަރުން  ރާއްޖޭގެ 

 

މެޑިކަލް ސްކޫލަށް ބޭނުންވެގެން ރާއްޖެއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގެނެވޭ ޕްލާސްޓިނޭޓެޑް ރިއަލް ހިއުމަން ސްޕެސިމަން އާއި ހިއުމަން ބޯންސް ގަތުމަށްޓަކާވެސް 	 
ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކާ ވާހަކަ ދައްކާ ނެގޯޝިއޭޓް ކުރެވުނެވެ. މީގެން ބައެއް ތަކެތި 2019 ގައި އަދި ބައެއް ތަކެތި 2020 ގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

މި 	  މޮޑިއުލް  މެނެޖްމަންޓް  މެޓީރިއަލް  ސިސްޓަމްގެ  “އެސް.އޭ.ޕީ”  ސިސްޓަމް  އެކައުންޓިންގ  ޕަބްލިކް  ދައުލަތުގެ 
ތަކެއްޗާއި  ގަންނަ  ޔުނިވަރސިޓީން  މިހެންކަމުން  ގައެވެ.  ޖަނަވަރީ   2018 ފެށުނީ  ބޭނުންކުރަން  ޔުނިވަރސިޓީގައި 
ތެރެއިންނެވެ. މޮޑިއުލްގެ  އެމް.އެމް  އެސިސްޓަމްގެ  ގެންދެވެނީ  ކުރިއަށް  މިހާރު  ކަންކަން  ޚިދުމަތުގެ  ލިބިގަންނަ 

2018 ވަނަ އަހަރުގެ އުސްއަލިތައް 



  106 - ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  

ޔުނިވަރސިޓީގައި މިހާރު ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނެޖްމަންޓް އިންފޮމޭޝަން  ސިސްޓަމް )ފަހި ކެޕްލަރ( ސެންޓަރ ފޮރ 	 
މެރިޓައިމް ސްޓަޑީސް )ސީ.އެމް.އެސް(އާ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސަރވިސަސް ގުޅުވުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ނިމިފައެވެ. މި ބަދަލާއެކު ސީ.އެމް.
އެސް ގެ މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ، ސަލާމް އަދި ޗުއްޓީ އަށް އެދުން ފަދަ ކަންތައްތަށް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެވުނެވެ.

ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީސް ގައި ނެޓްވަރކް ނާޅާހުރި ކްލާސްރޫމްތަކަށް ނެޓްވަރކް އެޅުން. އަދި ނެޓްވަރކް މައްސަލަ ދިމާވެފައިހުރި 	 
ކްލާސްރޫމްތައް ފާހަގަކޮށް އެކަން ހައްލުކުރުން. 

ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީސް ގެ ޕީ.ޢޭ.ބީ.އެކްސް  އަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ސިޕް ފޯން އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ 	 
މަސައްކަތްވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުގެ ސީ ބްލޮކާއި ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒްގެ ކުލާސްރޫމްތަކުގައި ޕްރޮޖެކްޓަރާ އެކު މޮނިޓަރ 	 
ބޭނުންކުރެވޭނެގޮތަށް ޑުއަލް ޑިސްޕްލާ ސެޓްއަޕް ހެދިއެވެ.

ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް، ސެންޓަރ ފޮރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީސް،  އަދި ރިސަރޗް ސެންޓަރ ރިލޮކޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ 	 
ދަށުން ނެޓްވަރކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައްގެނެސް އެ ތަންތަނުގެ ނެޓްވަރކް އަޅައި ސެޓަޕްހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.

ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގ  އެކުލަވާލުމާ ގުޅިގެން ނެޓްވަރކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް 	 
ގެނެސް ސެޓަޕްހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.

ފެސިލިޓީސް މެނެޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ މެއިންޓެނެންސް ލެބްގެ ނެޓްވަރކް އަދި ވަރކްސްޓޭޝަން ސެޓްއަޕްކުރުން.	 
ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން ގެ ސްޓާފް ރޫމަށް ނެޓްވަރކް އެޅުމާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ސެޓަޕްކުރުން.	 
މާލޭގައި ހިންގައި ހުރިހާ ސެންޓަރ އަދި ފެކަލްޓީތަކެއްގެ ޑޮމެއިން ސެންޓްރަލައިޒްކުރުން. މި ގޮތުން ޝެއަރޑް ރިސޯސަސް އެކްސެސްކުރުމާއި 	 

މެނޭޖްކުރުމަށް ފަސޭހަވެގެންދިއުން.
ހިތަދޫ ކޭމްޕަހާއި މާލެއާ ދެމެދުގެ ކަނެކްޝަނަށް ބޭނުންކުރެވޭ ރައުޓަރއަށް ދިމާވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހިތަދޫ ކޭމްޕަސް އަށް ދިމާވި މައްސަލަ 	 

ޙައްލުކުރުން. މި ގޮތުން ހަލާކުވި ބާވަތުގެ އައު ރައުޓަރެއް ގަތުމަކީ ބޮޑު ހަރަދަކަށްވާތީ ރައުޓިންގް ހެދުމަށް ކޮމްޕިއުޓަރ އަދި ފަޔަރވޯލް 
ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުންކުރުން.

ހިތަދޫ ކޭމްޕަސްގެ ސެކިއުރިޓީ ސަރވައިލަންސް ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑްކުރުން.	 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޮމްޕިއުޓަރ މައި ނެޓްވަރކް ސްވިޗްތަކަށް އަންއިންޓަރަޕްޓަބަލް ޕަވަރ ސަޕްލައި ޑިވައިސަސް އިންސްޓޯލްކުރުން. މީގެ ސަބަބުން 	 

ކަރަންޓު ކެނޑުމުގެ ސަބަބުން ނެޓްވަރކް ހާޑްވެއަރ ޑިވައިސްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، ކަރަންޓު ކެނޑުނު ނަމަވެސް ސެކްޝަންތަކަށް 
ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވި ސަރވިސް ކޮންޓިނިއުޓީ އަދި ކަރަންޓު އައުމުން ނެޓްވަރކް މައްސަލަތައް ކުޑަވެ އަދި 

ނެޓްވަރކް މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ފަސޭހަވެ އަވަސް ކޮށްދެވުނެވެ. އަދި މުވައްޒަފުންނަށާއި ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭ ޚިދުމަތްތައް މެދުކެނޑޭ ވަގުތު 
ކުޑަކުރެވުނެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީގެ ބައެއް އިމާރާތްތަކުގައި ސެކިއުރިޓީ ސަރވިއަލަންސް ސިސްޓަމްސް ސެޓްއަޕްކުރުން. މި ގޮތުން މަރުކަޒީ އިދާރާގެ މުޅި އިމާރާތް 	 
ކަވަރކޮށް، ދަނާލް އަދި އެގްޒާމް ހޯލްތަކުގެ އެންޓްރެންސްތައް ކައިރީގައިވަނީ ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ ހަރުކުރެވިފައެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ނެޓްވަރކް ފެސިލިޓީސް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނެޓްވަރކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް ބަދަލުތައްގެނެވިފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން ހުރިހާ ފެކަލްޓީ 	 
އަދި ސެންޓަރުތަކުގެ މައި ނެޓްވަރކް ސްވިޗްތައް އަޕްގްރޭޑްކުރުމާއި، މުވައްޒަފުންނަށާއި، ދަރިވަރުންނަށް ސަބްނެޓްސް އިތުރުކޮށް ވަކިކުރެވިފައިވާނެ 

އެވެ.
ޔުނިވަރސިޓީގެ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ކުރާ ކޯލްތަކުގައި ހާޑްވެއަރ ޑިވައިސްތަކުގެ ބަދަލުގައި ސޮޕްޓްވެއަރ ބޭނުންކޮށްގެން 	 

ކޯލްކުރުން ޓެސްޓުކުރެވި ބޭނުންކުރަން ފެށިފައިވެ އެވެ.
ޔުނިވަރސިޓީގެ އިމްތިހާނު ކަރުދާސްތައް މެނޭޖްކުރުމަށް ސިސްޓަމެއް ލޯންޗުކުރެވުނެވެ.	 
ދަރިވަރުން އިމްތިހާނު ހައްގުވޭތޯ ބަލާލެވޭނެ ސިސްޓަމެއް ލޯންޗްކުރެވުނެވެ.	 
ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޑިޖިޓަލް ރިޕޮސިޓަރީ “ސަރުނަ” ސެޓްއަޕްކޮށް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަންގައި ލައިބްރަރީއަށް ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.	 
ސްޓޫޑެންޓް މެނެޖްމަންޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް ފީ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުނެވެ. މި ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަދި 	 

އެމް-ފައިސާގެ މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން ޕޭމަންޓްގެ ސެޓްއަޕް ހެދިފައިވެ އެވެ.

 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ސެކްޝަން
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ޔުނިވަރސިޓީ ގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް “ތެވެލި”  ގެ ޕޭޕަރ މެނޭޖްކުރުމަށް ސިސްޓަމެއް ސެޓަޕްކޮށް ބޭނުންކުރަން ފެށުނެވެ.	 
ޔުނިވަރސިޓީގެ “ހިޔާ” ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަޢުލޫމާތާއި އެންގުންތައް މުވައްޒަފުންނާ ހިއްސާކުރުމަށް އިންޓްރާނެޓްގައި ޕޭޖެއް ހެދުނެވެ.	 
ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގެ ޑިޒައިން ޓެމްޕްލޭޓް ދީފައިވާ އިރުޝާދާއި އެއްގޮތަށް ހަދާ ނިންމުނެވެ.	 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓް ބަދަލުކުރުމަށް ޑިޒައިން ޓެމްޕްލޭޓްސް ހެދި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެ އެވެ. 	 
ޔުނިވަރސިޓީގެ “ލައިވް ޗެޓް” އަދި “ޗެޓް ބޮޓް” ބޭޓާ ވަރޝަން ތައްޔާރުކޮށް ޓެސްޓްކުރެވިފައިވެ އެވެ.	 



  108 - ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  

ދަރިވަރުންގެ އެހީތަކާއި ބެހޭބައި
ދަރިވަރުންނަށް  ގޮތުން  ޖިސްމާނީ  އަދި  މާލީ  ފަންނީ،  ތަޢުލީމީ،  ދަރިވަރުންނަށް  މަޤްޞަދަކީ  މައިގަނޑު  ބެހޭބައިގެ  އެހީތަކާ  ދަރިވަރުންގެ 
އިޖްތިމާއީ  ހަރަކާތްތަކާއި  ކުޅިވަރުގެ  ގޮތުން  ދިނުމުގެ  އިތުރުކޮށް  ދުޅަހެޔުކަން  ދަރިވަރުންގެ  މިގޮތަށް  ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.  އެހީތެރިކަން  ބޭނުންވާ 
މަސައްކަތެކެވެ.  ކުރާ  އިން  ސަރވިސަސް  ސަޕޯޓް  ފަހިކުރުމަކީ  ދަރިވަރުންނަށް  ފުރުޞަތު  ބައިވެރިވުމުގެ  ހަރަކާތްތަކުގައި  އެހެނިހެން 
ފަހިކޮށްދިނުމެވެ.  މަގު  ބައިވެރިވުމަށް  ދަރިވަރުން  ހަރަކާތްތަކުގައި  އެފަދަ  އަދި  ހިންގުމާއި  ހަރަކާތްތައް  ބައިނަލްއަޤުވާމީ  އަދި  ގައުމީ 

އެމް.އެން.ޔޫ ސްކޮލަރޝިޕް ސްކީމް

 2 ބައިން  ސްކޮލަރޝިޕް  ފުލް  އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް  އެއީ  ދަރިވަރުންނަށެވެ.   24 ދެވެނީ  ސްކޮލަރޝިޕް  މި  ހުޅުވާލެވޭ  އެއްފަހަރު  ސެމިސްޓަރަކު  ކޮންމެ 
ދަރިވަރުން، ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ފުލް ސްކޮލަރޝިޕް ބައިން 2 ދަރިވަރުން އަދި ޓިއުޝަން ފީ ހިލޭ ކުރުމުގެ ބައިން 20 ދަރިވަރުންނަށެވެ. 2018 ގެ ފުރަތަމަ 
ސެމިސްޓަރގެ ސްކޮލަރޝިޕަށް އެޕްލައިކޮށްފައިވަނީ 207 ދަރިވަރުން އަދި ދެވަނަ ސެމިސްޓަރގައި ސްކޮލަރޝިޕަށް އެޕްލައިކޮށްފައިވަނީ 94 ދަރިވަރުންނެވެ. 

