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ސެންޓަރ ޮފރ އެޑިޔުކޭޝަނަލް ޓެކްޮނޮލޖީ އެންޑް އެކްސެލެންސް

ސްޓޫޑަންޓް ސަޕޯރޓް ސާރވިސަސް

ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ތެރޭގައި ވަރަށް 
»ދުރުންދޭ  ގޮތުގައި  ވިސްނުމެއްގެ  މުހިއްމު 
ޢަމަލީ  ވިސްނުމަށް  އެ  ހިމަނައި،  ތަޢުލީމު« 
ސިފަ ގެނައުމުގެ ގޮތުން ދުރުންދޭ ތަޢުލީމަށް 
»ޓާރޝަރީ  ގޮތުގައި  މަރުކަޒެއްގެ  ޚާއްޞަ 
ލަރނިންގ«  އޯޕަން  ފޮރ  އިންސްޓިޓިއުޓް 
)ޓިއޮލް( 1 ޖެނުއަރީ 1999 ގައި އުފެދި،  އޭގެ 
ދެ އަހަރު ފަހުން 1 ފެބުރުއަރީ 2001 ގައި 
ސެންޓަރުގެ ނަން، »ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން 
ލަރނިންގ« )ކޮލް(ގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 

ތެރެއަށް  ނިޒާމުގެ  ތަޢުލީމުގެ  ދުރުންދޭ 
»ޖެމް«  ކޮލްގައި  ގެނެވި،  އީ.ލަރނިންގ 
އަހަރުގެ  ވަނަ   2010 ފެށުނީ  ބޭނުންކުރަން 
އަތޮޅުތެރޭގައި  ސެމެސްޓަރުގައެވެ.  ފުރަތަމަ 
ދުރުންދޭ ތަޢުލީމުގެ ކޯސްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި  
ސެނެޓުން  އެކަޑެމިކް  ގައި   2013 މެއި   5
ފާސްކުރެވި »ކޮލް އައުޓް ރީޗް ސެންޓަރު«ގެ 
ޤާއިމްކުރެވުނެވެ.  ސެންޓަރެއް   11 ނަމުގައި 

އީ.ލާރނިންގެ ދާއިރާއަށް އިތުރު ކުރިއެރުމެއް 
އޯޕަން  ފޮރ  »ސެންޓަރ  ގެނައުމަށްޓަކައި، 
ބަދަލުކޮށް  މެންޑޭޓް  )ކޮލް(ގެ  ލަރނިންގ« 
ތަނުގެ ނަން »ސެންޓަރ ފޮރ އެޑިއުކޭޝަނަލް 
)ސީ. އެކްސެލެންސް«  އެންޑް  ޓެކްނޮލޮޖީ 

ގައި   2019 ޖަނަވަރީ   1 އަށް  އީ.ޓީ.އީ( 
ސެންޓަރުގެ  އެގޮތުން  ބަދަލުކުރެވުނެވެ. 
ތެރޭގައި،  މަސައްކަތްތަކުގެ  މައިގަނޑު 
އެކި  އެހީގައި  ޓެކްނޮލޮޖީގެ  ޒަމާނީ 
ފަރުމާކޮށް،   ހިންގައި،  ކޯސްތައް  މޯޑުތަކުގައި 
ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކި ފެކަލްޓީތަކަށް އިރުޝާދު 
ދިރާސާތައްކޮށް،  ހިންގުމަށް  ކޯސްތަށް  ދީ، 
ފޯރުކޮށް  ތަމްރީނު  ބޭނުންވާ  ފެކަލްޓީތަކަށް 
ދިނުމާއި، ކޯސްތަކުގެ މޫޑުލް ޕޭޖްތަށް ފަރުމާކޮށް 
އިތުރުން  މީގެ  ހިމެނެއެވެ.  އިވެލުއޭޓްކުރުން 
އެހެނިއެހެން  ސަރުކާރުގެ  ޔުނިވަރިސިޓީއާއި 
ކުރު  ބައެއް  ހިންގާ  ގުޅިގެން  އިދާރާތަކާއި 
ކޯސްތަށް ހިންގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީވެސް 
2020 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިސެންޓަރުން 
މަސައްކަތެކެވެ.  އަންނަ  ކުރަމުން 

ލިޔުނީ: މުޙައްމަދު ދީދީ )ސެންޓަރ ފޮރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް(

ދުނިޔޭގައި  އަކީ  ހިސްޓްރީ  ނުވަތަ  ތާރީޚު 
ހިނގަމުން  ކަންތައްތަކާއި  ހިނގާފައިވާ 
މަގުދައްކާ  ދެނެގަތުމަށް  ކަންތައްތައް  އަންނަ 
ގައި   )2011( ބަސްފޮތް  ދިވެހި  ޢިލްމެކެވެ. 
ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގައި ތާރީޚު« މިލަފުޒުގެ އެއް 
މާނައަކީ»'ކަމެއް ހިނގަމުން އައިގޮތް ލިޔެފައިވާ 
ދިނުން'«  ކިޔައި  ކިޔައިދީފައިވާ  ނުވަތަ  ލިޔުން 
ތާރީޚީ  ވާރިދުވެފައިވާ  މިފަދައިން  )ޞ:963(. 

