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ގަލަންދާނު
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ރެވެނިޔު ސެކްޝަން

ދަރިވަރުންގެ އެހީތަކާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް

ލިޔުނީ: ޢަރޫޝާ ޢަލީ )ދަރިވަރުންގެ އެހީތަކާބެހޭ ޚިދުމަތްތައް(

މީގެ ދެތިން އަހަރު ކުރިން ކީ ލިޔުމެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، 

ޢިލްމީ ގޮތުން ޙާޞިލް ކުރަން ބޭނުންވާ ލަޑުދަޑި ޙާސިލް 

ވާހަކަށް  ކޮންމެހެން  މީހަކަށް  ''ބްރިލިއަންޓް''  ކުރުމަށް 

ނުޖެހެއެވެ. އެހެނީ، ކިތަންމެ މޮޅު މީހަކަށް ވީނަމަވެސް، 

ކަމެއް ޙާޞިލް ކުރަން ބޭނުންވުން ނުވަތަ ވަރުގަދަ ޢަޒުމެއް 

ނުކުރެވެއެވެ.  ޙާޞިލެއް  އެމީހަކަށް  އެކަމެއް  ނެތްނަމަ 

އެހެނަސް، ކަމަކަށް އެދިގެން، އެކަމެއް ޙާޞިލް ކުރުމުގެ 

ހުރަސްތަކެއް  އުދަގޫ  ކިތަންމެ  ވަރުގަދަނަމަ  ނިޔަތް 

އެމީހަކު  ގިރާކޮށް،  އެހުރަސްތައް  ނަމަވެސް،  ކުރިމަތިވި 

ޙާޞިލްކުރާނެއެވެ. ނޑި  ނޑުދަ އެލަ

ދަރިވަރުން  ސެމިސްޓަރއަކަށް  އައު  އަހަރަކަށް،  އައު 

ބުނެދިން  އިސްވެ  ވަގުތުގައި،  މިތިބި  ކުރިމަތިލާގެން 

އާންމު  ކޮށްލަބަލާށެވެ.  ފިކުރު  ވިސްނާ  ކަންތަކާމެދު 

ވަރަށް  ކުރަން  ކަންތައް  ކުރާހިތްވާ  ދިރިއުޅުމުގައިވެސް 

ވަގުތު ހޯދޭދޯއެވެ. ކިތަންމެ އުދަގޫ ކަމެއް ކުރަން ޖެހުނަސް 

އެކަމެއް ކުރަން ބޭނުންނަމަ ކުރެވޭދޯއެވެ. ހަމަ މިބީދައިން، 

ވަރުގަދަ  ޢަޒުމު  މަސައްކަތްކުރާއިރުވެސް  އުގެނެން 

ނުކިޔާށެވެ.  އަޅާ  ތިމާއާއި  ކުދީންނާއި  އެހެން  ކުރާށެވެ. 

ކޮންމެ  ކަޑާނުލާށެވެ.  އުއްމީދު  ނިންމާ  ކަމަށް  ނުވާނެ 

މީހެކެވެ.  މޮޅު  ވަރަށް  ޒާތުގައި  އެމީހެއްގެ  މީހަކީވެސް 

ޢަޒުމު  ކުރުމުގެ  ޙާޞިލް  ނޑިތަށް  ނޑުދަ ލަ ބޭނުންވަނީ 

ގަދައަޅާ  ހޯދުމަށް  ކާމިޔާބު  އޭރުން  ކުރުމެވެ.  ވަރުގަދަ 

ކާމިޔާބު  ފަހަނައަޅާ،  ގޮންޖެހުންތައް  މަސައްކަތްކޮށް، 

. ވެ އެ ހޯދޭނޭ

އިހުގެ ހަރުބަސްތަކެއްގައި އޮވެއެވެ. ކާމިޔާބަކީ 

މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްގެކެވެ. އަދި ފިނިފެންމަލުގެ 

ދާނުގައި ތަޢުލީމް ޙާސިލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ބޭނުން  މިޤައުމު  ބަލާއިރު،  ޙާލަތަށް  ޤައުމުގެ  މިއަދުގެ 