2018 ވަަނަ އަހަރުގެ އެމް.އެން.ޔޫ ސްޓޫޑެންޓް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ތަފާސްހިސާބު

ސްކޮލަރޝިޕްގެ ބާވަތް
ދެވަނަ ސެމިސްޓަރފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރ

ހޮވުނުކުރިމަތިލިހޮވުނުކުރިމަތިލި
127185018ޓިއުޝަން ފީ )އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް( 

50023601އަންޑަރގްރެޖުއޭޓް ފުލް
18020501ޓިއުޝަން ފީ )ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް(

12020300ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ފުލް

ދަނާލަށް ދަރިވަރުން ހޮވުން

ދަރިވަރުން   137 ޓާރމުގައި  ވަނަ   2 އަދި  ދަރިވަރުން   180 ޓާރމުގައި  ފުރަތަމަ  ގެ   2018 އެދި  ޖާގައަށް  ދަނާލުގެ  މަޖްދުއްދީން 
ގެންދެވިފައިވެއެވެ. ފުރުސަތުދެމުން  ދަރިވަރުންނަށް  މަތިން  ގޮތުގެ  ގަވާއިދުގައިވާ  މިންވަރުން،  އޮތް  ޖާގަ  ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. 

2018 ވަަނަ އަހަރު ދަނާލް ޖާގަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު

ދެވަނަ ސެމިސްޓަރފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރ

ހޮވުނުކުރިމަތިލިހޮވުނުކުރިމަތިލި
105376637އަންހެން )ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން( 
34313731ފިރިހެން )ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން(

27122912އަންހެން )އަލަށް ކޯހައި ގުޅުނު ދަރިވަރުން( 
14100505ފިރިހެން )އަލަށް ކޯހައި ގުޅުނު ދަރިވަރުން(
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އެމް.އެން.ޔޫ ގެ ޖިމް ކުލާސްތައް 

ހަމަޖެހިފައިވާ  ހުށަހަޅާފައެވެ.   ފޯމް  އެދި  ޙިދްމަތައް  ޖިމްގެ  ވަނީ  މުވައްޒަފުން   8 ދަރިވަރުންނާއި   119 އަހަރު  ވަނަ   2018
ހުޅުވާފައިވެއެވެ.  ޖިމް  ގަޑިއަށް  ދެ  ދުވާލަކު  ދުވަހު،  ތިން  ބަޔަކަށް  ކޮންމެ  ހަފުތާއަކު  ވަކިން  ދެޖިންސް  އުޞޫލުން 

ބައިނަލް އަޤްވާމީ ތަޖްރިބާ ދަތުރުތައް    

ދަރިވަރުންގެ އަދަދުތަފްސީލްނަން

ސާރކް ޖެނެސިސް 

ސާރކް ގައުމުތަކުގެ ކުރިއެރުމަށް ދަރިވަރުންގެ ދައުރު ފުޅާ ކުރުމާއި، ބައިވެރިވާ 
ޤައުމުތަކާއި ޖަޕާނާއި ދެމެދު އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމާއި، ޖަޕާން މީހުންގެ 
ގުޅުންތައް  އިގްތިޞާދީ، ސިޔާސީ  ޘަގާފަށް،  ތާރީޚާއި  އާދަކާދައާއި،  ދިރިއުޅުމާއި 

ބަދަހި ކުރުން.

9

ދަ ފަސްޓް ޗައިނާ ސައުތު އޭޝިއާ ޔަންގް ލީޑާސް 
އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމް

މަޢުލޫމާތު    ބެހޭ  ތަކާއި  ވަޞީލަތް  ޒަމާނީ  އަދި  އާދަކާދަ  ސަޤާފަތާއި  ޗައިނާގެ 
ބައިވެރިންނަށް ހިއްޞާކޮށް ޤައުމުތަކާއި އޮންނަ ގުޅުން ހަރުދަނާކޮށް ބަދަހިކުރުން

8

ބާލީ ޑިމޮކްރެސީ ސްޓޫޑަންޓްސް ކޮންފަރެންސް

ތަފާތު ގައުމުތަކުގެ ޒުވާން ޖީލަށް އެއް ފޯރަމެއްގައި ޑިމޮކްރަސީއާއި ގުޅުން ހުރި 
އެކި ކަހަލަ މައްސަލަތަކުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމާއި ޑިމޮކްރަސީ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން 
ދަރިވަރުންގެ ހިޔާލު ދެނެގަތުމާއި، ބައިވެރިވުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމާއި، ބައިވެރިވުން 

އިތުރު ކުރުމާއި  އަދި ދަރިވަރުންގެ ހިއްސާ އިތުރުކުރުން

2

އެސް.ކޭ.އޭ އޭޝިއާ ކުއިޒް 2018
އިތުރު  ހޭލުންތެރިކަން  މެދުގައި  ޤައުމުތަކުގެ  ގޮތުން  ބެހޭ  ކާނާއާއި  ރައްކާތެރި 
ކުރުމާއި، އެ ގައުމެއްގެ ފެންވަރުގައި ރައްކާތެރި ކާނާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިތުރު 

ކުރިއެރުންތައް ހޯދުމަށް ބާރު އެޅުން
2

ޔޫތް އިނޮވޭޝަން ކޮމްޕެޓިޝަން އޮން ގްލޯބަލް 
ގަވަރނަންސް

 9 ހުށަހެޅި  ޕްރޮޕޯސަލް  ޔުނިވަރިސިޓީން  ބައިވެެރިވުމަށް  ޕްރޮގްރާމްގައި  މި 
ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައި ކިޔަވަމުންދާ ދެ ދަރިވަރަކު  

ޕްރޮޕޯސަލް މި ކޮންފަރެންސްގައި ހުށަހެޅިއެވެ.
2
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އަހަރު  ވަނަ   2018 އަދި  ބޭއްވުނެވެ.  އޮރިއެންޓޭޝަން  ޖެނެރަލް  ދަރިވަރުންނަށް  ގުޅުނު  އަލަށް  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ގައި  ސެމިސްޓަރެއް  ދެ  ގެ   2018
މީގެ  ބޭއްވުނެވެ.  އޮރިއެންޓޭޝަން  ޚާއްސަކޮށްގެން  ދަރިވަރުންނަށް  ސްކޫލުގެ  ނަރސިންގ  ވެސް  އިންޓޭކުގައި  ސެޕްޓެންބަރު  އަދި  އޭޕްރިލް  ފެށި  އަލަށް 
ބޭއްވުނެވެ. ޕްރޮގްރާމް  ސްމާރޓް  ލާރނިންގ  އަދި  އޮރިއެންޓޭޝަން  ދަރިވަރުންނަށް  ކޯހުގެ  މެޑިސިން  ފެށި  އަލަށް  މެޑިސިންއިން  އޮފް  ސްކޫލް  އިތުރުން 

ހިންގާ  ދަރިވަރުންނަށް  ގުޅޭ  ޔުނިވަރސިޓިއާއި  އަލަށް  ސެމިސްޓަރއެއްގައި  ކޮންމެ  ޕްރޮގްރާމަކީ  ސްމާރޓް  ލަރނިންގ 
ތަކާއި،  ސެޝަން  ދިނުމުގެ  މައުލޫމާތު  ގުޅޭ  ހުޅުވާލުމާ  ދަރިވަރުން  ވެއްޓަކަށް  އިޖްތިމާއީ  މިޕްރޮގްރާމުގައި  އެކެވެ.  ޕްރޮގްރާމް 
ހިމެނެއެވެ.   ސެޝަން  ގުޅޭ  ހުނަރުތަކާ  އުނގެނުމުގެ  ތަކާއި  ސެޝަން  ތަކާބެހޭ  ޕްރޮގްރާމް  އައި.ސީ.ޓީ  ކުރާ  ބޭނުން  ޔުނިވަރސިޓިގައި 

އޮރިއެންޓޭޝަން އަދި ލާރނިންގް ސްމާރޓް ޕްރޮގްރާމް

Smart Learning Program 2018

Number of students partici-
Program

TERM 2TERM 1

7861Self-Service

8664OPAC

10065e-Learning

11389Becoming a successful learner

14750Assignment Writing

8361The Art of Presentation

8478Textbook Reading Strategies

7879Referencing

7989Learning Styles

7472Stress Management

8472Islamic Etiquette and Values for University Students

92104Lecture Note taking
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ނަމުގައި  ގެ  ނައިޓް”  “ފްރެޝަރސް  ޙާއްޞަކޮށްގެން  ދަރިވަރުންނަށް  ގުޅުނު  އަލަށް  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ސެމިސްޓަރެއްގައި  ދެ  އަހަރުގެ  ވަނަ   2018
ބައިވެރިވެފައެވެ. ދަރިވަރުންވަނީ  ގިނަ  ވުރެ  އަށް   1600 މިޙަރަކާތަކުގައި  ބޭއްވިފައެވެ.  ޙަރަކާތްތަކެއް  އިޖްތިމާއި  ކެމްޕަސްތަކުގައިވަނީ  މާލެއާއި 

ފްރެޝަރސް ނައިޓް

ޓާރމުގައި 	  ފުރަތަމަ  ގެ   2018 ދަށުން  ޕްރޮގްރާމްގެ  ޓިއުޓަރިންގ  އަންނަ  ބާއްވަމުން  ސެމިސްޓަރަކު  ކޮންމެ 
ދެވިފައެވެ. އެހީ  ޓިއުޓަރިންގެ  ދަރިވަރަކަށް   49 ޓާރމުގައި  ވަނަ  ދެ  ގެ   2018 އަދި  ދަރިވަރަކަށް   105

ޓާރމުގައި 	  ފުރަތަމަ  އެގޮތުން  ހިންގިފައެވެ.  ވާރކްޝޮޕްތަކެއްވަނީ  މުހިންމު  އަމާޒުކޮށްގެން  ދަރިވަރުންނަށް  އަހަރުވެސް  މި 
ބައިވެރިވެފައެވެ.  ވަނީ  ދަރިވަރުން   139 ޕްރޮގަރާމަށް  ޓާރމުގެ  ދެވަނަ  އަދި  ދަރިވަރުން   239 ޕްރޮގްރާމަށް  ބޭއްވުނު 

ޓިއުޓަރިންގ އަދި ވާރކްޝޮޕް ޕްރޮގްރާމް

Workshops 2018

Number of students participated
Workshops

TERM 2TERM 1

4583Referencing

5393Assignment Writing

2134Study Skills

2029Text book reading

2018 ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ހިންގުނު  ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކުގައި ޔުނިވަރސިޓީ ތަމްޞީލް ކުރުމަށް އެކި ފެކަލްޓީތަކުގެ ދަރިވަރުންވަނީ 
ބައިވެރިކުރެވިފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ބޭއްވުނު ޙަރަކާތްތަކުގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރިކުރުވުން  

ބައިވެރިންގެ އަދަދުއިންތިޒާމްކުރި ފަރާތްހަރަކާތް
23 ދަރިވަރުންމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރސައިން ލެންގުއޭޖް ޕްރޮގްރާމް

05 ދަރިވަރުންމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރއިންޓަރނޭޝަނަލް ޑޭ އޮފް ދަ ގަރލް ޗައިލްޑް
50 ދަރިވަރުންތެލެސީމިއާ ސެންޓަރތެލެސީމިއާ އާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސެޝަން

-ޗައިނާ އެމްބަސީޗައިނާއިން ހިންގާފައިވާ މަސްރޫޢުތަކުގެ ފޮޓޯމައުރުޒް
-ސްޓޫޑެންޓް ސަޕޯޓްއޯ.އައި.ސީ ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ތަޤްރީރު

-ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ވޯކްޝޮޕް
ވޯރލްޑް ޕޮޕިއުލޭޝަން ޑޭ ފާހަގަކުރުމުގެ މުނާޞަބަތުގައި ބޭއްވުނު ބަހުޡް 

-ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އަދި ސްޓޫޑެންޓް ޔޫނިއަންމުބާރާތް

-އުރީދޫއުރީދޫ އެމްފައިސާގެ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ތަޢާރަފް ކުރުން 

10 ދަރިވަރުންނާއި  2 ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ކަލްޗަރަލް އެސޯސިއޭޝަންމައި ސްޓޯރީ ވިތް ޗައިނާ ފޯރަމް
މުވައްޒަފުން

ޕީ.އެސް.އެމްމައި ނޭޝަން - މައި ފިއުޗަރ ޕްރޮގްރާމްގެ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން
70+ ދަރިވަރުންއެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންކޮރަޕްޝަން ޕްރިވެންޝަން - ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޓްރެއިނިންގ

ޔަންގް ޕީޕަލް އެންޑް މެންޓަލް ހެލްތް އިން އަ ޗޭންޖިން ވޯލްޑް ގެ ޕެނަލް 
7 ދަރިވަރުންދިވެހި އިންސްޓިޓިއުޓުޑިސްކަޝަން



  112 - ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ، މާރިޗް އަދި ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި މެލޭޝިއާގެ ތިން ޔުނިވަރސިޓީއަކުން ވަނީ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކުރަށްވާފައެވެ.

ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ދަރިވަރުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން

 University#

Federal Institute of Technology )F.I.T(1

The International Youth Centre )IYC( Malaysia2

UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA )USIM(3

އެޕްލިކޭޝަން،  ވިސާ  ދަރިވަރެއްގެ  )ޖާރމަނީ(  ބޭރުގެ  ރާއްޖެއިން  ރެޖިސްޓްރީވެފައިވާ  ކިޔަވަން  ޔުނިވަރސިޓީގައި  އަހަރު  ވަނަ   2018
ކުރެވިފައެވެ. އިން  ސަރވިސަސް  ސަޕޯރޓް  ސްޓޫޑަންޓް  ވަނީ  މަސައްކަތް  އެކޮމޮޑޭޝަންގެ  އަދި  ރެޖިސްޓްރޭޝަން،  ކޯސް 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޫޑަންޓްސް

އިތުރުން  މީގެ  ހިންގާފާވެއެވެ.  ހަރަކާތަކެއް  ތަފާތު  އިންތިޒާމްކޮށްގެން  ޔޫނިއަނުން  ދަރިވަރުންގެ  ޔުނިވަރސިޓީ  އަހަރު  ވަނަ   2018
މިވަނީއެވެ.  ތިރީގައި  ލިސްޓެއް  މިހަރަކާތްތަކުގެ  ހޯދާފައިވެއެވެ.  ވަނަތައް  ބައިވެރިވެވަނީ  މުބާރާތްތަކުގައި  އެކިއެކި  ފެންވަރުގެ  ޤައުމީ 

ދިވެހިރާއްޖެގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ މުހިންމު ހަރަކާތްތައް

ބައިވެރިވި ހަރަކާތް#
އިންޓަރ ހައި-ސްކޫލް/ ކޮލެޖް ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތ1ް
ޕީއެސްއެމް ފަހިދޫ ބަހުޘް މުބާރާތް )ޗެމްޕިއަންޝިޕް(2
ޕީއެސްއެމް ކުލަވަރު ރޭޑިޔޫ ޑްރާމާ މުބާރާތ3ް
މާލެ ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތ4ް
ހިޔަލަ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތް )ޗެމްޕއަންޝިޕް(5
ރަފީ ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ކޭމްޕ6ް
"ޑިޕްލޮމެސީ ޓޯކް ސީރީސް" )ބައިނަލް އަޤްވާމީ ކޮންފަރެންސް(7
"ޑައުން ސިންޑްރޯމް" ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހިނގުނ8ް
"ހެލްތް ޑޭ "  ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި  ހިނގުނ9ް
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ޤުރުއާން މުބާރާތ10ް
ސޮސައިޓީ އޮފް ހެލްތް އެޑިޔުކޭޝަން އިން ބޭއްވި "ސޭފް ސްޕޭސް" 11

އާރތް އަވަރ	 

މުދަރިސުންގެ ދުވަސް	 

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް	 

ޅެންވެރިންގެ ދުވަސް	 

ފާހަގަކުރި ބައިންލައަގްވާމީ ދުވަސްތައް



 ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް -  113 

ސްޓޫޑަންޓް ޔޫނިއަންއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ހިންގި ހަރަކާތްތައް

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ ބޯލް މުބާރާތް )އަންހެން(

ރަނަރަޕްޗެމްޕިއަން

ސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގއެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް

ޔުނިވަރސިޓީގެ  މުބާރާތްތަކާއި  ބޭއްވުނު  އަމާޒުކޮށްގެން  ދަރިވަރުންނަށް  މަރުކަޒުތަކުގެ  ކިޔަވައިދޭ  ތަޢުލީމަށް  މަތީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
މަޢުލޫމާތު؛ ފަރާތްތަކުގެ  ހާޞިލްކުރި  ވަނަވަނަ  މުބަރާތްތަކުން  ބޭއްވުނު  އަމާޒުކޮށްގެން  )އިންޓަރނަލް(   ދަރިވަރުންނަށް 

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އެސް.އެސް.އެލް އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ޤްރުއާން 
މުބާރާތް

ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 
ވަނަ ވިންގް

ނުބަލައި ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 1 ވަނަ 
ވިންގް

ފެސާ )ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން(
އެސް.އެސް.އެލް )ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ 

އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް(

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ އިންޓަރ ފެކަލްޓީ ވޮލީ ބޯލް މުބާރާތް )ފިރިހެން(

ރަނަރަޕްޗެމްޕިއަން
ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް 

ސްޓަޑޯޒް
ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް 

ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ބަހުސް މުބާރާތް

ރަނަރަޕްޗެމްޕިއަން

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންއެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ )އަންހެން(

ރަނަރަޕްޗެމްޕިއަން

އެވިޑް ކޮލެކްކްލިކް ކޮލެޖް

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާ )ފިރިހެން(

ރަނަރަޕްޗެމްޕިއަން

މެޕްސް ކޮލެޖް
ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލެޓީ އެންޑް 

ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް
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ބޭއްވުނު ސެޝަން ސެމިނާ

ތަފްޞީލްނަން

 The law and" - ފުރަތަމަ ސެމިނަރ
"Us

މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަންއާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންގެ ފުރަތަމަ ސެމިނަރ ގައި 
 Your role under freedom & limit of speech towards ީވާހަކަދެކެވުނު ދެ ސުރުޚީއަކ
 Reformation of the land law for a better housing policy  ިއަދ your nation

އެވެ.

 The story of 2 " - ދެވަނަ ސެމިނަރ
" system

މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަންއާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންގެ ދެވަނަ ސެމިނަރ ގައި 
ވާހަކަދެކެވުނު ސުރުޙީއަކީ A new leader or a new system އެވެ.

 Caring for your " - ތިންވަނަ ސެމިނަރ
"mental health

މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަންއާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންގެ ތިންވަނަ ސެމިނަރ ގައި 
 Break the stigma myths and realities of mental health ީވާހަކަދެކެވުނު ސުރުޙީއަކ

އެވެ.

ދަރުސް - ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުތޯ ؟
ރަމަޟާން މަހަށް ޙާއްޞަކޮށްގެން ބޭއްވި މި ދަރުސް ހުށަހަޅައިދީފައިވަނީ ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް 

އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ ލެކްޗަރަރ އައްޞައިޙް އަޙްމަދު ސަމީރެެވެ.

ރަމޟާން ސުވާލު މުބާރާތް
މި މުބާރާތަކީ ދީނީ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން އާލާ 

ކުރުމަށް ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަން އިން ބޭއްވި ސުވާލު މުބާރާތެކެވެ.

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީއާއި ގުޅިގެން ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންނަށް "ފިލްމް ފޮރ ޗޭންޖް" ބޭއްވިއެވެ.ފިލްމް ފޮރ ޗޭންޖް
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ޕޮލިސީ އެންޑް ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް ޔުނިޓުގެ މައިގަނޑު މަޤަސަދަކީ ޔުނިވަރސިޓީން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމާއި ކޮލިޓީ ހިފެއްޓުމަށް 
ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރުމެވެ. 

މި ޑިޕާޓްމަންޓުންވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ބައެއް އުސޫލުތަކާއި ސިޔާސަތުތައް މުރާޖައާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ދަރިވަރުންގެ ޢާންމު އަޚްލާގާ ބެހޭ ގަވައިދާއި 
ކޮމިޓީ އޮން ކޯސަސް )ސީ.އޯ.ސީ( ގެ ޑޮކިއުމަންޓްތައް މުރާޖައާކޮށްފައިވެއެވެ. 

މީގެ އިތުރުން “އެސެންޝަލް އިންގްލިޝް )ENG213(” މި މާއްދާ ގެ އޮޑިޓެއް ކަމާގުޅޭ 2 ފަރާތަކާއެކު ކުރެވުނެވެ. އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު 
ކަންތައްތަކާއި ރަނގަޅުކުރަންވީ ކަންތައްތަކުގެ ރިޕޯޓު ވަނީ 4 ނޮވެންބަރުގައި ވައިސް ޗާންސެލަރއަށް އަރުވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވައިސްޗާންސެލަރގެ 
އެދިވަޑައިގަތުމުގެމަތިން ބްލޮކް މޯޑާއި ފޭސް-ޓު-ފޭސް ކޮށްކިޔަވައި ދިނުމުގައި ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާއައް އަންނަ ބަދަލު ދެނެގަނުމުގެ ޑެސްކް ރިސާރޗެއް،  

ކުރިއައް ގެންދެވުނެވެ. 

އެގްޒާމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޓާރމް 1 އަދި 2 ގެ ފަހު އިމްތިހާނު ކަރުދާސްތަކުގެ ކޮލިޓީ ބެލުމުގެ ގޮތުން 
އެއްކުރެވުނު މައުލޫމާތުތައް ދިރާސާކުރެވުނެވެ. އަދި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ޓެސްޓު ޕޭޕަރު އަވަހަށް ނިންމާފައި ހޯލުން ބޭރަށް ނިކުންނަ ތަފާސްހިސާބު 

އެނަލައިޒްކުރެވި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ވައިސްޗާންސެލާރގެ ސަމާލުކަމައް ގެނެވުނެވެ.

ދަރިވަރުން ކޯހުގައި ކިޔާވާ މާއްދާތައް އުންގަންނައި ދިނުމާ އިމްތިހާނު ކުރުމުގެ ފެންވަރު ބަލައި ރަނގަޅު ކުރުމަށް “އެސެސްމަންޓް ވެލިޑޭޝަން” ފޯމް 
ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ. އަދި މި ފޯމު ޖަނަވަރީ 2019 އިން ފެށިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ފެކަލްޓީތަކަށް ދެންނެވުނެވެ. މި ފޯމު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ސެޝަންއެއް 

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައެންސަސްގެ އެދުމުގެ މަތިން 22 ނޮވެމްބަރ 2018 ވަނަ ދުވަހު އެ ފެކަޓީގައި ހިންގުނެވެ.

2017 ވަނަ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އޮޑިޓްގެ ރިޕޯޓުގެ 3 ވަނަ ޑްރާފްޓް އެ 
އޮތޯރިޓީން ފޮނުވުމުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ސެލްފް އިވެލުއޭޝަން ޓީމަށް ރިޕޯޓު ހުށަހަޅައި ކޮމެންޓްތައް މުރާޖާކޮށް ފޮނުވިއެވެ.

މި އަހަރު މި ޑިޕާޓްމަންޓުން “ކުއާޓާލީ ސައިމަންޑްސް” )ކިއު.އެސް( ރޭންކިންގ ގައި ބައިވެރިވުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ބޭނުންވާ 
މައުލޫމާތުތައް ކިއު.އެސް ރޭންކިންގ ޓީމާ ހިއްސާކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން ޔުނިވަރސިޓީން ދަސްވެނިވާ ދަރިވަރުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ލިބޭ މިންވަރު 

ދެނެގަތުމަށް ސާރވޭ ކުރާނެ ފޯމެއް ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ. މި ފޯމަކީ ކިޔު.އެސް ރޭންކިންގގައި 2019 ވަނަ އަހަރު ބައިވެރިވެރިވުމަށް ބޭނުން މައުލޫމާތު 
ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ފޯމެކެވެ.

