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ރިސާރޗް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޮއފީސް

ސްޓޫޑަންޓް ސަޕޯރޓް ސާރވިސަސް

ކުރިއެރުވުމަށް،  ރިސާރޗް  ޔުނިވަރސިޓީގައި 
ސެންޓަރެއް  ރިސާރޗް  ޕޯސްޓްގްރަޖުއޭޓް 
ޤާއިމު ކުރެވުނީ 5 މަރޗް 2013 ގައެވެ. 4 
ނޮވެމްބަރ 2015 ގައި ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ 
ނަމަށް ބަދަލުވެ، 4 ނޮވެމްބަރ 2020 ގައި 
އިތުރު  ކައުންސިލުންވަނީ  ޔުނިވަރސިޓީ 
ރިސާރޗް  ނަން  ތަނުގެ  މޭންޑޭޓްތަކާއެކު، 
ބަދަލުކޮށްފައިވެއެވެ.  އޮފީހަށް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް 
އޮފީހުގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ރިސާރޗް 
މައްޗަށް  ހެެކިތަކުގެ  މަސައްކަތްތަކަކީ، 
އެކުލަވާލުމަށް  ޕޮލިސީތައް  ޕަބްލިކް  ބިނާކޮށް 
މައްޗަށް  ހެކިތަކުގެ  ދިނުމާއި  އެހީތެރިވެ 
ޢިޖުތިމާއީ  މުހިއްމު  އެކުލަވައިލާ،  ބިނާކޮށް 
ކޮންޓްރެކްޓް  ދިރާސާކުރުމާއި،  ގުޅޭ  ކަންކަމާ 
ބެހޭ  އެތިކްސްއާ  އަދި  ކުރުމާއި  ރިސާރޗް 
އިތުރުން  މީގެ  ބެލެހެއްޓުމެވެ.  ކަންކަން 
ޝާއިޢުކުރުން  ކުރުމާއި  ޕްރޮމޯޓް  ރިސާރޗް 
ޕޯސްޓްގްރަޖުއޭޓް  ރިސާރޗް  އަދި 
ނިސްބަތްވާ  ދަރިވަރުން  އެ  ދަރިވަރުންނަށް 

މަރުކަޒުތަކުން ނުދެވޭ އެހީތެރިކަން ދިނުމެވެ. 

އަލަށް އިތުރުކުރެވުނު މޭންޑޭޓްއަށް ރިސާރޗް 
ޑައިރެކްޓަރ  އޮފީހަށް  ޑިވެލޮޕްމެންޓް 
ޕޮލިސީ  ކަނޑައެޅުނެވެ.  ރިސާރޗް  އޮފް 
ބައިގެ  ބެހޭ  ރިސާރޗާ  ކޮންޓްރެކްޓް  އާއި 
ދިރާސާކޮށްގެން  ތެރޭގައި  މަސައްކަތްތަކުގެ 
ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވައިލުމާއި، ޝާއިޢުކުރުން 
ހިމެނެއެވެ.  ހިންގުން  ތަމްރީނުތައް  އަދި 
ރިސާރޗް ކުރިއެރުވުމާއި ބެހޭ ބައިން ޕްރޮޕޯސަލް 
ލިޔުމާއި، ރިސާރޗްގެ އިޖްރާޢަތްތަކާއި ރިޕޯޓް 
ކުރިއެރުވުމާއި  ހުނަރުވެރިކަން  ލިޔުމުގެ 
އަދި  ހިމެނެއެވެ.  ހިންގުން  ތަމްރީނުތައް 
ޚާއްޞަ  ދަރިވަރުންނަށް  ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް 
ކުރުމަށް  ދިރާސާ  ބައިން  ދޭ  އެހީތެރިކަން 
ހުނަރު  ކުރުމާއި  ޝާޢިއު  އެހީތެރިވެދިނުން، 
ސެމިނަރ،  ވާރކްޝޮޕް،  ދަސްކޮށްދޭ  
މުދައްރިސުންނަށް  ދަރިވަރުންނާއި  ތަޤްރީރު، 
ހިމެނެއެވެ. ހިންގުން  އަމާޒުކޮށް 

