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އެގްޒަމިނޭޝަންސް ޑިޕާރޓްމަންޓް

ސްޓޫޑަންޓް ސަޕޯރޓް ސާރވިސަސް

ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ޑިޕާޓްމަންޓަކީ  އެގްޒަމިނޭޝަންސް 
ހިންގުމުގެ  އިމްތިހާނުތައް  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
މަޤްޞަދުގައި،  ކުރުމުގެ  ހަރުދަނާ  ކަންކަން 
އިމްތިހާނުތައް  އުސޫލުން  މަރުކަޒީ 
ވަނަ   2016 އިންތިޒާމުކުރުމަށްޓަކައި، 
އަހަރު އުފެއްދި ޑިޕާޓްމަންޓެކެވެ. އެއަހަރުން 
އެކިއެކި  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ފެށިގެން، 
ދަރިވަރުންގެ  ކިޔަވަމުންގެންދާ  ކޯސްތަކުގައި 
ކޮންމެ ޓާރމެއްގެ ފަހު އިމްތިހާނާއި ގުޅިގެން 
ކުރިޔަށް  އިމްތިހާނުތައް  އިތުރު  ބާއްވާ 
ޑިޕާޓްމަންޓުގެ  އެގްޒަމިނޭޝަންސް  ގެންދަނީ 
އިމްތިހާނުތައް  މިގޮަތަށް  ދަށުންނެވެ. 
ފެކަލްޓީތަކުން  ދަރިވަރުންނާއި،  ހިންގުމުގައި 
ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  ގުޅިގެން  އިމްތިހާނާ 
ޕޯޓަލްއެއް  އެގްޒާމް  ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި، 
އުފައްދައި، އޮންލައިންކޮށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް 
ކުރެވިފައިވެއެވެ. ގާއިމު  ނިޒާމެއް  ކުރެވޭނެ 

 
ދަރިވަރުންގެ  ކިޔަވާ  ޔުނިވަރިސޓީގައި 
މިޑިޕާޓްމަންޓުން  އިތުރުން،  އިމްތިހާނުތަކުގެ 

ކުރިޔަށް  އިމްތިހާނުތަކެެއް  އެތަށް  އިތުރު 
ޔުނިވަރސިޓީގެ  ތެރޭގައި  މީގެ  ގެންދެއެވެ. 
ކޯސްތަކަށް ވަނުމަށް ބޭނުންވާ އެންޓްރަންސް 
ލޭންގުއޭޖް  އިންގްލިޝް  ނުވަތަ  އިމްތިހާނު 
)އީ.އެލް.ސީ.ޓީ(  ޓެސްޓް  ކޮމްޕިޓެންސީ 
ބާއްވާ  ހުޅުވާލައިގެން  އާންމުންނަށް  އާއި، 
ޖަޕަނީސް ލެންގުއޭޖް ޕްރޮފިޝަންސީ ޓެސްޓް 
އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އާއި،  )ޖޭ.އެލް.ޕީ.ޓީ( 
ގުޅިގެން  ކައުންސިލްތަކާއި  އެކިއެކި  ހެލްތުގެ 
ފާމަސީ  ނަރުހުންނާއި  ޑޮކްޓަރުންނާއި  ބާއްވާ 
ނުވަތަ  ކޮމްޕިޓަންސީ  އެސިސްޓަންޓުންގެ 
ހިމެނެއެވެ.  އިމްތިހާނުތައް  ލައިސަންސިންގ 
މީގެ އިތުރުން، ޔުނިވަރސިޓީގެ '' ޕިއާރސަން 
ވީ.ޔޫ.އީ އޮތޮރައިސްޑް ޓެސްޓް ސެންޓަރު '' 
ދަށުންނެވެ. މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ހިންގަނީ 