ޕޮލިސީ އެންޑް ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލް ޔުނިޓް

ތާރީޙްވެބިނަރ ސެޝަން#

27 ފެބުރުވަރީ 2018 ވާރލްޑް ކިޔު.އެސް ރޭންކިންގ: "ސަބްޖެކްޓް ރޭންކިންގ: އެވްރީތިންގ ޔޫ ނީޑް ޓު ނޯ"1

30 މޭ 2018ވާރލްޑް ކިޔު.އެސް ރޭންކިންގ 22019

3How to successfully prepare your project proposal – For capacity build-”:  އިރަސްމުސް+
 ”ing in the field of higher education2018 26 ނޮވެމްބަރ

4
 Erusmus + Capacity Building in the field of Higher Education – Focus on : +ްއިރަސްމުސ

  Asia
30 ނޮވެމްބަރ 2018

2018 ވަނަ އަހަރު މި ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ފަރާތުން ވެބިނާރ ސެޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އަދި ބައިވެރިވި ސެޝަންތަކުގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
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ތަފާތު  ވަނީ  ފަރާތުން  ޝެކްޝަނުގެ  މެނެޖްމަންޓް  ފެސިލިޓީސް  އަހަރުވެސް  ވަނަ   2018 އެއްގޮތަށް  ތަކެކޭ  އަހަރު  އެހެނިހެން 
މިވަނީއެވެ. ތިރީގައި  މަސައްކަތްތައް  ބޮޑަތި  ކުރެވިފައިވާ  ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  އަހަރު  ފާއިތުވި  އެގޮތުން  ކޮށްފައެވެ.  މަސައްކަތް 

ތަކެވެ. ބައެއްމަސައްކަތް  ކުރެވުނު  އުސޫލުން  ކޮންޓްރެކްޓް  ފަރާތުން  ޝެކްޝަންގެ  މެނެޖްމަންޓް  ފެސިލިޓީސް  އަހަރު  ފާއިތުވި  އެވަނީ  ތިރީގައި 

މަންތްލީ ސާވިސް ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ސެންޓަރ ފޯ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް، ބިޒްނަސް ސްކޫލް އަދި ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓެލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް 	 
ސްޓަޑީޒްގެ ކަރަންޓް ވިއުގަ ބެލެހެއްޓުން

ބައެއް ފެކަލްޓީ ސެންޓަރު ތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން އައުޓް ސޯސް ކޮށްގެން ބެލެހެއްޓުން	 
މަޖުދުއްދީން ދަނާލުގެ ބައެއްމަރާމާތު ކުރުން.	 
ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ފެކަލްޓީ ސެންޓަރު ތަކުގައި އުފެދޭ 	 

ކުނިބުނި ދުވަހީގޮތެއްގައި އުކާލުން
ފެކަލްޓީ ސެންޓަރުތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ލިފްޓްތައް 	 

ސާވިސްކޮށް ބެލެހެއްޓުން
ތެވެލި ކޮންފަރެންސަށް ބޭނުންވާ ޕެންޑްރައިވް، ތޮފި އަދި 	 

ބެކްޕްކް ހެދުން
މާކެޓިންގ އަށް ބޭނުންވާ ގަލަން އަދި ކޮތަޅު ހެދުން	 
ފެކަލްޓީ އޮފް މެޑިސިން ހިންގާނެ އޮފީސް ބުލޮކެއްހެދުން	 
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ލެބް ބަދަލުކުރުން	 
ސެންޓްރަލް އެޑްމިން އިމާރާތާއި އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އިމާރާތާ 	 

ދެމެދު ބެހެއްޓިފައިވާ ސްޓޭންޑްބައި ޖަނަރޭޓަރަށް ދިމާވެފައިވާ 
މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ އެމައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން

އެމް.އީ.އެސް އިމާރާތުގައި ކެންޓީނެއް ގާއިމްކުރުން	 
ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓެލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް 	 

އިމާރާތުގެ ސެންޓަރަލް އެއަރކޯން ސިސްޓަމް  މަރާމާތުކުރުމާއި އެ ފެކަލްޓީގެ ފެނުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުން،
ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގެ ވީއާރުވީ ސިސްޓަމް )އެއަރކޮންޑިޝަން( ބަދަލުކުރުން 	 

ތިރީގައި އެވަނީ ފާއިތުވި އަހަރު ފެސިލިޓީސް މެނެޖްމަންޓް ޝެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުން ލައްވާ ކުރެވުނު ބައެއް މަސައްކަތް ތަކެވެ.
ތަފާތު ދާއިރާތަކުން މަރާމާތާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ތަންތަން ތައްޔާރުކުރުމަށް ފެސިލިޓީސް މެނެޖްމަންޓް ޝެކްޝަން އަށް ފޮނުވި 1789 އަށްވުރެ ގިނަ 	 

ޓިކެޓަށް އެޓެންޑްވެ އެމައްސަލަތައް ފެސިލިޓީސް މެނެޖްމަންޓްގެ ޓީމުން ހައްލުކުރެވިފައި ވެއެވެ.
ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ބާއްވަމުން އަންނަ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނަ މާލަމުގެ ސްޓޭޖް ބެކްގުރައުންޑުންފެށިގެން 	 

މަގުމަތީ ލައިޓްތަކާ ހަމައަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ވަރަށް ފުރިހަމަކަމާއެކު ކޮށް ނިންމިއެވެ. 
ޔުނިވަރސިޓީގެ މަރުކަޒީ އިދާރާގެ ރިސެޕްޝަން ފެސިލިޓީސް މެނޭޖްމަންޓުން ޑިޒައިންކޮށް އެތަނުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި 	 

ފުރިހަމައަށް ކޮށްނިންމާފައިވެއެވެ. 
ރިސަރޗް ސެންޓަރ ގެ ފަރާތުންބޭއްވި އިންޓަރނޭސަނަލް ތެވެލި ކޮންފަރެންސް ބޭއްވުމަށް އޮޑިޓޯރިއަމްގައި ސްޓޭޖްއެއްހަދާ ތައްޔާރުކޮށް ސަރަހައްދު 	 

ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެސިލިޓީސް މެނެޖްމަންޓް ޝެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުން ކުރިއެވެ.

 ފެސިލިޓީސް މެނެޖްމަންޓް ސެކްޝަން



 ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް -  117 

ރާއްޖެއާއި  މަޢުލޫމާތު  ހަރަކާތްތަކުގެ  ބާއްވާ  ޔުނިވަރސިޓީގައި  ކޯސްތަކާއި  ހިންގާ  ޔުނިވަރސިޓީގައި  ޑިޕާޓްމަންޓަކީ  މާކެޓިންގ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރޮމޯޓްކޮށްދިނުމުގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ޑިޕާޓްމަންޓެވެ. މިގޮތުން ޔުނިވަރސިޓީގައި ހިންގާ 
ސެންޓަރ  ފެކަލްޓީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ތާވަލްކޮށް  ދުވަސްތަކަށް  އެކިއެކި  އަހަރުގެ  ހަރަކާތްތައް  ގިނަ  ތަފާތު  ގޮތުން  ކުރުމުގެ  ޕްރޮމޯޓް  ކޯސްތައް 
ޔުނިވަރސިޓީގެ  މުވައްޒަފުންނަށާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޒިންމާއެކެވެ.  ޑިޕާޓްމަންޓްގެ  މި  ގެންދިއުމަކީ  ކުރިއަށް  ގުޅިގެން  ކެމްޕަސްތަކާއި  އަދި 
އަންނަކަމެކެވެ.  ކުރަމުން  ޑިޕާޓްމަންޓުން  މި  ފޯރުކޮށްދިނުމަކީވެސް  މަޢުލޫމާތު  އެ  ޒަރީއާއިން  މީޑިއާގެ  ފަރާތްތަކަށް  ބޭނުންވާ  ޚަބަރުތައް 
ބައިވެރިކުރުމަށް  ދަރިވަރުން  މުވައްޒަފުންނާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ހަރަކާތްތަކުގައި  އެކިއެކި  އިޖްތިމާޢީ  ބާއްވާ  ރާއްޖޭގައި  އިތުރުން  މީގެ 
ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ. ޑިޕާޓްމަންޓުން  މި  ގޮތުގައި  މެދުވެރިއއެއްގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި  މަޢުލޫމާތުތައް  އެ  ފަރާތްތަކަށް  އެ  ގޮތުން  އެޅުމުގެ  ބާރު 
ޕޯސްޓަރ  އިވެންޓްތަކަށް  އެކިއެކި  އެއްގޮތަށް  ހުށަހެޅުންތަކާއި  ހުށަހަޅާ  ސެންޓަރުތަކުން  ފެކަލްޓީތަކާއި  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ޕޯސްޓަރތައް  އެފަދަ  ކޮށްފައިވާއިރު  މަސައްކަތް  ފޮނުވުމުގެ  ތަކެތި  އެ  ތަންތަނަށް  އެ  ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު  ޑިޒައިންކޮށް 
ކޮށްފައިވާނެއެވެ. އަހަރު  ވަނަ   2018 ޑިޕާޓްމަންޓުން  މި  މަސައްކަތްވެސް  ކުރުމުގެ  އިޝްތިހާރު  މީޑިއާގައި  ސޯޝަލް 

މާކެޓިންގ

2018 ވަނަ އަހަރު މި ޑިޕާޓްމަންޓުން ހިންގި / ބައިވެރިވި މުހިންމު ހަރަކާތްތައް

ތަފްޞީލްހަރަކާތް

ފަހި ދުވަސް
ޖަނަވަރީ މަހުގެ 20 ން 27 އަށް ބޭއްވުނު ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަހި ދުވަހަކީ އޯ ލެވަލް އަދި އޭ ލެވަލް ނިންމާ 

ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ބޭއްވީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އޯޕަން ޑޭ 
އެކެވެ.

ޔޫތު ޗެލެންޖު 2018
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހު 8 ން 10 އަށް ބޭއްވި 
"ޔޫތު ޗެލެންޖް 2018" ގައި ޔުނިވަރސިޓީން ބައިވެރިވެ ކޯސްތައް އިޝްތިހާރުކޮށްފައިވަނީ މި ޑިޕާރޓްމަންޓުގެ 

އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ.

އެމް.އެން.ޔޫ ޓީވީ އިޝްތިހާރު
ރަމަޟާންމަހުގައި ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ )ޕީ.އެސް.އެމް( އިން ގެނެސްދޭ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ޤައުމީ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކޯސްތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ވީޑިއޯ އިޝްތިހާރެއް ޕީ.އެސް.އެމް އިން ޔުނިވަރސިޓީއަށް 
އުފައްދައިދެއްވިއެވެ. މިކަންކޮށްފައިވަނީ މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިރުޝާދާއި އެއްގޮތަށެވެ.

ހެލްތް ވޯކު 2018
ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް އިން ބޭއްވި ހެލްތް ވޯކު 

2018 އިވެންޓްގެ ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ސޯޝަލް މީޑިއާ އަދި މެއިންސްޓްރީމް މީޑިއާތަކަށް 
މި އިވެންޓްގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ މި ޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ.

މާ ސާފު މާލެ އިވެންޓް
އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ވޭސްޓް މެނެޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން )ވެމްކޯ( ގުޅިގެން ހިންގި " މާ ސާފު މާލެ 

" އިވެންޓްގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވި މުވައްޒަފުންނަށާއި ދަރިވަރުންނަށް އެމް.އެން.ޔޫ ޓީ-ޝާޓް 
ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން މި އިވެންޓްގެ މީޑިއާ ކަށަވަރޭޖް ހަދާދީފައިވަނީ މި ޑިޕާރޓްމަންޓުންނެވެ.

އިލްމީ ފޯވަހި 2018
ޔުނިވަރސިޓީގައި ކޮންމެ މަހަކު ބާއްވާ އިލްމީ ފޯވަހި ސެމިނަރ ތަކަށް މީޑިއާ ކަވަރޭޖް ހެދުމުގެ އިތުރުން މާކެޓިން 

ޑިޕާރޓްމަންޓުން ވަނީ މި ސެމިނަރ ތަކަށް ޕޯސްޓަރ އަދި އެހެނިހެން އިޝްތިހާރުތައް ހަދައިދީފައެވެ.
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މިވަނީއެވެ. ތިރީގައި  މަސައްކަތްތައް  ބޮޑެތި  ކުރެވިފައިވާ  ޑިޕާޓްމަންޓްއިން  ޕްރޮޖެކްޓް  ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  އަހަރު  ވަނަ   2018

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި  03  ބުރީގެ ކްލާސްރޫމެއް އެޅުން : ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތްކުރަން ފަށާފައިވާ 03 ބުރީގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް މާރިޗް 
2018 ވަނީ ނިމިފައެވެ. އެތަނުގައި ކިޔަވައިދޭން ބޭނުންކުރާ 5 ކްލާސްރޫމާއި ލެބޯޓެރީއަކާއި ކޮމްޕިޔުޓަރ ރޫމެއް ހުރެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެތަނުގެ ތިރީ ބުރި 

ޚާއްޞަކުރެވިފައިވަނީ ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގުމަށެވެ.

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި އޮޑިޓޯރިއަމްއެއް އެޅުން : ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތްކުރަން ފަށާފައިވާ އޮޑިޓޯރިއަމް ގެ މަސައްކަތް މާރިޗް 2018 
ވަނީ ނިމިފައެވެ. މިއޮޑިޓޯރިއަމްއަކީ 160 މީހުންގެ ޖާގައިގެ އޮޑިޓޯރިއަމެކެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ކެމްޕަސްތަކުގައި މިހާތަނަށް 

އިމާރާތްކުރެވުނު ހަމައެކަނި އޮޑިޓޯރިއަމެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ ލެކްޗަރތައް ނަގައިދިނުމަށާއި،  ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ސަރަޙައްދީ މަސައްކަތު 
ބައްދަލުވުންތަކާއި މުހިއްމު ސެމިނަރތައް ބޭއްވުމަށް މި އޮޑިޓޯރިއަމްގެ ބޭނުން ހިފޭނެއެވެ.

