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ޤައުމު ބިނާ ކުރުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިން
ސްކޫލު ދައުރުގައި މުދައްރިސަކު ދެއްވި ނަޞޭޙަތުގެ ބޭނުން

ބޭނުންތަކުގައި އާންމުންނަށް ސިޓީއާއި ފޯމުފަދަ ތަކެތި ފުރައި

ހިއްޕަވައި ،އުނގަންނައި ދިނުމާ ކުރިމަތިލެއްވި ޢާޠިފް

ދެއްވުމަކީ ދަރުމަވެރިއެއްގެ ގޮތުން މިހާރުވެސް ކޮށްދެއްވަމުން

ޢަބްދުލްޙަކީމް ،ދިވެހި މުދައްރިސްކަމުގެ ކޯސް ފުރިހަމަ

ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކެވެ .މީގެއިތުރުން ފަލަސްތީނުގެ

ކުރައްވައިފައިވަނީ 1994 ،ވަނަ އަހަރު އިންސްޓިޓިއުޓް

ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ހިންގުނު ޙަރަކާތްތަކުގައި

އޮފް ޓީޗަރ އެޑިޔުކޭޝަނުންނެވެ .ޢާޠިފް ދެކިލައްވާ ގޮތުގައި

އެކިގޮތްގޮތުން އެކިފެންވަރުގައި ،ޢާޠިފް ވަނީ ޢަމަލީ ގޮތުން

އޭނާގެ ސިކުނޑި ހުޅުވައި ދެއްވީ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީންނެވެ.

ބައިވެރިވެލައްވައިފައެވެ.

ޑިގްރީއާއި ،ޕޯސްޓްގްރެޖްއޭޓުގެ އިތުރުން މާސްޓަރ ވެސް،

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ދިވެހި ޑިޕާޓުމަންޓުގެ ލީޑިންގ ޓީޗަރުކަން

ޢާޠިފް ހެއްދެވީ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއިންނެވެ.

އަދާ ކުރައްވަމުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ގެނެސްދޭ ،ޗާލު

ޢާޠިފަކީ ދަރުމަވެރިޔެއްގެ ގޮތުންވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް

ދިވެހިބަހާއި އެސް.އެސް.ސީ .އިމްތިޙާނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ

ކުރައްވާ ފަރާތެކެވެ .މިގޮތުން ސްކައުޓުން ބިނާ ކުރުމުގައި

ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި މުދައްރިސެއްގެ ގޮތުގައި ޢާޠިފްގެ އަޑު

އޭނާވަނީ ދަރުމަވެރިއެއްގެ ގޮތުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް

އިވެމުން ދެއެވެ .އޭނާ ފާހަގަ ކުރެވިފައިވަނީ ޤައުމު ބިނާ

ކޮށްދެއްވައިފައެވެ .ސްކައުޓުން ބިނާ ކުރުމަށް އޭނާ ކުރެއްވި

ކުރުމުގައި ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ޚިދުމަތްތެރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަ ކުރެވޭ އެއް ކަމަކީ،

މީގެ އިތުރުން ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެލަމްނައި ތަމްޞީލު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާދައިގެ ތަށްޓަށް  1996ވަނަ އަހަރު

ކުރާ މިދައުރުގެ ކައުންސިލް މެމްބަރަކީވެސް ޢާޠިފްއެވެ .ޤައުމު

އެމް.އެން.ޔޫ .އަކީ އަޅުގަނޑަށް ފޮށީގެ
ބޭރުން ކަންކަމާމެދު ވިސްނާ ދިރާސާ
ކުރަން ދަސްކޮށްދިން މަރުކަޒު .ދިވެހި
ކޮންމެ ދަރިއަކުވެސް ޤައުމަށް އަނބުރާ
ދިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް.

ބޭއްވި ޤައުމީ ސްކައުޓް ކޮމްޕެޓިޝަންގެ ތަށި ޢާޠިފް ތަމްރީނު

ބިނާ ކުރަން ޢާޠިފް ކޮށްދެއްވާ މަސައްކަތްތަކަށް ޔުނިވަރސިޓީ

-ޢާޠިފް ޢަބްދުލްޙަކީމް

ކުރި ޓްރޫޕް ކާމިޔާބު ކުރުމެވެ .ލޭ ހަދިޔާ ކުރެއްވުމާއި ،އެކިއެކި

ފަޚުރުވެރިވެއެވެ.