ހަދާ  އިމްތިހާނު  އަމާޒަކީ  މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ 
ކުރުމެއްނެތި،  ތަފާތު  މެދުގައި  ދަރިވަރުންގެ 
ދަށުން،  ނިޒާމެއްގެ  ދެފުށްފެންނަ 
އެހެނިހެން  ހަދާ  އިމްތިހާނު  ދަރިވަރުންނާއި 
މަތިން  ގޮތެއްގެ  ފަސޭހަވާނޭ  ފަރާތްތަކަށް 
ދިނުމެވެ. ހަމަޖައްސައި  އިންތިޒާމުތައް 

ލިޔުނީ: އަޙްމަދު މުޙައްމަދު )ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން(

ދަރިވަރުންގެ  ނިންމާ  މަރުހަލާތައް  ތަޢުލީމުގެ  މަތީ 
ކިބައިގައި ހުންނަންވާނެ ދަސްވެނި ސިފަތަކާއި ހުނަރުތައް 
ނުވަތަ 'ގްރެޖުއޭޓް އެޓްރިބިއުޓްސް' އަކީ މަތީ ތަޢުލީމުގެ 
ފެށިގެން  މުޤައްރަރުން  މަންހަޖާއި  ރަސްމީ  ނާރެހެވެ. 
ހިންގޭ އިތުރު ޙަރަކާތްތައް ފަރުމާކުރެވިގެންދަނީ ދަސްވެނި 
ގޮތްތަކަށެވެ.  ކުރެވޭނެ  ތަރައްޤީ  ހުނަރުތައް  ސިފަތަކާއި 
ގޮތަކަށެވެ.  އިތުރުކުރެވޭނެ  ޤާބިލިއްޔަތު  ދަސްވެނިންގެ 

ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދުނިޔޭގައި  ބަދަލުވަމުންދާ 

ހުންނާނެ  ކިބައިގައި  ދަސްވެނިންގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
ކަމެކެވެ. މުހިއްމު  އެނގުމަކީ  ހުނަރުތައް  ސިފަތަކާއި 

 
ދަސްވެނިިވުމުގެ  މަހުގެ  އޮކްޓޯބަރ  އަހަރުގެ  މި 
ރަސްމިއްޔާތުގެ ފުރަތަމަ ދަންފަޅީގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން 
ވައިސްޗާންސެލަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަރީފު ވިދާޅުވެފައިވަނީ 
'' ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ އިން ދަސްވެނިވާ 
ދަރިވަރުންނަކީ ދާއިރާގެ ޢިލްމު ލިބިފައިވާ، ވިސްނުންތެރި، 
ދޭދޭ މީހުންނާ ޤަދަރުވެރިކަމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރަން ދަންނަ، 
ލޯހުޅުވިފައިވާ،  ޙާލަތްތަކަށް  ދުނިޔަވީ  އަދި  މުޖުތަމަޢަށް 
މީހުންނާއި ގުޅިގެން ހިކުމަތްތެރިކަމާއި ފަންނުވެރިކަމާއެކު، 
ދެނެގެން  ނަފްސު  އަމިއްލަ  ނަޒާހަތްތެރިކަމާއެކު 
ކަމުގައެވެ.''  ތަކެއް  ފަރުދުން«  ދުޅަހެޔޮ  މަސައްކަތްކުރާ 
ލިބިގަތުމަށްޓަކައި  ހުނަރުތައް  ސިފަތަކާއި  ދަސްވެނި  މި 
ޔުނިވަރސިޓީގެ  އިތުރުން،  އުނގެނުމުގެ  ކުލާހުގެ 
ޕްރޮގްރާމުތަކާއި  ތަމްރީނު  ކުރު  ޙަރަކާތްތަކާއި  އިތުރު 

މަސައްކަތްތައް  ދަރުމަވެރި  ތަޖުރިބާއާއި  މަސައްކަތު 
މުހިއްމެވެ. ބައިވެރިވުން  ކަންކަމުގައި  ފަދަ 