ސ.ހިތަދޫ އޮފީސްބްލޮކާއި ސްޓޫޑެންޓް ކޮމަންރޫމް ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް : ހިތަދޫ ކެމްޕަސް ގޯތިތެރޭގައި އިމާރާތްކުރެވުނު އޮފީސްބްލޮކާއި ސްޓޫޑެންޓް 
ކޮމަންރޫމްގެ މަސައްކަތް އޭޕްރީލް 2018 ގައި ވަނީ ނިމިފައެވެ. ލެކްޗަރަރއިންނާއި އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ވަރކްސްޓޭޝަންތައް އޮފީސް 

ބްލޮކްގައި ބެހެއްޓިފައިވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ނަރސިންގ ލެބެއް ވެސް މިތަނުގައި ވަނީ ޤާއިމުކުރެވިފައެވެ.

ޕްރޮޖެކްޓް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޔުނިޓް
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2018 ވަނަ އަހަރު ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ކޮށްފައިވާ މުހިންމު ކަންކަން

ޔުނިވަރސިޓީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށް، ޔުނިވަރސިޓީއަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި 4 ބިޒްނަސް ޕްލޭން އާއި އެކަންކަމަށް 	 
ބޭނުންވާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ތައްޔާރު ކުރެވުނެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީގައި އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ބައެއް ވިޔަފާރިތައް ކުރުމަށް، ޔުނިވަރސިޓީތެރެގައި ތަންތަނުގެ އެނެލިސިސްއެއް ހެދުނެވެ. 	 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ލޯޔަރާ އެކު ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް އެގްރީމެންޓްތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް އެހީތެރިވެވުނެވެ. 	 

ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ފަންޑް ހޯދުމަށްޓަކައި ބައެއް ފެކަލްޓީތަކުން ބޭނުން ޓެކްނިކަލް ޕޭޕަރ ތައްޔާރުކުރުމަށް އެހީތެރިވެވުނެވެ. 	 

އެމް.އެން.ޔޫ ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ ބައެއް އިންޑަސްޓްރިއަލް އެނެލިސިސް ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ. 	 

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި ގުޅިގެން ގެންދެވޭ ކޮލަބޮރޭޝަންތަކަށް ބޭނުންވާ ޑޮކިއުމެންޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި މިކަމާ ގުޅިގެން 	 
ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކި ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރުންތައް ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ. 

ހުޅުމާލޭގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަހެއެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި އިތުރަށް ބޭނުންވާނެ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވަން ޖެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް 	 
ފޮނުވުނެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީން އަލަށް އުފައްދާފައިވާ “ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިން” ހިންގުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެކި ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި އެކު ގުޅުންތަކެއް އުފެއްދުމަށް 	 
ބޭނުންވާ ބައެއްކަހަލަ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެވުނެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުންފުނި ކަމުގައިވާ ‘ޔުނިވިޔަ ހޯލްޑިންގސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް’ ރަޖިސްޓްރީކޮށް ކުންފުނި ހިންގަންފެށުމަށް ބޭނުންވާ 	 
އެހީތެރިކަންފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ މަސައްކަތް ފަށައިގަތުމަށްޓަކައި ކުންފުންޏަށް ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީ ގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު 

ހަމަޖެއްސުނެވެ. 

ސްޓާފް ކްލަބްގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަންފޯރުކޮށްދެވުނެވެ. 	 

އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް އައި.އެސް.އޯ ސްޓޭންޑަޑަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި، އެފް.އެޗް.ޓީ.އެސް ގެ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖްގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަދުޞަދުގައި 	 
ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ކޮލިޓީ / ފުޑް ސޭފްޓީ  އޮޑިޓެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކަމާއި ގުޅުން ހުރި 2 ޕްރޮފެޝަނަލް ބޭފުޅުންނާއިއެކު ޓީމެއް 

އެކުލަވާލައި، އެމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. 

ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބޭނުންވާ ކެމްޕަސް އިމަރޖެންސީ ރެސްޕޯންސް ޕްލޭނެއް ޑްރާފްޓްކުރުމާއި، ޔުނިވަރސިޓީއާއި އާއި ގުޅިގެން ޓީމެއް އެކުލަވާލައި، 	 
ވަރކްޝޮޕްއެއްގެ ތެރެއިން ‘އިމަރޖެންސީ ޕްރިޕެއަރޑްނެސް އެންޑް ރެސްޕޯންސް ޕްލޭން’ )އެން.ޑީ.އެމް.އޭ އިން ރިކޮމެންޑްކުރި ބައެއް އިމާރާތްތަކަށް( 

ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. އަދި ޕްލޭން ނުހެދި ހުރި އިމާރާތްތަކަށް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. 

ސެންޓްރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ 2018 ވަނަ އަހަރަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ އެކްޝަން ޕްލޭން ރިވިއު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ. 	 

24 ނޮވެމްބަރ 2018 ގައި ބޭއްވުނު “ޕްރީ-ޔުނިވަރސިޓީ ކެރިއަރ ގައިޑެންސް” އިވެންޓް ގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ސަރވޭއެއް ހެދުނެވެ. 	 

ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓު
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ޓްރޭނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓު

Training - Workshop conducted by TDU

Date No. of Staffs
 ParticipatedStaff Program#

06.08.20189Administrative StaffGems Training 20181

09.09.201812Administrative/Academic StaffMoodle Training2

10.09.20189Administrative/Academic StaffAdvance Moodle Training3

09.09.20188Administrative StaffRefresher for Administrative Staff4

10.09.20189Administrative StaffFahi Keplar5

10.09.20184Administrative StaffHow to use Intranet6

10.09.20187Administrative StaffStress Management7

10.09.20189Administrative StaffFirst Aid Awarness8

3.11.201822Support StaffSecurity Awareness Programme9

12.04.201820Administrative Staff 5S Technique-for Better Institutional
Administration10 
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End date Start
dateEventStaffDiv#

08.02.1808.01.18General Management Program for Senior Executives, ASCI, India/
HydharabaFathimath ShuznaFEST1

22.01.1822.01.18 Research Training workshop on Supervision of Doctoral Thesis,
 Faculty Health Science

Dr.Raheema Abdul Raheem
RC

2

Dr.Fazeela Waheed3

Aishath Shaheen Ismail

FHS

4

Aishath Hassan5

Mohamed Zaid6

Dr.Mariyam Suzana7

Shifaza Adam Shareef8

Aishath Maharath9

Aishath Maajidha Hassan10

Aishath Ahmed Didi11

Aminath Samha12

Fathimath Nahula13

Mariyam Neeris14

Kavitha Rajesh15

Sobira Ismail

SN

16

Asiya Ibrahim17

Ashiyath Rasheed18

Aminath Nahoodha19

Aminath Shiuna20

Hafeeza Ibrahim21

Aminath Adheela22

Salma Hassan23

Zeena Abdul Qayyoom24

Khadeeja Shakir25

23.01.1823.01.18 Research Training workshop on Review of Research Manuscript,
 Faculty Health Science

Aminath Sudha

MNUBS

26

Mariyam Niyaf27

Nasira Moosa28

Fathimath Nuzuhath29

Aminath Rinzy

SN

30

Sobira Ismail31

Asiya Ibrahim32

Ashiyath Rasheed33

Aminath Nahoodha34

މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހަރަކާތްތައް 
Professional Development Events
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End date Start
dateEventStaffDiv#

23.01.1823.01.18 Research Training workshop on Review of Research Manuscript,
Faculty Health Science

Aminath Shiuna

SN

35

Hafeeza Ibrahim36

Aminath Adheela37

Salma Hassan38

Zeena Abdul Qayyoom39

Khadeeja Shakir40

Aishath Shaheen Ismail

FHS

41

Mohamed Zaid42

Dr.Mohamed Areesh43

Shifaza Adam Shareef44

Aishath Maajidha Hassan45

Aishath Ahmed Didi46

Aminath Samha47

Fathimath Nahula48

Mariyam Neeris49

Kavitha Rajesh50

Shaheeb Abdul Aziz51

Muthau Shaheem52

Fathimath Shiraanee53

Fathimath Zimna54

Ibrahim Ismail55

Aishath Hassan56

Ruben Singh57

Aishath Maharath58

24.01.1824.01.18 Research training workshop on Qualitative interviewing skills,
Faculty of Health Science

Aishath Shaheen Ismail

FHS

59

Shifaza Adam Shareef60

Aishath Ahmed Didi61

Fathimath Nahula62

Mariyam Neeris63

Shaheeb Abdul Aziz64

Aishath Hassan65

Ruben Singh66

20.02.1815.02.18SAARC Mooting Competition & Law Students Conference 2017-18 Batool Zahoor QaziFLIS67

02.03.1826.02.18Cisco Networking Academy Global Instructor Professional Devel-
opment Week, Maldives )Online(Ibrahim ThorigFEST68

06.03.1806.03.18 Development of Health National Adaptation Plan )H-NAP( in
MaldivesAminath AdheelaSN69
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End date Start
dateEventStaffDiv#

07.03.1806.03.18 GCRF South Asia Nitrogen Hub Preparatory Workshop, New
Delhi/ IndiaAminath ShazlyFEST70

13.03.1811.03.18Present a paper in ”International Conference on Quranic Inter-
pretation )ICQI-III(“Dr. Mohamed MursaleenFLIS71

15.03.1815.03.18Cisco Networking Academy Instructor Forum Sri Lanka - 2018Ibrahim ThorigFEST72

27.03.1826.03.18Present a paper in ”5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARA-
BIC STUDIES & ISLAMIC CIVILIZATION 2018“Dr. Mohamed MursaleenFLIS73

17.04.1810.04.18Guest Houses in Maldives: Towards Community Based TourismMusliha AhmedFHTS74

16.04.1815.04.18National Workshop/Meeting for Finalization of H-NAP PlanAminath AdheelaSN75

19.04.1816.04.18Third Plenary International Nitrogen Management System meet-
ing )INMS-3(, Edinburgh/ ScotlandAminath ShazlyFEST76

17.04.1817.04.18 Workshop on Education sector master plan )2018-2022( 2nd
PhaseMariyam Fizana RasheedFE77

20.04.1820.04.18GCRF Proposal Development Meeting, Edinburgh/ ScotlandAminath ShazlyFEST78

21.04.1821.04.18 Maldives HR Forum hosted by Corporate Maldives Academy,
Male'Fathimath RahmaFE79

29.04.1821.04.18Rookie Judges in FHA SingaporeAminth ShaanyFHTS80

01.05.1824.04.18 7th ICHVHE:Education for Holistic Human Health Conference
 Kathmandu, NepalFathimath NahulaFHS81

24.04.1825.04.18 Integrity Talk titled ”Climate Finance Governance: Transparency,
 Accountability and Participation, Bangkok, ThailandDr. Abdulla NaseerFEST82

09.05.1807.05.18 Conference on Delivering a learning Generation in South Asia,
 Kathmandu, NepalMariyam Fizana RasheedFE83

11.05.1807.05.18Cisco Networking Academy Global Instructor Professional Devel-
opment Week, Maldives )Online( Ibrahim ThorigFEST84

13.05.1807.05.1815th Asian Law Institute Annual Conference Batool Zahoor QaziFLIS85

14.05.1810.05.18 375th International Conference on E-Education, E- Business, E-
Management and E- Learning )IC4E(Aminath ZifnaCOL86

13.05.1813.05.18Blue chip professor, )COMSATS University Islamabad(, Maldives

Mariyam HumraFEST87

Aminath Riyaz

FA

88

Aaidha Hammad89

Sudha Ahmed90

Aminath Nasheedha91

Tholath Raufuddeen92

 Aishath Hassan93

Azeeza Afeef94

14.05.1814.05.18Attend and present research at SAARC TB/HIV MeetingDr.Mariyam SuzanaFHS95

21.05.1820.05.18 Long Range Energy Alternatives Planning System and Integrated
 Benefits Calculator, Maldives (Stockholm Environment Institute)Noora KhaleelFEST96

14.06.1803.06.18Shanghai Open University International Staff ExchangeShimna ShakeebCOL97
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End date Start
dateEventStaffDiv#

09.06.1806.06.18South Asia Leadership Forum, NepalShaheeb AzeezFHS98

14.06.1813.06.18The 5th China - South Asia Exposition, An International Compre-"
 hensive Exposition" Yunnan Open University, ChinaMariyam Fizana RasheedFE99

29.06.1818.06.18A call to origins Symposium/ResidencyAishath HudhaFE100

25.06.1825.06.18Incorporating Human Rights in Higher Education Forum
 Aishath Hassan

FA
101

Tholath Raufuddeen102

30.06.1830.06.18 ENDEVOR National Research Conference 2018, Villa College,
MaldivesAminath ShazlyFEST103

01.07.1801.07.18 Cisco Instructor Training for Big Data & Analytics, Maldives
)Online(Ibrahim ThorigFEST104

01.07.1801.07.18 Growth Mindset: The surprising truth about success, Maldives
)Civil Service Commission(Mariyam HumraFEST105