ލިޔުނީ: ޑރ. އާމިނަތު ޝިޔާމާ )ކޮލިޓީ އެސުއަރެންސް ކޮންޓްރޯލާރ(

ގިނަ  ވަރަށް  ހަރުފަތަކީ  އުނގެނުމުގެ  ތަޢުލީމަށް  މަތީ 
ލިބިދޭ  ދަރިވަރުންނަށް  ފިލާވަޅުތަކެއް  އިބްރަތްތަކަކާއި 
ކިބައިން  ދާރިސުންގެ  ކިލާސްތަކާއި  ދުވަސްތަކެކެވެ. 
އެއްދަރިވަރު  އިތުރުން  ހުނަރުތަކުގެ  ޢިލްމާއި  އުނގެނޭ 
އަނެއް ދަރިވަރުންނާއި މުޢާމަލާތުކޮށް ހޭދަކުރާ ވަގުތުތަކާއި 
ބަދަހިވާ ގުޅުންތަކުން ތަފާތު އެތަކެއް ތަޖުރިބާތައް ލިބިދެއެވެ.  
އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ އިތުރު ޙަރަކާތްތަކުގައި ޝާމިލުވުމުން 
ބޭނުންކުރުމަށް  އެހުނަރުތައް  ދަސްވެ،  ހުނަރުތައް  ތަފާތު 

ފުރުޞަތުލިބިދެއެވެ. މިގޮތުން މަތީ ތަޢުލީމު އުނގެނުމެގެ 
ތެރެއިން ދަރިވަރުގެ މުޅި ވިސްނުމާއި ހުނަރުތައް ފައްކާވެ، 
ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނަށް ތައްޔާރުވުމަށް ފަހި ފުރުޞަތުތަކެއް 
ފައިހަމަކޮށް،  ބާޒާރުގައި  ވަޒީފާގެ  އަދި  ތިޔާގިވެއެވެ. 
ހަޔާތަށް ފާގަތިމަކާއި އަދި ކާމިޔާބީ ހޯދުމުގެ މަގުކޮށިދެއެވެ.

ނުވެދާނެއެވެ.  ސީދާ  ސާފު  މިހާ  ކަންކަން  ނަމަވެސް، 
ގިރާކުރަންޖެހޭނެކަމެވެ.  ހުރަސްތައް  މިކަމުގައި  އަދި 
ޖެހިދާނެކަމެވެ.  ކުރިމަތިލާން  ނާކާމިޔާބީއާވެސް 
ހަޔާތުގައި   މިހުރިހާކަމަކީ  ކަމެވެ.  ވެއްޓިދާނޭވެސް 
އުނގެނެން  ފިލާވަޅުތައް  ޙާޞިލުކޮށް  އިބްރަތް  އޭގެން 
ބައެއް  މަގު  ކުރިއަށްދާނެ  އެހެންކަމުން  ޖެހޭނޭކަންކަމެވެ. 
ވާހިނދު  ބައްދަލު  ނާކާމިޔާބީއާ  ސާފުނުވިޔަސް،  ފަހަރު 
ތިމާ  ދޫނުކުރާށެވެ.  ހިތްވަރު  ވެއްޓުނަސް،  އަޔަސް، 
ކޮށްލާށެވެ.  ހަނދާން  އަލުން  އަމާޒު  ޢަޒުމާއި  ކަނޑައެޅި 
ކަންކަން  ކުރެވިދާނޭ  ދެން  ވާސިލުވުމަށް  އެކަމަށް 