ބެލުމަށް  ޞައްޙަކަން  ވާހަކަތަކުގެ  އެކިއެކި 
ވަޞީލަތްތަކަކީ،  މައިގަނޑު  ބޭނުންކުރެވިދާނެ 
އާސާރީ  ތަކެއްޗާއި  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ލިޔެ 
ދެކެވެމުން  ތުންތުންމަތިން  އާއި  ތަރިކަ 
ތަކެވެ.  )ފޯކުލޯ(  ވާހަކަ  ފުލޯކު  އަންނަ 
ތާރީޚް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދިވެއްސަކަށްވީތީ 
ވަޒަންކުރުމަށްޓަކާ  މިންވަރު  އެނގޭ 
ވިސްނާލަމާތޯ؟ މެދު  ސުވާލުތަކާ  ތިރީގައިވާ 

އިސްލާމްވި  ފުރަތަމަ  ރާއްޖޭގެ   )1(
ކޮބާ؟   ނަންފުޅަކީ  ރަސްގެފާނުގެ 
ހަނގުރާމަ  ތަކުރުފާނު  މުޙައްމަދު   )2(
ދެކޮޅަށް؟  ބަޔަކާ  ކޮން  ކުރެއްވީ 
ބޭފުޅެއްކަމަށް  އިސްލާމުކުރެއްވި  ރާއްޖެ   )3(
ކޮބާ؟  ނަމަކީ  ބޭފުޅާގެ  ޤަބޫލުކުރާ  ރަސްމީކޮށް 
)4( ޤައުމީ ދުވަސް ނިސްބަތްވަނީ ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟ 
ކޮން  ވަނީ  ނިސްބަތް  ދުވަސް  ހުރަވީ   )5(

ބޭފުޅަކަށް؟ 
ޖުމްހޫރީ  ރަސްކަން  )6(ދިވެހި 
ފުރަތަމަ  އުފެދުނު  ބަދަލުވެ  ވެރިކަމަކަށް 
ބޭފުޅެއް؟  ކޮން  ރައީސަކީ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 
މަލަކީ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   )7(
ކޮބާ؟ ގަހަކީ  ޤައުމީ  އަދި  ކޮބާ؟ 

ތިމާގެ ޤައުމުގެ ތާރީޚު ނޭގޭނަމަ ތިމާއަށް ޤައުމުގެ 
މަގުގައި  ތަރައްޤީގެ  ނޭގޭނެއެވެ.  ޙާލަތެއްވެސް 
ނުވަތަ  ކޮންކަމެއްކަން  ބޭނުންވަނީ  ޤައުމަށް 
މެދުވެރިވެފައިވަނީ  ޤައުމަށް  ގޮތުން  ތިމާވެށީގެ 
ޤައުމުގެ  ވީމާ،  ނޭގޭނެއެވެ.  ކޮންކަމެއްކަން 
މަސައްކަތުގައި  ކުރެވޭ  ތަރައްޤީއަށް 
މަސައްކަތް  ބައިވެރިވެ  އެދެވޭގޮތަށް  އެންމެ 
އެނގިގެންނެވެ.  ތާރީޚު  ރަގަޅަށް  ކުރެވޭނީ 
ލޯގަނޑެވެ.  މޫނުބަލާ  ޤައުމުގެ  ތާރީޚަކީ 



ޤައުމު ބިނާ ކުރުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިން

މުޙައްމަދު ޝަރީފް

ޮފޯޓ ޚަބަރު އަންނަ މަހުގެ ކަލަންޑަރު

އެމް.އެން.ޔޫ. އެސް.ޔޫ ބަހުޘު މުބާރާތް 2022- ބަހުސް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އައި.ޔޫ.އެމް އަށް       
............................................

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ. 