02.07.1802.07.18
 Stake Holder Training on National literacy and mathematical
 Strategy )Leadership/ Parent Awareness( , National Institute of
Education

Maumoona Abdulla

FE

106

03.07.1803.07.18 Stake Holder Training on National literacy and mathematical
Strategy )Numeracy( , National Institute of Education

Fathimath Shakeela107

Ali Shareef108

05.07.1803.07.18Mohamed Shihab109

05.07.1803.07.18 Stake Holder Training on National literacy and mathematical
Strategy )Literacy Dhivehi( , National Institute of Education

Hameeza Afeef110

Aminath Saeed111

05.07.1804.07.18Shiuna Ahmed112

04.07.1804.07.18 Stake Holder Training on National literacy and mathematical
Strategy )Literacy English( , National Institute of Education

Farahanaz Shathir113

Fathimath Shafeeq114

05.07.1804.07.18Improve Dhivehi LiteracyAzeeza AfeefFA115

15.07.1810.07.18World Chefs Congress and Expo 2018Aminth ShaanyFHTS116

18.07.1816.07.18 Workshop on Ambient intelligence, MaldivesIbrahim ThorigFEST117

24.07.1824.07.18 Maldives Marine Science Symposium, Marine Research Center
and Maldives National University, MaldivesAminath ShazlyFEST118

07.08.1806.08.18First National Biosafety Clearing House )BCH( Workshop, Minis-
try of Environment and Energy, UNEP, GEF )Maldives(sAminath ShazlyFEST119

07.08.1806.08.18First National Biosafety Clearing House )BCH( Workshop, Minis-
try of Environment and Energy, UNEP, GEF )Maldives(Majeeda MohamedFEST120

31.08.1826.08.18 Training Workshop for IBSE Master Trainers on Climate Change
EducationFaruhana AbdullaFE121

06.09.1804.09.18NCTC Conference, MalaysiaAli ZahirFLIS122

13.09.1812.09.18NVIVO Training , MaldivesMariyam NadhiraFEST123

13.09.1812.09.18)Speaking Examiner )CambridgeHussain ShareefFE124

18.09.1816.09.18MQA - Institutional AuditAaidha HammadFA125

21.09.1817.09.18Cisco Networking Academy Global Instructor Professional Devel-
opment Week,  Maldives )Online(Ibrahim ThorigFEST126
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End date Start
dateEventStaffDiv#

27.09.1824.09.181st International Conference on Religion, Social Sciences & Tech-
nological Education

Nimal MohamedFLIS127

Mohamed MansoorFLIS128

Abdulla MohamedFLIS129

04.10.1801.10.1818th World Cancer CongressAminath RinzySN130

04.10.1801.10.18International Postgraduate Research ColloquiumShehenaz IsmailFHS131

25.10.1811.10.18Tourist personal training for Maldives 18, China
Ali Hafeez

FHTS
132

Mariyam Nasra133

26.10.1821.10.18PEN interventions at the primary health care levelMohamed ZaidFHS134

01.11.1821.10.18 Training Workshop on developing thinking skills through
inquiry-based science education )IBSE( – MalaysiaMohamed ShihabFE135

26.10.1825.10.18Advanced Cardiovascular Life SupportSobira IsmailSN136

27.10.1827.10.18Critical Care and Emergency Nursing ConferenceAishath RasheedSN137

28.10.1828.10.18Stake Holder Forum on Implementation of the National Curricu-
lum in 2019

Mariyam Fizana

FE

138

Dr. Aminath Shafiya Adam139

Fathimath Gaushiya140

Wadhiyya Thaufeeq141

Mariyam Laiza142

Mohamed Riyaz143

Mohamed Inadh144

Ali Shareef145

Fathimath Ahlam Niyaz146

Shiuna Ahmed147

Hameeza Afeef148

Nadheema Abdul Sattar149

Aishath Hudha150

13.11.1804.11.18Arabic Language Programe, King Abdullah Bin Abdulaziz Interna-
tional Centre for Arabic language, Jeddah

Nimal MohamedFLIS151

Mohamed Mansoor152

Abdulla Mohamed153

Asif Moosa Ibrahim154

09.11.1808.11.18Cisco Networking Academy Instructor Conference 18, Sri LankaIbrahim ThorigFEST155

16.11.1812.11.18Cisco CCNA Security Instructor Training, UoM/ Sri Lanka
Ibrahim ThorigFEST156

Ahmed MafazFEST157

18.11.1812.11.18International Conference on History, Trends and Recent Advance-
ments in Medical and Nursing Sciences : A Holistic Prospective

Asiya Ibrahim

SN

158

Khadheeja Shakir159

Salma Hassan160

Aminath Nahoodha161

Aminath Shiuna162
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End date Start
dateEventStaffDiv#

16.11.1814.11.18 International Conference on Unfolding the Miseries of a Cancer
Patient

Asiya Ibrahim

SN

163

Khadheeja Shakir164

Salma Hassan165

Aminath Nahoodha166

Aminath Shiuna167

18.11.1814.11.18Digital Marketing Asia 18, IndonesiaZuneena HabeebFHTS168

19.11.1818.11.18ICSRI )Villa College(Azeeza AfeefFA169

18.11.1814.11.18Digital Marketing Asia 18, IndonesiaZuneena HabeebFHTS170

20.11.1819.11.18 South Asian Women’s Convergence in Sri Lanka in November 18,
Negombo/Sri LankaAminath ShazlyFEST171

28.11.1825.11.18Creative Leadership Competencies for Excellence ProgrammeHassan IbrahimMNU BS172

30.11.1826.11.18Cisco Networking Academy Global Instructor Professional Devel-
opment Week , Maldives )Online(Ibrahim ThorigFEST173

02.12.1829.11.18 International Conference; Nursing and Midwifery for UHC, New
Delhi, IndiaAminath Shafiya SN174

07.12.185.12.18QS Subject focus summit on Hospitality and Tourism 18, Malaysia
Maryam ShifaFHTS175

Zeenaz FahmeeCA176
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ދަރިވަރުންގެ ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ބައި
ދަރިވަރުންގެ އަދަދު

 

  

FHTS
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 TotalShort TermLong TermFaculty / Centre
31350263Faculty of Arts

1776-1776Faculty of Education

566-566Faculty of Engineering Science and Technology

624-624Faculty of Health Science

599-599Faculty of Hospitality and Tourism Studies

1083-1083Faculty of Law and Islamic Studies

1491-1491MNU Business School

1533-1533School of Nursing

23-23School of Medicine

3002991Centre for Maritime Studies

559-559Centre for Open Learning

663-663Centre for Foundation Studies

95303499181 Total

 Total Enrollment Long Term & Short Term Courses /  ްދިގު މުއްދަތާއި ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގެ ބައިވެރިނ

 TotalMaleFemaleFaculty / Centre
502723Faculty of Arts

---Faculty of Education

---Faculty of Engineering Science and Technology

---Faculty of Health Science

---Faculty of Hospitality and Tourism Studies

---Faculty of Law and Islamic Studies

---MNU Business School

---School of Nursing

---School of Medicine

2992972Centre for Maritime Studies

---Centre for Open Learning

---Centre for Foundation Studies

34932425 Total

 Total Enrollment Long Term & Short Term Courses /  ްދިގު މުއްދަތާއި ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގެ ބައިވެރިނ
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 TotalMaleFemaleCourse Name
38748339Bachelor of Education Primary

921676Bachelor of Education Primary )Isl/Dhi/Qur(

26026Bachelor of Teaching Primary )Early Childhood Education(

14127114Bachelor of Teaching Primary  )Dhi/Isl/Qur(

101Bachelor of Teaching Primary )Early Childhood Education(

26496168Bachelor of Teaching Secondary )DLL(

1118103Bachelor of Education Primary

312Advanced Certificate in Education

110Advanced Diploma in Teaching Primary )Dhi/Isl/Qur(

505Advanced Diploma in Teaching - Primary

110Advanced Diploma in Teaching Secondary

862Bachelor of Teaching Primary )H,PE&CA(

761066Bachelor of Arts in Teaching English as a Foreign Language

101Bachelor of Education English

101Bachelor of Education - Primary

13532103Bachelor of Teaching Secondary

651Bachelor of Teaching - Primary

54054Bachelor of Teaching Primary )Special Education(

211Bachelor of Teaching H&PE

16115Bachelor of Education Secondary

1082Bachelor of Education in Health & PE

211Bachelor of Teaching Secondary )Mathematics(

202Diploma in Teaching Primary )Early Child Education(

110Diploma in Teaching Primary )Dhi/Isl/Qur(

211Diploma in Teaching Primary

413Doctor of Philosophy

211Doctoral Foundation

202 Masters of Education Management

357125232Masters of Education

46838Masters of Education )Educational Management & Leadership(

16412Masters of Education )Educational Assessment(

101Postgraduate Diploma in Education )D(

17764031373 Total

Faculty of Education   - Long-term Courses / ްފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  - ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައ
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 TotalMaleFemaleCourse Name
303 AAT Diploma in Accounting

28797190Bachelor of Business

101ACCA P1

983959Diploma in Business

583226 AAT Advanced Diploma in Accounting

16313 AAT Foundation Certificate in Accounting

291118ACCA

17060110Advanced Certificate in Management

420146274Bachelor of Accounting & Finance

19163128 Bachelor of Human Recourse Management

612734Bachelor of Marketing

1266Doctor of Philosophy

1457075 Master of Business Administration

1491554937 Total

MNU Business School   - Long-term Courses / ްއެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް  - ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައ

 TotalMaleFemaleCourse Name
338115223)Bachelor of Shari'ah & Law )H

672938Advanced Certificate in Arabic Language

1081053Advanced Certificate for Imam&Khateeb

1358Advanced Certificate in Islamic Studies

792851)Bachelor of Islamic Studies)H

1092485Bachelor of Islamic Studies

21417Bachelor of Teaching Islam

281216Certificate 3 in Arabic Language

95941Diploma for Imam&Khateeb

612239 Diploma in Arabic Language

303Diploma in Teaching Islam

241014Masters of Arts Islamic Studies

291118Advanced Certificate in Shari'ah and Law

271017Bachelor of Shari'ah & Law

401723Diploma in Shri'ah & Law

411130Master of Laws

1083497586 Total

Faculty of Law and Islamic Studies   - Long-term Courses- / ްފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް  - ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައ
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 TotalMaleFemaleCourse Name
93885Bachelor of  Psychology

101Advanced Certificate in  Social Services Work

101Advanced Certificate in  Primary Health Care

34034Advanced Certificate in  Counselling

90288Advanced Certificate in  Pharmacy

26323 Bachelor of  Health Service Management

1222399Bachelor of Medical Laboratory Science

692049Bachelor of  Primary Health Care

39732Bachelor of Social Work

12012 Diploma in Counselling

14212 Diploma in Medical Laboratory Science

20218 Diploma in Medical Laboratory Technology

76472Diploma in Pharmacy

15213Diploma in Primary Health Care

12210Master of Public Health

62475549 Total

Faculty of Health Sciences  - Long-term Courses / ްފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްް - ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައ

School of Nursing  - Long-term Courses / ްސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގ   - ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައ

 TotalMaleFemaleCourse Name
58431553Advanced Certificate in Nursing

19019Advanced Diploma in Midwifery

3535348Bachelor of  Nursing

53117514Diploma in Nursing

44242Master of Nursing

202 Advanced Diploma Critical Care Nursing

1533551478 Total

 TotalMaleFemaleCourse Name
1709377 Advanced Certificate in  Hospitality & Tourism Studies

330 Bachelor of Business Tourism Management

19514Bachelor of Hospitality Management

684127Bachelor of International Hospitality Management

904743Bachelor of International Tourism Management

220Bachelor of Science in Hotel and Resort Management

440Bachelor of Tourism Management

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓެލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް - ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައް
Faculty of Hospitality and Tourism Studies  -  Long-term Courses



  132 - ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  

 TotalMaleFemaleCourse Name
1709377Bachelor of Environment Management

330Advanced Certificate in Electronics Engineering

19514Advanced Certificate in Electrical and Electronics Engineering

684127 Advanced Certificate in Information Technology

904743Bachelor of Civil Engineering

220Bachelor of Arts in Architectural Design

440 Bachelor of information Technology

202Bachelor of Arts in Interior Design

110 Bachelor of Computer Science

22157Bachelor of Science

20416Certificate 3 in Electro technical Technology

482028Diploma in Environment Management

553421 Diploma in Information Technology

755223Diploma in Networking

19127Master of Marine Science

598333265 Total

 TotalMaleFemaleCourse Name
202Bachelor Science of Culinary Arts Management

110BTEC National Diploma Hospitality

22157Certificate 3 in Front Office Operation

20416Certificate 3 in Patisserie

482028Certificate 3 in Culinary Arts

553421Diploma in Hospitality Management

755223Diploma in Tourism Management

19127Master of Hospitality & Tourism Management

598333265 Total

ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ - ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައް
Faculty of  Engineering, Science and Technology  -  Long-term Courses
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 TotalMaleFemaleCourse Name
110Advanced Certificate in  Marine Operations