ޢަޒުމު  ފަދައިން  ތިންބެއިން  އުތީމު  ޖެހިފައިމިވަނީ 

ހުލްގު  ލޯބިވާ  ޤައުމުދެކެ  ހިތްތަކުން  ޚާލިޞް  ވަރުގަދަ، 

ދަރީންތަކަކަށެވެ. ހެޔޮ 

ތަކެއް  ދަރީން  ތަހުޒީބު  ކިތަންމެ  ގޮތުން  ޢިލްމީ 

މުޖްތަމަޢުތެރޭގައި ތިބި ނަމަވެސް، ތެދުވެރިކަމާ ނަޒާާޙަތްތެރި 

ޙާލަތާމެދު  ޤައުމުގެ  މާދަމާގެ  ނެތްނަމަ،  ފޭރާން  ކަމުގެ 

ފިތްކަޑާގެން ދާހާ ބިރުވެތިއެވެ. އަދުގެ ޒުވާން ޖީލުގެ ބޮލުގައި 

އެޅިފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ މާދަމާ ޤައުމަށް 

ވީމާ،ޔުނިވާރސިޓީއިން  ތަކަކަށްވުމެވެ.  ދަރިން  ވަފާތެރި 

ދަސްވެނިވާ ދަރިވަރުންނަކީ ޢިލްމީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ފޭރާން 

ވާންޖެހެއެވެ.  ތަކަކަށް  ދަރިވަރުން  ރިވެތި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ރެވެނިޔު 
އާމްދަނީގެ  ޔުނިވަރސިޓީއަށް  ސެކްޝަނަކީ 
ފައިސާއެއް  އެންމެހާ  ލިބެންޖެހޭ  ގޮތުގައި 
ސެކްޝަނެކެވެ. އުފައްދާފައިވާ  ބަލައިގަތުމަށް 

ކޯސްފީއާއި،  ދަރިވަރުންގެ  ސެކްޝަނުން  މި 
ދަނާލުގެ ކުލި، އަދި އެއްވެސް ފޯރމަކާއިއެކު 
ޖޫރިމަނާ  ފީއެއް ނުވަތަ  އިތުރު  ދައްކަންޖެހޭ 

ބަލައިގަނެއެވެ.  ފީތައް 

އޮންލައިންކޮށް   އަހަރު  ވަނަ   2019
ބަލައިގަނެވޭނެ  ފީ  ކޯހުގެ  ޔުނިވަރސިޓީއިން 
މި  ވެފައިވަނީ  ހަމަޖެހުން  އިންތިޒާމް 
ބޮޑު  ވަރަށް  ލިބުނު  ސެކްޝަނަށް 
ރެވެނިޔުގެ  ސަބަބުން  މީގެ  ކުރިއެރުމަކަށެވެ. 
އަންނަ  ދައްކަން  ފީ  ކޯހުގެ  ކައުންޓަރަށް 
މަދުވެ،  ގުނައެއް  އެތައް  ކުދިންވަނީ 
ޔުނިވާރސިޓީއިން  ދަރިވަރުންނަށާއި 
އެތައް  ބަޔަކަށްވަނީ  ގިނަ  ޚިދުމަތްހޯދާ 
ގޮސްފައިވާ  ލިބިގެން  ފަސޭހަތަކެއް 

 . ވެ ށެ ކަ މަ ރު އެ ރި ކު
ބެހޭ  ފައިސާއާއި  ސެކްޝަނުން  ރެވެނިޔު 
ގޮތުން ދަރިވަރުން ކުރާ ކޮންމެ މުޢާމަލާތެއްގެ 
އެއްވެސް  މީގެން  ބަލަހައްޓާއިރު  ރެކޯޑު 
ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،  އަލުން  ރެކޯޑެއްގެ 
ސެކްޝަނަށް  އެ  އީމެއިލަކުން  އެކަމަށްއެދި 
އަންގާލަ ދިނުމުން އެ ރެކޯޑެއް ދަރިވަރުންނަށް 
އޮންލައިންކޮށް  މިގޮތުން  ކޮށްދެވެއެވެ.  ފޯރު 
ކޯހުގެ ފީ ދެއްކުމަށްފަހު ފުރަތަމަ ޑިގްރީހިލޭ 
ފީދެއްކި  ކިޔެވުމަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް 
މީގެ  އަދި  ފޯރުކޮށްދެވެއެވެ.  ރަސީދު  ކަމުގެ 
ނުދައްކާގެން  ފީ  މިސެކްޝަނުން  އިތުރުން 
ދެއްކުމުން  ފީ  ދަރިވަރުން  ސްޓޮޕްލިސްޓްކުރާ 

ނަގާދެއެވެ. ސްޓޮޕްލިސްޓުން 
  

ޚިދުމަތްތަކެއް  މުހިންމު  ޔުނިވަރސިޓީއަށް 
މުހިންމު  އެންމެ  މިސެކްޝަންގެ  ފޯރުކޮށްދޭ 
އަމާޒަކީ ފައިސާއާއިބެހޭ އެންމެހާ މުޢާމަލާތެއް 
ކުރުމުގައި ދަރިވަރުންނަށް ރައްކާތެރި އެންމެ 