އަދި،  ހޯދާށެވެ.  ކާމިޔާބީ  ނާކާމިޔާބީގެ  ދިމާވި  ހޯދާށެވެ. 
ވެއްޓޭއިރު، ކުރިއަށްވެއްޓޭށެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ނަސޭހަތަކީ، 
ދެކެން  ހުވަފެންތައް  ބޮޑެތި  ވެސް  ހުރިހާދަރިވަރުން 
ފަސްނުޖެހޭށެވެ. ނާކަމިޔާބީވެދާނޭކަމަށް ކަންބޮޑު ނުވާށެވެ. 
ހަނދާން ކުރަންވީ ކަމަކީ  އަހަރުމެން ދެކޭ ފޮނި ހުވަފެންތައް 
ޙަގީގަތަށް ހެދުމުގެ ބާރުއޮތީ އަހަރުމެންގެ އަތުގައިކަމެވެ.

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން ދަރިވަރުންނަށް 
ދެވޭ ތަޢުލީމާއި، ތަފާތު ޢިލްމީ އަދި ފަންނީ ޙަރަކާތްތައް 
ކުރިއަށްގެންދަނީ  އޭގެން މިފަދަ މަންފާތަކާއި ތަޖުރިބާތައް 
ލިއްބައި ދިނުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށެވެ. މިފަދަ ފުރުޞަތުތަކުގެ 
ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ހިފާ ޔުނިވަރސިޓީއިން މިފޯރުކޮށްދޭ 
ވަށާޖެހޭ ތަޢުލީމާ ތަރުބިއްޔަތުގެ ބޭނުން ތިޔަ ދަރިވަރުން  
އުންމީދުކުރަމެވެ.     ހިފާނޭކަމަށް  ގޮތުގައި  އެކަށޭނަ  އެންމެ 

                               
 



ޤައުމު ބިނާ ކުރުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިން

ރިންޒީ އިބްރާޙީމް ވަޙީދު

ޮފޯޓ ޚަބަރު އަންނަ މަހުގެ ކަލަންޑަރު

ދެވަނަ ޓާރމަށް ހުރި
 ފުރުޞަތުތައް

އައި.ޔޫ.އެމް. ހޭންޑް ބޯލް ފިއެސްޓާ 2022- ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންއަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުން         
............................................

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ. 

'' އަޅުގަޑު ގަބޫލް ކުރަނީ ސްކޫލް ވާންޖެހޭނީ 
ތައުލީމާ އެއްވަރަށް ރަގަޅު ތަރުބިޔަތެއް ދަރިވަރުންނަށް 
ޯފރުޮކއްދޭ ތަނަކަށް. އިސްލާމީ ރިވެތި އުސޫލްތަކަށް 
ތަބާވާ ރަގަޅު އިންސާނެއް މުޖުތަމައަށް ނެރެދިނުމަކީ 

އަޅުގަނޑުގެ އަމާޒު '' –ރިންޒީ އިބްރާޙީމް ވަޙީދު-

ކުރީގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ރިންޒީ އިބްރާހިމް ވަޚީދަކީ 
ޝައުޤުވެރިވާ،  މަސައްކަތަށް  މަޑުމައިތިރި، 
ޚިދްމަތްތަކެއް  ގިނަ  ދާއިރާއަށް  ތަޢުލީމީ 
ދަސްވެންޏެކެވެ.  ނަމޫނާ  ގެންދަވާ  ކުރައްވަމުން 
އިންސްޓިޓިއުޓް  އޭރުގެ  އަހަރު،  ވަނަ   1991
)އައި.ޓީ.އީ.(  އެޑިޔުކޭޝަން  ޓީޗަރ  އޮފް 
ސްރީލަންކާގެ  ދަސްވެނިވުމަށްފަހު،  އިން 
އެޑިޔުކޭޝަން  އޮފް  އިންސްޓިޓިޔުޓް  ނެޝަނަލް 
ޑިޕްލޮމާ،  ދާއިރާއިން  ހިންގުމުގެ  ސްކޫލު  އިން 
އެޑިޔުކޭޝަން  އޮފް  ބެޗްލާރ  ކޮލެޖުން  ވިލާ 
ޔުނިވަރސިޓީން  ނޮޓިންހަމް  މެލޭޝިޔާގެ  އަދި 
އެޑިޔުކޭޝަން  އިން  އާރޓްސް  އޮފް  މާސްޓާރޒް 
ކުރައްވާފައެވެ.  ފުރިހަމަ  ވަނީ  ރިންޒީ  ވެސް 