110 Total

 TotalMaleFemaleCourse Name
23320Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery

23320 Total

 TotalMaleFemaleCourse Name
15015Advanced Certificate in Library & Information Service

1275Advanced Certificate in Journalism

13211Advanced Certificate in Language Use

110Advanced Certificate in Visual Arts

615Diploma in Journalism

312Diploma Dhivehi Language

817Advanced Diploma in English Language & Communication

1055352Bachelor of Arts in Dhivehi Language

22319Bachelor of Arts in English Language & Communication

21714Bachelor of Arts in Journalism

471928B Bachelor of Arts in Political Science

1028Masters of Dhivehi Language & Culture

26397166 Total

Faculty of Arts  - Long-term Courses- / ްފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސް  - ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައ

Centre for Foundation Studies - Long-term Courses- / ްސެންޓަރ ފޯރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް - ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައ

School of Medicin  - Long-term Courses- / ްސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންް  - ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައ

Centre for Maritime Studies   - Long-term Courses- / ްސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒްްް  - ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައ

 TotalMaleFemaleCourse Name
663222441Certificate 4 - Foundation Studies

663222441 Total

Centre for Foundation Studies - Long-term Courses- / ްސެންޓަރ ފޯރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް - ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައ
 TotalMaleFemaleCourse Name

663222441Certificate 4 - Foundation Studies

663222441 Total
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Centre for Open Learning   - Long-term Courses / ްސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލަރނިންގ - ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯސްތައ

Centre for Maritime Studies - Short-term Courses- / ްސެންޓަރ ފޯރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑިޒް  - ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތައ

Faculty of Arts   - Short-term Courses- / ްފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސް - ކުރު މުއްދަތުގެ ކޯސްތައ

 TotalMaleFemaleCourse Name
29648248 English for Further Studies

481929Advanced Certificate in  Human Recourse Management

110Advanced Certificate in  Islamic Studies

606Advanced Certificate in  Management

23617 Bachelor of Human Recourse Management

101)Bachelor of Islamic Studies)H

67067Bachelor of Nursing- Distance

612437Bachelor of Teaching Islam

110Diploma in Business

101Diploma in Early Childhood Education

221111 Diploma in Judicial Administration

101Diploma in Teaching Primary

311516Master of Arts in Social Policy

559125434 Total

 TotalMaleFemaleCourse Name
18153Chinese Language Basics

615Japanese Language Advanced

1569Japanese Language Basic

1156Japanese Language Elementary

502723 Total

 TotalMaleFemaleCourse Name
23230Proficiency Designated Security Duties

110Advanced Fire Fighting

13130Anti Piracy Awarenes

35350Coastal Navigation Course

11110Company Security Officer

12120Elementary First Aid

11110Fire Prevention and Fire Fighting

110Global Maritime Distress & Safety Systems

17170Marine Environment Awareness

11110Personal Safety and Social Responsibilty

990Personal Survival Techniques
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 TotalMaleFemaleCourse Name
22220Port Facility Security Officer

13130Proficiency Liquified Petrolium Gas Tanker Operation

880Proficiency Ship Security Officer

110Proficiency Medical and First Aid

17170Proficiency Ship Security Awareness

761Proficiency in Survival craft and RB

550Refresher Advanced Fire Fighting

770Rating Forming Part of Engine-room Watch

651Rating Forming Part of Navigational Watch

17170Refreshr Fire Prevention and Fire Fighting

660Refresher for Proficiency in Survival Craft and RB

15150Refresher for Personal Safety & Social Responsibility

16160Refresher for Personal Survival Techniques

15150Refresher Upgrading Elementary First Aid

2992972 Total
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2018 ވަނަ އަހަރު ދަސްވެނިވި ދަރިވަރުން 
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20182017201620152014 Faculty / Centre

3116410717077FA
139466359806240FE
31FEST

48495958FET
24493951FS

191FLIS
183111109154FIS
115806045FSL

5110313198128FHTS
1181971337299MNUBS
98337366345333FHS

196SN
00701CMS

2725253475CFS
81207275621332COL
9531909169224131593 Total

Number of graduates by Faculties - 2014 - 2018 - ްމަރުކަޒުތަކުގެ ދަސްވެނިނ

112 • ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް
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TotalMaleFemaleCourse
101Advanced Certificate in Education

36927Bachelor of Teaching - Secondary

202BA in Teaching English as a Foreign Lang

110Bachelor of Environmental Management

26620Bachelor of Teaching - Primary

202BTch-P Special Education

712051Masters of Education

13936103 Total

Graduands from Faculty of Education /  ްފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދަސްވެނިނ

TotalMaleFemaleCourse
12012Advanced Certificate in Management

808Diploma in Business

261115Bachelor of Accounting & Finance

17413Bachelor of Business

422Bachelor of Human Resource Management

101Bachelor of Marketing

502822Master of Business Administration

1184573 Total

Graduands from MNU Business School /  ްއެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްްގެ ދަސްވެނިނ

TotalMaleFemaleCourse
505Certificate 3 in Arabic Language

45423Advanced Certificate for Imam & Khateeb

101Advanced Certificate in Islamic Studies

23230Diploma for Imam & Khateeb

22715Diploma in Arabic Language

633Diploma in Shari'ah & Law

1239Advanced Certificate in Arabic Language

220Advanced Certificate in Shari'ah and Law

202Diploma in Teaching Islam

461828)Bachelor of Shari'ah & Law )Honors

541)Bachelor of Islamic Studies )Hon

101Bachelor of Teaching Islam

945Master of Laws

220Masters of Arts in Islamic Studies

18110873 Total

Graduands from Faculty of Law and Islamic Studies /  ްފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ ދަސްވެނިނ
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  Graduands from School of Nursing /  ްސްކޫލް އޮފް ނަރސިންގގެ ދަސްވެނިނ

Graduands from Faculty of Health Sciences /  ްފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގެ ދަސްވެނިނ

TotalMaleFemaleCourse
1071097Advanced Certificate in Nursing

65263Diploma in Nursing

505Advanced Diploma in Midwifery

20119Bachelor of Nursing

19713184 Total

TotalMaleFemaleCourse
101Adv Certificate in Social Services Work

909Advanced Certificate in Counselling

15114Advanced Certificate in Pharmacy

505Diploma in Counsellig

725Diploma in Medical Laboratory Science

202Diploma in Medical Laboratory Technology

15114Diploma in Pharmacy

110Diploma in Primary Health Care

1349Bachelor of Medical Lab Science

17413Bachelor of Primary Health Care

101Bachelor of Psychology

101Bachelor of Social Work

1129Master of Public Health

981583 Total

TotalMaleFemaleCourse
835Certificate 3 in Culinary Arts

101Certificate 3 in Front Office Operations

918AC in Hospitality & Tourism Studies

1082Diploma in Hospitality Management

624Diploma in Tourism Management

110Bachelor of Business in Tourism Mangmnt

303Bachelor of Hospitality Management

220Bachelor of International Hospitality Mg

211Bachelor of International Tourism Mngt

330Bachelor of Tourism Management

633Master of Hospitality & Tourism Managmnt

512427 Total

Graduands from Faculty of Hospitality and Tourism Studies /  ްފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓެލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒްގެ ދަސްވެނިނ
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Graduands from Centre For Foundation Studies /  ްސެންޓަރ ފޮރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒްގެ  ދަސްވެނިނ

TotalMaleFemaleCourse
110Advanced Certificate in Visual Arts

101Adv Cert Library & Information Services

303Advanced Certificate in Language Use

1358BA in Dhivehi Language

220BA in Political Science

220)Bachelor of Arts )Journalism

101Bachelor of Psychology

826Masters of Dhivehi Language & Culture

311219 Total

Graduands from Faculty of Arts /  ްފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ ދަސްވެނިނ

TotalMaleFemaleCourse
22913Certificate 4 - Foundation Studies

541Foundation Studies Level 2

271314 Total

ފެކަލްޓީ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގެ ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދަސްވެނިން
 Graduands from Faculty of Engineering, Science and Technology

TotalMaleFemaleCourse
660Certificate 3 in Electro-technical Technology

330AdvCertificate in Information Technology

211Diploma in Information Technology

330Bachelor of  Information Technology

16313Bachelor of Environmental Management

301614 Total
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ފާހަގަކުރުމުގެ  ދުވަސް  އަންހެނުންގެ  އަޤްވާމީ  ބައިނަލް  އަހަރު  ވަނަ   2018
ޙާއްޞަކޮށްގެން  ކަނބަލުންނަށް  އަންހެން  ހީވާގި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ގޮތުން 
ބައިނަލް  ޔުނވަރސިޓީގައި  ހަފްލާއަކީ  މި  ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިއަށް  ހަފްލާއެއް 
އަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިހާތަނަށް ބޭއްވުނު އެންމެ 
މަޤާމް”  އަންހެނުންގެ  ދީނުގައި  “އިސްލާމް  ހަފްލާގައި  މި  ހަފްލާއެވެ.  ފުރަތަމަ 
ލެކްޗަރަރ  ސްޓަޑީޒްގެ  އިސްލާމިކް  އެންޑް  ލޯ  އޮފް  ފެކަލްޓީ  މައުޟޫއަށް  މި 
އެކި  އިތުރުން  މީގެ  ދެއްކެވިއެވެ.  ވާހަކަފުޅު  މަންސޫރު  މުޙައްމަދު  އައްޝައިޚް 
ދިރިއުޅުމުގައި  އެކަނބަލުންނަށް  ކަނބަލުން  އަންހެން  ފެކަލްޓީ/ސެންޓަރުތަކުގެ 
ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުގައި އެކަންބަލުން ހިތްވަރާއެކު ކުރިއަށް ދިއުމަށްޓަކައި 
ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ.  ވާހަކަތައް  މަސައްކަތްތަކުގެ  ހިތްވަރުގަދަ  ކުރެއްވި 

މި ހަފްލާގެ ޙާއްޞަ އައިޓަމެއްގެ ގޮތުން އަންހެނުންގެ ދުވަހަށް ޚާއްސަކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް  ވީޑިއޯ  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ހިމެނޭގޮތަށް  ކަނބަލުން  އަންހެން 
ހަދިޔާ  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  އަންހެން  ހަމައެހެންމެ  އަދި  ދައްކާލެވުނެވެ. 
ބަދަލުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއްވެސް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ކޭކެއް ހަދިޔާކުރެވުނެވެ.     

 ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް
ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންގައިވާ ފަދައިން ޔުނިވަރސިޓީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާޞިލްކުރުމަށް 
ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަޞީލަތް ހޯދުމާއި، ވަޒީފާދިނުމާއި މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ އިނާޔަތްތައް ފުރިހަމައަށް މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، މުވައްޒަފުންނާ 
ގުޅޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލްތައް އެކުލަވާލައި، މުތަޢާލިޔާ ކުރުމާއި، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތްތައް މުވައްޒަފުންނަށް ފަސޭހަވާނޭހެން 
ބައްޓަންކުރުމާއި އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލް ކުރުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންގެ ސުޕަވައިޒަރުން މެދުވެރިކޮށް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު 

ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ. 

މީގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންނާއި ޔުނިވަރސިޓީއާ އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމާއި، ޤައުމީ 
އަދި ބައިނަލް އަޤްވާމީގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ދުވަސްތަކުގައި ޔުނިވަރސިޓީ ތަމްސީލްކުރުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންގެ ޝާމިލްވުން ހޯދައި ވިލަރެސްކުރުމަކީވެސް މި 

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތުގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެމެވެ.

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވިޝަންއަކީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ އިންސާނީ ވަޞީލަތް މެނޭޖްކުރުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ބައިވެރިއެއްކަމުގައި ވުމާއި، 
ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޒީފާއަކީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކުވެސް ފަޚްރުވެރިވާނެ ފަދަ ވަޒީފާއެއް ގޮތުގައި ބައްޓަންކުރުމެވެ.  