ކޮންމެ  ދަސްވެނިވާ  ޔުނިވަރސިޓީއިން  ޤައުމީ 
ތަޢުލީމުގެ  މަތީ  ވާންވާނީ  އަޒުމަކަށް  ދަރިވަރެއްގެވެސް 
ތަޖުރިބާތައް  ހުނަރާއި  ޢިލްމާއި  ލިބުނު  ކޯސްތަކުން 
ވަޒީފާގެ  ކުރިއަރުވާ،  ދިރިއުޅުން  އަމިއްލަ  ބޭނުންކޮށްގެން 
މަންފާކުރަނިވި  މުޖުތަމައަށް  މަތިކޮށް،  ޤާބިލިއްޔަތު 
މަސައްކަތުގެ  އެހެނީ،  ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.  ޚިދުމަތްތަކެއް 
މައިދާނުގައި ދަސްވެނިން ބޭނުންކުރާނީ ޔުނިވަރސިޓީއިން 
ހުނަރު  ތަރައްޤީކޮށްދިން  ދަތުރުގައި  ހޯދުމުގެ  ޢިލްމު 
ފަހިކޮށްދިން  ޤާބިލިއްޔަތުތަކާއި  ކުރިއަރުވައިދިން  ތަކާއި 
ސިފަތަކެވެ.  އަށަގަންނުވައިދިން  އުކުޅުތަކާއި  ވިސްނުމުގެ 
ކާމިޔާބު ދަސްވެނިންނަކީ ދަސްވެނި ސިފަތަކާއި ހުނަރުތައް 
ބޭނުން  ފުރުޞަތެއްގެ  ކޮންމެ  ލިބޭ  ކުރުމަށް  ތަރައްޤީ 
ދަރިވަރުންނެވެ. ހިފަމުންގެންދާ  އެދެވޭގޮތުގައި  އެންމެ 



ޤައުމު ބިނާ ކުރުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިން

ފަވާޒު މޫސާ / މިހާރު

ޮފޯޓ ޚަބަރު އަންނަ މަހުގެ ކަލަންޑަރު

އެމް.އެން.ޔޫ. އެސް.ޔޫ. ފުޓްސަލް ފިއެސްޓަރ 2022 -  އުސްއަލިތައް

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ. 

'' ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން އަޅައިދެއްވީ 
ވަރަށް ސާބިތު ބިންގަލެއް. އުއްމީދަކީ އެ 
ބިންގަލުގެމަތީ ދިވެހި ދީބަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގައި 

ތެދުވެރިކަމާއެކު ދެމިހުރުން. '' –ރާފިޢު ޖަމީލު-

ޝައުގުވެރިކަމާއެކު،  ހުރި  ދާއިރާއަށް  ތަޢުލީމީ 
ދިވެހި  ވަގުތީ  ނިންމުމަށްފަހު،  ސާނަވީ  މަތީ 
ރާފިޢު  ވަޒީފާއަދާކުރަންފެށި،  މުދައްރިސެއްގެ 
ޖަމީލު މުދައްރިސް ކަމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅަކަށްވީ 
އެޑިއުކޭޝަނުން  ހަޔަރ  އޮފް  ކޮލެޖް  މޯލްޑިވްސް 
ޑިޕްލޮމާ  ކުރި  ފުރިހަމަ  އަހަރު  ވަނަ   2006
އޮފް ޓީޗިންގ ސެކަންޑަރީ- އިކޮނޮމިކްސް އެވެ. 
ޚިދުމަތް  އެއްއަހަރު  ސީޓީގައި  އައްޑޫ  އުފަން 
ދާއިރާއިން  މާލެއައީ  އެނބުރި  ކުރެއްވުމަށްފަހު 
ޑިގްރީ ޙާޞިލުކުރުމަށެވެ. ޑިޕްލޮމާއިން އެޅި ބިންގާ 
ހަރުދަނާކޮށް 2010 ވަނަ އަހަރު )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ކިޔަވާދިނުމުގެ  ޔުނިވަރސިޓީއިން(  ޤައުމީ 
ރޮނގުން ޑިގްރީ ހާސިލުކުރިއެވެ. އަދި މެލޭޝިއާގެ 
އޯޕަން ޔުނިވަރ އިން މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް 
ހާސިލުކޮށްފައެވެ. ވަނީ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 
މަދަރުސާތަކުގެ  ސާނަވީ  މަތީ  ރާއްޖޭގެ 
ކަމަށްވާ  ސްކޫލެއް  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ތެރެއިން 
 2012 މެނޭޖްމަންޓްގައި  ސްކޫލޫގެ  ހައި  އައްޑޫ 
 8 މެދުނުކެނޑި  ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ 
އަހަރުގެ   1 ކުރުމަށްފަހު  މަސައްކަތް  އަހަރު 