ދުވަސްވަރަކީ  އުޅުއްވި  ކިޔަވަން  އައި.ޓީ.އީ.ގައި 
އިތުރުން،  ދަސްވުމުގެ  ވާން  ޓީޗަރަކަށް  ވަށާޖެހޭ 
މުޢާމަލާތުކުރަން  އިތުރުވެ  ކެރުންތެރިކަން 
ޤަބޫލު  ރިންޒީ  ދުވަސްވަރެއްކަން   ދަސްވި 
ސާދަސަތޭކަ  ރިންޒީއަކީ   މިއަދު  ކުރައްވައެވެ. 
ޕްރިންސިޕަލެއްގެ  ގޮވައިގެން  ދަރިވަރުން  އެއްހާ 

ހިރިޔާ  ގެންދަވާ  އަދާކުރަމުން  މަސްޢޫލިއްޔަތު 
އިސްކަންދަރު  ޕްރިންސިޕަލެވެ.  ސްކޫލް 
ލީޑިންގ  ޓީޗަރ،  ޕްރައިމަރީ  ސްކޫލުގައި 
ޕްރިންސިޕަލްއެއްގެ  ޑެޕިޔުޓީ  އަދި  ޓީޗަރ 
ކަބް  އަދާކުރައްވާފައެވެ.  ވަނީ  ރިންޒީ  މަޤާމު 
އަހަރުތަކެއް  ރިންޒީވަނީ  ލީޑަރުކަންވެސް 
ވަންދެން ކުރައްވާފައިއެވެ. ރިންޒީ އެންމެ އުފާވާ 
ދަރިވަރުން  މޫނުތަކާއެކު،  ހިނިތުންވާ  މަންޒަރަކީ 
ސްކޫލުގެ ދޮރާށިން ވަދެގެން އަންނަ މަންޒަރެވެ. 
ސްކޫލުގައި  ވަގުތަކީ  ހިތްހަމަޖެހޭ   އެންމެ  
ދަރިވަރުންނާ އެކުގައި ހޭދަކުރައްވާ ވަގުތުތަކެކެވެ. 

ޝައުގުވެރިކަންހުރި  ކިޔަވައިދިނުމަށް  ރިންޒީއަކީ 
ގާތްގުޅުމެއް  ފަރާތްތަކާއި  އުޅުއްވާ  އެކުގައި  އަދި 
މިފަދަ  އަދި  ބޭފުޅެކެވެ.  އަންނަ  ބާއްވަމުން 
ރިންޒީ  ހުންނަވައިގެން  އިސްމަޤާމެއްގައި 
ރިވެތި  އިސްލާމީ  ބޭނުންފުޅުވެލައްވަނީ 
ޖީލެއް  ހަރުދަނާ  ސިފަލިބިގެންވާ  ސިފަތަކުން 
ނެރެދިނުމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ 
ރިންޒީ  ފަޚުރުވެރިވާ  އެދަސްވެންޏަކަށްޓަކައި 
އިބްރާހިމް  ވަޚީދުއަށް  އަބަދުވެސް ކާމިޔާބަށް އެދެމެވެ.

1 ޖުލައި -  ދުނިޔޭގެ ޑޮކޮޓަރުންގެ ދުވަސް    

3 - 28 ޖުލައި-–އެކަޑަމިކް މުއައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީ                

8 ޖުލައި - ހައްޖު ދުވަސް

9 ޖުލައި -–  އަލްހާއީދު ދުވަސް

26 ޖުލައި - މިނިވަން ދުވަސް
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