ޢާޠިފް ޢަބްދުލްޙަކީމް

ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސް

ދަރިވަރުންގެ އެހީތަކާއި ބެހޭ ޚިދުމަތްތައް

ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސްއަކީ ،މޯލްޑިވްސް

ނޫސްވެރިކަމުގެ ކޯސްތަކާއި ސައިކޮލޮޖީއާއި

ކޮލެޖު އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ ދަށުން

ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސާއި އެކިއެކި

 01ޖަނަވަރީ  2009ގައި އުފެއްދި

ބޭރުބަސްބަހާއި ލައިބްރަރީ ސައިންސާބެހޭ

ފެކަލްޓީއެކެވެ .މިފެކަލްޓީގެ ފަންނީ އަދި

ކޯސްތަކާއި ސޯޝިއޮލޮޖީ ދާއިރާގެ ކޯސްތައް

އިދާރީ މަސައްކަތްތައް  15އޮކްޓޯބަރު

ހިންގުމެވެ .މީގެއިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 2105ގެ ނިޔަލަށް ކުރެވެމުން އައީ

އަމިއްލަވަންތަކަމާ ޤައުމިއްޔަތު ރަމްޒުކޮށްދޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ''ޖީ

އެއް ތަނބު ކަމުގައިވާ ދިވެހިބަސް ރަނގަޅަށް

ބްލޮކް'' (ކުރީގެ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް)

ދަންނަ ،ދިވެހިބަހާއި ޘަޤާފަތަށް ލޯބިކުރާ،

ގައެވެ .އަދި  18އޮކްޓޯބަރު  2105އިން

ދިވެހިބަހާ ބެހޭގޮތުން ދިރާސާ ކުރަން އެނގޭ

ފެށިގެން ފަންނީ އަދި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް

ދަރިވަރުންތަކެއް ޢަމަލީ މައިދާނަށް ނެރުމެވެ.

ކުރަމުން ގެންދަނީ ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ

އަދި ޤައުމަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ދާއިރާތަކުން

އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒްގެ  6ވަނަ

ކޯސްތައް ހިންގުމާއި އެދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ

ފަންގިފިލާގައެވެ .ފެކަލްޓީގެ މައިގަނޑު

ޢިލްމާއި ހުނަރުތައް ފާހަގަކޮށް އެއާ

މަސައްކަތަކީ ،ޔުނިވަރސިޓީގެ ދުރުރާސްތާ

އެއްގޮތަށް މަންހަޖު ފަރުމާކުރުމެވެ .ފެކަލްޓީ

(ސްޓްރެޓީޖިކް) ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ

އޮފް އާރޓްސްގެ އެކިއެކި ކޯސްތަކުގައި

ފެކަލްޓީގެ ހިންގުމުގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް

ކިޔަވައި ދަސްވެނިވި ދަރިވަރުން ޤައުމު

އިންސާނީ ޢިލްމުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެއަށް

ބިނާކުރުމުގައި ޤައުމުގެ އެކި ސަރަޙައްދު

ބޭނުންވާ މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމެވެ .މިގޮތުން

ތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުން ދެއެވެ.

އަންނަ މަހުގެ ކަލަންޑަރު

ޚުލާޞާ ޚަބަރު

 1އޮކްޓޫބަރު – އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ 		
ދުވަސް
 5އޮކްޓޫބަރު – ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް
 7އޮކްޓޫބަރު – ޤައުމީ ދުވަސް
 14އޮކްޓޫބަރު – ޕެނަލްޓީއަކާ ނުލާ މާއްދާތައް
އުނިކުރެވޭނެ ފަހު ދުވަސް
 17ން  21އޮކްޓޫބަރު  -ގްރެޖުއޭޝަން ހަފްތާ
 18އޮކްޓޫބަރު – ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޢީދުމީލާދީ
 28އޮކްޓޫބަރު – ދެވަނަ ޓާރމްގެ ފަހު

		

އިމްތިހާނަށް ކެމްޕަސް ބަދަލު
ކުރެވޭނެ ފަހު ދުވަސް

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ.
އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ.ގެ ލީޑާރސް ނައިޓް

މީގެ އިތުރުން ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން

މެދުކެނޑުމަށްފަހު ފޭސް-ޓު-ފޭސް ކޮށް ކުލަގަދަގޮތެއްގައި

ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މުބާރާތްތަކުގެ ވަނަތައް

ބާއްވައިފިއެވެ .އަދި ލީޑާރސް ނައިޓުގެ ފަހުން ލީޑާރސް

ޙާޞިލްކުރި ދަރިވަރުންނަށް އިނާމު ދިނުމަށް ޚާއްޞަ

ގުރޫޕަށް އަލަށް ގުޅުމަށް ބޭނުންވާ މެމްބަރުންނަށް

ރަސްމިއްޔާތެއްވަނީ ބާއްވާފައެވެ .މިގޮތުން ޤުރުއާން،

ދެވަނަ ލީޑާރސް ނައިޓެއްވެސް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ.