ދިނުމެވެ.  ފޯރުކޮށް  ޚިދުމަތެއް  އަވަސް 



ޤައުމު ބިނާކުރުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނީން

މުޙައްމަދު ޢުމަރު

ސުވާލާއި ޖަވާބު އަންނަ މަހުގެ ކަލަންޑަރު

- ރަޖިސްޓަރީ ފޯރމު ފުރުމަށްފަހު ޕާސްޕޯޓު 
ސައިޒް ފޮޓޯއަކާއެކު ދަރިވަރުންގެ ޚިދުމަތްތަކާއި 
ބެހޭ ބަޔަށް ހުށަހެޅުން. މި ފޯރމު ޕްރޮސެސް 

ކުރުމަށް އާންމުގޮތެއްގައި ނަގާނީ ރަސްމީ 
02 ދުވަސް. މި ފޯރމު ޕްރޮސެސްވުމުން 

ދަރިވަރުންނަށް މެސެޖަކުން އަންގާދޭނެ.

- ރަޖިސްޓަރވުމުން ދަރިވަރުންގެ އެހީތަކާބެހޭ 
ބައިން ދަރިވަރުންގެ އީމެއިލް، ސެލްފް-

ސާރވިސް އެކައުންޓްތައް ހަދައި ޕާސްވާޑު 
ދަރިވަރުންގެ ފޯނަށް ފޮނުވާދޭނެ. 

- ދެވަނަ ސެމިސްޓަރއިން ފެށިގެން ދަރިވަރުން 
ރަޖިސްޓަރވާންޖެހޭނީ ސެލްފް-ސާރވިސް 

މެދުވެރިކޮށް.

- މާއްދާ ތަކުގައި ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް 
ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް އެމް.އެން.ޔޫ. 

ވެބްސައިޓްގެ ތިރީގައިމިވާ ލިންކުން ލިބޭނެ.

- ރަޖިސްޓްރޭޝަންއާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު 
ހޯދުމަށް ދަރިވަރުންގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ 
ބަޔަށް މެއިލް   ކުރުމުންވެސް ލިބޭނެ.  

އަހަރު  ވަނަ   2003 ޢުމަރު  މުޙައްމަދު  ޑރ. 

އެޑިޔުކޭޝަން  ހަޔަރ  އޮފް  ކޮލެޖް  މޯލްޑިވްސް 

ޔުނިވަރސިޓީ( ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )މިހާރުގެ 

ގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ފެށި ބެޗްލަރ 

އޮފް ޓީޗިން ސެކަންޑަރީ )އިންގްލިޝް ލޭންގްވިޖް 

''އެނގޭ  ވެންނެވީ  ކޯހަށް  އިކޮނޮމިކްސް(  އެންޑް 

ފަރުދީ  ބުނެދިނުމަކީ،  އަނެކުންނަށް  އެއްޗެއް 

ދެކިވަޑައިގަންނވާތީއެވެ. ކަމުގައި  ވާޖިބެއް'' 

މިގޮތުން ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ޑރ. މުޙައްމަދު 

އެޅުއްވި  މިރޮގުން  ކޯހަކީ  ހެއްދެވި  ޢުމަރު 

މި  ހަރުފަތެވެ.  މުހިންމު  އެންމެ  އަދި  ފުރަތަމަ 

ޙާސިލްކުރައްވައި  އެއްވަނަ  ފަޚުރުވެރި  ކޯހުން 

ނިންމަވާ  ކޯސް  ޓީޗިން  ކަމާއެކު  ކާމިޔާބު 

ވަނަ   2008 ގޮތުގައި  ޓީޗަރެއްގެ  ކޮލިފައިޑް 

ޚިދުމަތް  ސްކޫލަށް  ޖަލާލުއްދީން  ހަމައަށް  އަހަރާ 

ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން އޭނާވަނީ މެލްބަން 

އެޑިޔުކޭޝަން  އޮފް  މާސްޓަރ  ޔުނިވަރސިޓީގައި 

. ވެ އެ ފަ ވާ އް ކުރަ ލް ޙާސި

ކުރުމުގެ  ޚިދުމަތް  ރަށަށް  އުފަން  ޤައުމަށާއި 

ޢުމަރު   މުޙައްމަދު  ޑރ.  ހުންނެވި  ޢަޒުމުގައި 

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގ ލީޑިންގ ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމު 

އެމް. ހޭދަކުރެއްވިއިރު  އަހަރު   4 ފުރުއްވުމުގައި 

ޕާޓްޓައިމްކޮށް  ކެމްޕަހުގައި  ކުޅުދުއްފުށީ  އެން.ޔޫ 

ކިޔަވައިދެއްވިއެވެ.