ޕްރިންސިޕަލެއްގެ  އަތޮޅުގައި  އދ.  މުއްދަތަކަށް 
ޑެޕިއުޓީ  ފަހުން  އޭގެ  އަދާކުރިއެވެ.  މަޤާމު 
ޕްރިންސިޕަލެއްގެ ގޮތުގަ މަސައްކަތް ކުރަމުންއައީ 
ޖަމީލު  ރާފިޢު  ސްކޫލުގައެވެ.  ހައި  އައްޑޫ 
މުޙައްމަދު  އިބްރާހިމް  ރައީސް  މިވަގުތުދަނީ، 
ގެންދަވާ  ކުރިއަށް  އިސްނެންގެވުމާއެކު  ސޯލިހުގެ 
މެލޭޝިއާގެ  ސްކޯލަރޝިޕްގައި  ޕްރިންސިޕަލް 
އޮފް  މާސްޓަރ  މަލާޔާއިން  އޮފް  ޔުނިވަރސިޓީ 
އެޑިއުކޭޝަނަލް މެނޭޖްމަންޓް ހާސިލު ކުރަމުންނެވެ.

 
ޤައުމީ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އުއްމީދަކީ،  ރާފިއުގެ 
ހާސިލުކުރުމުގެ  ތައުލީމު  ޔުނިވަރސިޓީއިން( 
ބޭނުންކޮށް  ހުނަރު  މަޢުލޫމާތާއި  ލިބުނު  ތެރެއިން 
ޚާއްްޞަކޮށް  އަދި  ކުރިއެރުމަށް  ދަރިވަރުންގެ 
އެދަރިވަރުންނަކީ ކަންތަކާއިމެދު ފަހި ވިސްނުމެއް 
ދަރިވަރުންތަކެއްގެ  ޒިންމާދާރު  ގެންގުޅޭ، 
އަދި  މަސައްކަތްކުރުމެވެ.  ހެދޭތޯ  ގޮތުގައި 
ޖީލެއް  ޒިއްމާދާރު  ވަފާތެރި  ދީނަށް  ޤައުމާއި 
އެޅިގެންދިޔަ  އިން  އެމް.އެން.ޔޫ.  ބިނާކުމުގައި 
ހުރުމެވެ.  ސާބިތުވެ  މަތީ  ބިންގަލުގެ 

3 ނޮވެމްބަރ -– ނަސްރުގެ ދުވަސް

6 ނޮވެމްބަރ -– ޓާރމ1ް، 2023 އަށް އަލަށް ވަންނަ       

           ފަރާތްތަކަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުޅުވުން

11 ނޮވެމްބަރ -– ޖުމްހޫރީ ދުވަސް 

20 ނޮވެމްބަރ -– ފައިނަލް އިމްތިހާނުގެ ސޭޓްމަންޓް  

             އޮފް އެންޓްރީ ނެގުމުގެ ފަހު ތާރީޚް

ރަޙްމަތްތެރީންނަކީ، ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައްޔާއި، ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވުމުގައި އެހީވެދޭ ބައެއް ނަމަ އެއީ ހެޔޮ ރަނގަޅު ރަޙްމަތްތެރީންނެވެ. - ހުކުރު ޚުތުބާ: 14 އޮކްޓޯބަރ 2022 