'' ޤައުމު ބިނާ ކުރުމަށް އެންމެން 
އެކުގައި އުފަލުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ 

މުހިންމު ކަމެއް '' –މުޙައްމަދު ޝަރީފް-

ކުރިން  އަހަރު   22 މީގެ  ޝަރީފަކީ  މުޙައްމަދު 
1997 ން 2000 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް މިހާރުގެ 
އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް ކުރީގެ ނަމުންނަމަ 
މެނޭޖްމަންޓުން،  ފޯރ  ސެންޓަރ  މޯލްޑިވްސް 
އެކައުންޓިންގ  ފޮރ  އެސޯސިއޭޝަން 
ޓެކްނީޝަން ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ދަސްވެނިވެފައިވާ 
ހޭދަކުރެއްވި  އެމް.އެން.ޔޫގައި  ފަރާތެކެވެ. 
ތަފާތުގިނަ  އިތުރުން  ކިޔެވުމުގެ  ދުވަސްތަކުގައި 
ލިބިލައްވާފައިވެއެވެ. ޝަރީފްއަށް  ހުނަރުތަކެއް 

 

ޝަރީފް ފުރަތަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރައްވަން ފެއްޓެވީ 
ސާރވިސްގައެވެ.  ކަސްޓަމްސް  މޯލްޑިވްސް 
އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެއަށްފަހު 
ޤުރުއާނާއިބެހޭ  ކީރިތި  ހިންގާ  ދަށުން  އެފެއާޒްގެ 
ފެށިގެން  ން   2014 އަދި  މަރުކަޒުގައެވެ. 
އެފެއާޒްގައި  އިސްލާމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 
މިހާރު  ޝަރީފް  ކުރައްވާފައިވެއެވެ.  މަސައްކަތް 
މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ފެކަލްޓީ އޮފް 
ސްޓްޑީސްގެ  ޓުއަރިޒަމް  އެންޑް  ހޮސްޕިޓަލިޓީ 
ޑިޕާޓްމަންޓްގައި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
މަޤާމްގައެވެ.    ޑިރެކްޓަރެއްގެ  ޑެޕިއުޓީ 

ތަޖްރިބާގެ  ތަމްރީނާއި  ލިބުނު  އެމް.އެން.ޔޫ.އިން 
އޮފީސްތަކެއްގައި  ގިނަ  ވަނީ  ޝަރީފް  އަލީގައި 
ޢިލްމާއި  ލިބިފައިވާ  ޝަރީފަށް  މަސައްކަތްކޮށް 
ކުރިއެރުމަށް  އެއޮފީސްތަކުގެ  އަލީގައި  ތަޖްރިބާގެ 
ކޮށްދެއްވާފައެވެ.  މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަ 
މިގޮތުން ޝަރީފް މަސައްކަތް ކުރެއްވި އޮފީސްތަކުން 
ޝަރީފް ސިފަކޮށްފައިވަނީ ތަންދެކެ ލޯބިވާ ތަނަށް 
އަދި  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ހޯދުމަށް  ކުރިއެރުން 
ގުޅުވާއިދިނުމަށް  ތަނާ  މުވައްޒަފުންނާއި  ތަނުގެ 
މަސައްކަތްކުރެއްވި   އެކަމަށް  ބާރުއަޅުއްވާ  
ޝަރީފްއަކީ   އަދި  ގޮތުގައެވެ.  މުވައްޒަފެއްގެ 
ހުންނެވުމަށް  ޞިއްޙަތެއްގައި  ދުޅަހެޔޮ 
މުވައްޒަފުންނަށް  އިތުރުން  މަސައްކަތްކުރުމުގެ 
ފަރާތެކެވެ.  ދެއްވާ  ހިތްވަރު  މިކަމަށް  ވެސް 

ޝަރީފް ފަދަ ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެއް އުފެއްދުމަކީ 
ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤައުމީ  ބިނާކުރުމުގައި  ޤައުމު 
ޝަރީފް  އެހެންކަމުން،  މަޤުސަދެވެ.  މައިގަނޑު 
ލައްވައި،  ބަރަކާތް  މާތްهللا  މަސައްކަތުގައި  ގެ 
އަދަށްވުރެ ފަހި ކުރިމަގެއް މިންވަރުކުރައްވާށިއެވެ.  

2 އޮކްޓޯބަރ -– ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނޮން ވަޔަލަންސް  ދުވަސް

5 އޮކްޓޯބަރ - – ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް

8 އޮކްޓޯބަރ - – ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޢީދުމީލާދީ
 

13 –- 12 އޮކްޓޯބަރ - – ގްރެޖުއޭޝަން

20 އޮކްޓޯބަރ -– ތަފާސް ހިސާބު ދުވަސް

20 އޮކްޓޯބަރ -– ޓާރމ2ް ގެ ފަހު އިމްތިހާނުގައި     

          ކެމްޕަސް ބަދަލު ކުރަން ދެވޭ ފަހު ތާރީޚް
 

27 އޮކްޓޯބަރ -– ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަސް

ދެބަސްވެ އަރައިރުންވާނަމަ ތިޔަބައިމީހުން ފިނޑިވެ، ތިޔަބައިމީހުންގެ ބާރު ނެތި ހިނގައިދާނެއެވެ. - ހުކުރު ޚުތުބާ: 2 ސެޕްޓެމްބަރ 2202 