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް އެކުލެވިގެންވަނީ ރެކްރޫޓްމަންޓް، ސިލެކްޝަން އެންޑް ޕަރފޯމަންސް މެނެޖްމަންޓް އަދި ޕޭރޯލް އެންޑް ލީވް މެނެޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ މައްޗަށެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ސްޓްރަކްޗަރ

2018 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު މުހިންމު ކަންތައްތައް
އެކަޑަމިކް އައު އަހަރު ފެށުން 2018

2018 ވަނަ އަހަރު ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކަޑަމިކް އައު އަހަރަށް މަރުހަބާކިޔުމުގެގޮތުން އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުންނަށް “ވެލްކަމް ބްލާސްޓް 2018” ގެ ނަމުގައި ޙާއްޞަ ހަފްލާއެއް 
ބޭއްވުނެވެ. މި ހަފްލާގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކި ފެކަލްޓީ އަދި ސެންޓަރު ތަކުގެ އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކޮށް އެކުވެރި އަދި 
އުފާވެރި މާހައުލަކުން އެއްތަނަކުން ބައްދަލުވެ، އައު އަހަރަށް މަރުހަބާ ކިޔުމެވެ. މި ހަފްލާގައި އެކަޑަމިކް މުވައްޒަފުންނާއި މުޚާތަބުކޮށް ޗާންސެލަރ އަދި ވައިސް ޗާންސެލަރ 
ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވެވިއެވެ. އަދި މި ހަފްލާއަށްފަހު ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ޙާއްޞަކޮށްގެން ފޮޓޯ ނެގުމުގެ މުބާރާތަކާއެކު ހެނދުނުގެ ނާސްތާއެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. 
އަދި މިދެންނެވުނު ފޮޓޯނެގުމުގެ މުބާރާތުން “އެންމެ ފަންނުވެރި ފޮޓޯ” އަދި “އެންމެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ސެލްފީ” ނެންގެވި ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ދެވުނެވެ.  

ބައިނަލް އަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 



 ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް -  143 

ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ  ސޯޝަލް  ކޯޕަރޭޓް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
މުވައްޒަފުންގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ދަށުން  ހަރަކާތްކާތުގެ 
ފަރާތުން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ޔަތީމު ކުދިންނަށް 
އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެގޮތުން )ހެދުން،ސްޓޭޝަ

ގޭމްސް،ފައިވާން،ބޫޓު(  ނަރީސް،ވާހަކަފޮތް،އެޑިއުކޭޓިވް 
އަދި  ހިޔާ  ހިޔާ،އަމާން  ކުޑަކުދިންގެ  ތަކެތި  ފަދަ 
މިދެންނެވުނު  ހަދިޔާކުރެވުނެވެ.  އަށް  ފިޔަވަތި 
ހަވާލުކުރެވުނީ  ފަރާތުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ތަކެތި 
ޖެންޑަރ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޙާއްޞަކޮށްގެން  އެކަމަށް 
ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.  ބޭއްވުނު  ފެމިލީއާއެކު  އެންޑް 

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ތަކެތި ހަދިޔާކުރުން

ފާހަގަކުރުމުގެ  ދުވަސް  ކުޑަކުދިންގެ  އަޤްވާމީ  ބައިނަލް 
ސެންޓަރުތަކާއި  ފެކަލްޓީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ގޮތުން 
ގެ   ”2018 މަޖާ  “އުފަލާ  ގުޅިގެން  ދަރިވަރުން 
ނަމުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ކުޑަކުދިންގެ ބަގީޗާގައި 
ބޭއްވުނެވެ. މި ހަވީރަކީ އެކި އުމުރުފުރާގެ ކުޑަކުދީންނަށް 
ޙާއްޞަކޮށްގެން ތަފާތު ކުޅިވަރުތަކާއެކު ކުރިއަށްގެންދެވުނު 
ހަވީރެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސްނޭކް އެންޑް ލެޑާ ގޭމް، 
ރިންގް ޓޮސް، މާރބްލް ސްޕޫން ރޭސް،ކުއިޒަސް،ފޭސް 
ހިމެނުނެވެ. ޝޯތައް  ޕަޕެޓް  އަދި  ޕެއިންޓިންގ 

ބައިނަލް އަޤްވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

1439 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ 
ހަދިޔާ  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  މާހެފުމަކާއެކު  ގޮތުން 
ގެންދެވުނެވެ.  ކުރިއަށް  ހަރަކާތެއް  ބަދަލުކުރުމުގެ 
ސްޓާފް  މެނޭޖްމަންޓާއި  ސީނިއަރ  ހަރަކާތުގައި  މި 
ރަމަޟާން  މުވައްޒަފުންނަށް  ފަރާތުން  ކްލަބުގެ 
ހަދިޔާކުރެވުނެވެ. ތަކެތި  ތަފާތު  ޙާއްޞަކޮށް  މަހަށް 

މާހެފުން 1439

1439 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު މުވައްޒަފުންނަށް 
ގެ   ”1439 މުވައްޒަފެއް  ކޮން  “މީ  ޚާއްސަކޮށްގެން 
ގެންދެވިފައެވެ.  ކުރިއަށް  މުބާރާތެއް  ވަނީ  ނަމުގައި 
ޔުނިވަރސިޓީގެ  މަޤުސަދަކީ  މައިގަނޑު  މުބާރާތުގެ  މި 
ފެނި،  އެނގި،  އަނެއްކަކަށް   އެކަކު  މުވައްޒަފުން  
ސުވާލުތަކުގެ  ހުށަހެޅި   އެގޮތުން  ދެނިވުމެވެ. 
ދިމާކުރެއްވި  ޖަވާބު  ރަނގަޅު  ގިނަ  އެންމެ  ތެރެއިން 
ރައްދުކުރެވުނެވެ. އިނާމެއް  އަގުހުރި  މުވައްޒަފަށް 

“މީ ކޮން މުވައްޒަފެއް 1439” 
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އާ  ސްޓަޑީޒް  އިސްލާމިކް  އެންޑް  ލޯ  އޮފް  ފެކަލްޓީ 
ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 1439 ވަނަ 
އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއް ދުވަހު 
ދިނުމުގެ  ދަރުސް  ދީނީ  މަޢުޟޫޢުތަކަށް  ދީނީ  ތަފާތު 
ޕްރޮގްރާމުގައި  މި  ހިންގުނެވެ.  ރާވާ  ޕްރޮގްރާމެއް 
ބައިވެރިކުރުވުމަށް  މުވައްޒަފުން  ގިނަ  ވީހާވެސް 
ހާޒިރުވި  ދަރުހަކަށް  ކޮންމެ  ބާރުއެޅުމުގެގޮތުން 
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ބޭއްވުނު  ހަފްތާއަކު  ކޮންމެ  އަދި  ރައްދުކުރެވުނެވެ. 
މުބާރާތެއް  ސުވާލު  ގުޅޭގޮތުން  މަޢުޟޫއާ  ދަރުހުގެ 
އެންމެ  ބައިވެރިވެ  މުބާރާތުގައި  މި  ގެންދެވި  ކުރިއަށް 
ގިނަ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ދިމާކުރެއްވި މުވައްޒަފުންނަށްވެސް 
ރައްދުކުރެވިފައެވެ. އިނާމެއް  ފައިސާގެ  ވަނީ 

ދީނީ ދަރުހާއި ކުއިޒް 1439

ފާހަގަކުރުމުގެ  ދުވަސް  ބަލީގެ  ހަކުރު  ދުނިޔޭގެ 
ހުރުމަށްޓަކައި  ސިއްޙަތެއްގައި  ދުޅަހެޔޮ  ގޮތުން 
ޚާއްސަކޮށްގެން  މުވައްޒަފުންނަށް  އަންހެން 
ގެންދެވުނެވެ. ކުރިއަށް  ސެޝަނެއް  ޒުންބާ 

ދުނިޔޭގެ ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 

ދުވަހާއި  ބަހުގެ  މާދަރީ  އަހަރުގެ  ވަނަ   18
ލައިބްރަރީ  ސެންޓްރަލް  އިދާރާ،  މަރުކަޒީ  ގުޅިގެން 
ސްޓަޑީޒްގެ  ފައުންޑޭޝަން  ފޯރ  ސެންޓަރ  އަދި 
ބޭއްވުނެވެ.  ކެއުމެއް  ދިވެހި  މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ 
މުވައްޒަފުން  މަޤުސަދަކީ  މައިގަނޑު  ކެއުމުގެ  މި 
އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު  މާހައުލެއްގައި  އުފާވެރި 
ތަޖުރިބާކޮށްލުމެވެ.   ރަހަތަށް  އެކި  ދިވެހި 

މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

އެންޑް  އެންވަޔަރަންމަންޓް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
ކުރިއަށްގެންދިޔަ  އިންތިޒާމުކޮށްގެން  އިން  އެނާރޖީ 
ހަރަކާތުގައި  މި  މާލެ”  ސާފު  މާ  ރާއްޖެ:  “ސާފު 
ބައިވެރިވެ  މުވައްޒަފުން  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ސާފުކޮށްފައިވެއެވެ. ސަރަހައްދު  ކަނޑައެޅިފައިވާ 

“ސާފު ރާއްޖެ: މާ ސާފު މާލެ” ހަރަކާތުގައި 
ބައިވެރިވުން
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Staff and Gender | ްޖިންސް އާއި މުވައްޒަފުނ
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އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މުވައްޒަފުން
Administrative staff 
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Staff and Gender | ްޖިންސް އާއި މުވައްޒަފުނ
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ފައިސާއާ ބެހޭ ހިސާބުތައް



  150 - ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް  

2016 - 2018 އަހަރު ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ

 Total20172016Cost Centre

 10,933,279  9,526,398 3,245,533.62CA

 2,825,758  2,806,558 10,283,394.07FE

 1,837,490  1,677,000 7,819,031.60FHS

 2,005,943  1,957,054 8,711,182.43BS

 881,063  881,063 2,864,614.00FEST

 7,391,783  7,390,698 4,123,359.44FHTS

 1,117,786  1,117,786 2,574,898.22CMS

 1,579,041  1,468,274 2,369,141.50COL

 1,263,665  1,244,434 3,176,087.00FA

 27,074  27,074 7,790,389.33FLIS

 1,031,858  964,112 -SN

 2,269,941  2,238,823 -CFS

 37,000,000  34,313,004 52,957,631.21 Total

2018 ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓް

 Realised Allocated Cost
Centre  Total RecurrentCapital Total RecurrentCapital

31,326,152.2825,122,386.996,203,765.2936,476,911.1625,763,638.1610,713,273.00CA

16,431,619.5316,348,299.9583,319.5816,833,126.9216,749,807.3483,319.58FE

10,126,463.8010,048,013.8078,450.0010,284,397.8510,186,947.8597,450.00FHS

12,254,740.4612,161,378.0193,362.4512,294,134.4212,200,771.9793,362.45BS

12,033,983.1911,528,744.17505,239.0212,211,984.7911,706,745.77505,239.02FEST

13,970,956.3213,955,287.5715,668.7514,028,708.0014,013,039.2515,668.75FHTS

2,580,403.612,568,339.1112,064.502,803,716.212,791,651.7112,064.50CMS

7,053,757.507,044,257.509,500.007,210,560.597,201,060.599,500.00COL

14,904,867.4814,860,467.4844,400.0015,466,225.9415,421,825.9444,400.00FLIS

12,321,287.3312,169,559.62151,727.7112,459,636.6612,291,124.94168,511.72CAMPUS

5,965,959.365,955,459.3610,500.005,993,133.205,982,633.2010,500.00FA

5,448,886.015,448,886.01-5,674,354.655,674,354.65-LB

439,817.24439,817.24-440,344.74440,344.74-FSC

8,227,057.768,090,606.26136,451.508,477,173.608,334,659.59142,514.01SN

5,080,743.194,982,288.1998,455.005,121,598.415,023,143.4198,455.00CFS

3,525,561.543,525,561.54-4,806,985.544,806,985.54-SM

161,692,256.60154,249,352.807,442,903.80170,582,992.68158,588,734.6511,994,258.03 Total

ބަޖެޓާއި ޚަރަދު
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2018 ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން/އާމްދަނީ އިން ހިގި ޚަރަދު

 Reveneue
 Expenditure as

a % of budget

 Revenue
Expenditurependi-

ture
Budget

Expenditure Cost Centre

96%29,948,097.0131,326,152.28 CA 

7%1,192,554.9716,431,619.53 FE 

6%586,841.4010,126,463.80 FHS 

9%1,097,908.4412,254,740.46 BS 

11%1,325,266.2712,473,800.43 FEST 

10%1,337,017.0513,970,956.32 FHTS 

6%164,558.082,580,403.61 CMS 

11%786,999.457,053,757.50 COL 

8%1,198,606.4614,904,867.48 FLIS 

9%1,063,367.2312,321,287.33 CAMPUS 

8%480,581.515,965,959.36 FA 

28%1,529,413.195,448,886.01 LB 

5%378,337.858,227,057.76 SN 
3%129,645.435,080,743.19 CFS 
0%7,000.003,525,561.54 SM 

25%41,226,194.34161,692,256.60 Total