އޮފް  ފެކަލްޓީ  ހުންނެވީ  އޭނާ  މިވަގުތު 

އެޑިޔުކޭޝަންގެ އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮފެސަރއެއްގެ 

މަޤާމުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން، އޭނާއަކީ، އެމް.އެން.

މެއެވެ.   މެނޭޖަރުވެސް  ކެމްޕަސް  ކުޅުދުއްފުށީ  ޔޫ. 

ޚިދުމަތްތަކެއް  ގިނަ  ދާއިރާއަށް  ތަޢުލީމީ 

ޢުމަރު  މުޙައްމަދު  ޑރ.  ކޮށްދެއްވާފައިވާ 

ރަނގަޅު  ފެންވަރު  ގޮތުގައި  ދެކިވަޑައިގަންނަވާ 

ހެދުމަކީ  ކޯހެއް  ރަނގަޅު  ފެންވަރު  ތަނަކުން، 

ފުރިހަމަ  ކޯސް  އަދި  ކަމެކެވެ.  މުހިންމު  ވަރަށް 

ފުލް-ޓައިމްކޮށް  ބޮޑަށް  ވީހާވެސް  ކުރުމުގައި 

ކިޔެވުމަށް އިސްކަން ދޭންޖެހެއެވެ. ފަސޭހަ ގޮތަކު 

ސަމާލުކަންދޭންވީ  ހޯދުމަށްވުރެ،  ސަނަދެއް  ން 

އުނދަގޫ މަގުން ގޮސްގެންވެސް ތިމާގެ ފެންވަރު 

ހޭދަކުރާ  ކިޔެވުމުގައި  ގޮތްތަކަށެވެ.  މަތިކުރެވޭނެ 

ދުވަސްތަކަކީ، ފަހަށް ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމެންޓެއްގެ 

ސިފަކުރައްވައެވެ.  އޭނާ  ގޮތުގައި 

5 – 8 ފެބްރުއަރީ – ޖެނެރަލް އޮރިއެންޓޭޝަންް

9 – 10 ފެބްރުއަރީ – ފެކަލްޓީ އޮރިއެންޓޭޝަން

12 ފެބްރުއަރީ – ޓާރމ1ް 2023 ފެށުން

23 ފެބްރުއަރީ – އަލަށް ކިޔަވަން ފަށާ ދަރިވަރުންނަށް 

ރެޖިސްޓަދ ވުމަށް ދެވޭ ފަހުގެ ތާރީހް

23 ފެބްރުއަރީ – މާއްދާ އިތުރުކޮށް/އުނިކޮށް އަދި ކޯސް 

ބަދަލު ކުރަން ދެވޭ ފަހުގެ ތާރީޚް

23 ފެބްރުއަރީ – 2023 ގެ ފުރަތަމަ ޓާރމްގައި 

ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރި ވުމަށް ފޯރމް 

ހުށަހަޅަން ދެވޭ ފަހުގެ ތާރީހް

 ކުރިއެރުން މުސްލިމުންނަށް ލިބުނީ، ހަރުދަނާ އަޤީދާއަކާއި، ވަރުގަދަ ޢިލްމީ ބިންގަލެއްގެ މަތީގައި މުސްލިމުންގެ ޖީލުތައް ތަރުބިއްޔަތު ކުރެވުމުންނެވެ. - ހުކުރު ޚުތުބާ: 13 ޖެނެއަރީ 2023

''ކިޔެވުމަކީ، ޕްޮރސެސްއެއް. އެކަމުން 
ތިމާގެ ފެންވަރު މަތިކުރެވޭނީ، ފުލް-

ޓައިމްޮކށް އެކަމުގައި ތިމާގެ ހިތާ ހަށިގަނޑާ 

ރޫޙުން ޝާމިލްވީ މިންވަރަކުން.''
 –މުޙައްމަދު ޢުމަރު-

studentservices@mnu.edu.mv

މާއްދާތަކަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރާނީ ކިހިނެތް؟

ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދާ ދަރިވަރުންއަލަށް ޔުނިވަރސިޓީއިންކިޔެވުން ފަށާ ދަރިވަރުން

http://mnu.edu.mv/registration/