މަދަޙަ އަދި ކެރަމް މުބާރާތުގެ ވަނަތަކަށް ވަނީ އިނާމު

މި ޙަރަކާތުގެ އަމާޒަކީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި އަލަށް ގުޅޭ

ދެވިފައެވެ .މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ

ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ .އިން

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސަލަރ އެކަޑެމިކް އެފެއާރޒް

ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް ރާވާ ހިންގާނެ އިސްވާރުން ހޯދާ

ޢާއިޝަތު ޝާހީން އިސްމާޢީލްއެވެ.

އެދަރިވަރުންނަށް ކުރިއަށްދާނެ މަގު ބުނެދިނުމެވެ.

ނަމޫނާ ދަރިވަރުން

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ.

މަގު ދައްކައިދޭ ޚިދުމަތްތެރީން

ޢަބްދުﷲ

ނިސާމް

 7އޮކްޓޯބަރ  1992ގައި ޢަބްދުﷲ ނިސާމް ،މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރ ފޮރ

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް (އެފް.އެޗް.އެސް ).ގައި ތަޢުލީމު

މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (އެމް.ސީ.އެމް.އޭ ).އާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ

ހާޞިލްކުރަމުން ގެންދާ ހަސްނާ ވިޝާމް އަކީ ކުޅަދާނަ ލާމަސީލު އިސްވާރެކެވެ.

އިނގިރޭސި ސެކްރެޓަރީ އެއްގެ ގޮތުގައެވެ .ސެޕްޓެންބަރު  2001ގައި ވޯލްޑް

 2019ވަނަ އަހަރު އެމް.އެން.ޔޫ.އެ.ސް.ޔޫ .ލީޑަރސް ގުރޫޕަށް ވަނުމަށްފަހު

ބޭންކްގެ  3ވަނަ އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓެރެއިނިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން

މިއަދާ ހަމައަށް ހަސްނާ އަދާކުރަމުންދަނީ ހީވާގި އަދި ކުޅަދާނަ އިސްވާރެއްގެ

އެކައުންޓިންގ ޑިގްރީ ކޯހެއް ނިންމަވާ 2005 ،ގައި އެސިސްޓެންޓް ލެކްޗަރަރ

ޒިންމާއެވެ .މިގޮތުން އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ .އިން ބާއްވަމުން ގެންދާ

އެއްގެގޮތުން ފެކަލްޓީ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ (އެފް.އެމް.

ޙަރަކާތްތަކުގައި އަބަދުވެސް އިސްނަގައިގެން ބައިވެރިވާ ކަމީ ޔޫނިއަން އިން

ސީ).ގައި ނިސާމް މަސައްކަތްކުރަވަން ފެއްޓެވިއެވެ .އަދި  2008ގައި އޭނާ

އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރާ ކަމެކެވެ .މިހާރު ހަސްނާ އަދާކުރަމުންދަނީ ފެކަލްޓީ

ބާރމިންގހަމް ޔުނިވަރސިޓީގައި މާސްޓަރސް އިން އޯޑިޓް މެނެޖްމަންޓް

އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސްގެ ގޮފި ،ހީލާރސްގެ ނާއިބު ރައީސް (ޢިލްމީ)

އެންޑް ކޮންސަލްޓަންސީ ހައްދަވާފައިވެއެވެ .އެމް.އެން.ޔޫ .ބިޒްނަސް ސްކޫލްގައި

ގެ މަޤާމެވެ .ހަސްނާ ދެކޭގޮތުގައި އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތްކުރުމަކީ

ނިސާމް ހޭދަ ކުރައްވާފައިވާ ދިގު މުއްދަތުގައި ޔުނިވަރސިޓީއަށް ކޮށްދެއްވަމުން

ދިރިއުޅުމުގައި އާ ކަންތައްތަކެއް ދަސްވެ ،މީހާ ޒިންމާދާރުކުރުވާ ކަމެކެވެ.

ގެންދަވާ އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކަށް އިޚްލާޞްތެރި ކާމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ބެލުމާއި ،އެމީހުންނަށް ލޯތްބާއި ،އަޅާލުން ދިނުމަށް ވަނީ ގަދަ އަމުރުން އަމުރު ކުރައްވާފައެވެ .ހުކުރު ޚުތުބާ 09 :އޮކްޓޯބަރ 2020

