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ސިސްގެ ޕްރޮފައިލް

ޒ (ސިސް):
 0.1ސޮސައިޓީ ފޯރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީ ް
ރފް:
ތޢާ ަ
 0.0ޖަމްޢިއްޔާގެ ަ
ސޮސައިޓީ ފޯރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ވުޖޫދަށް އައުމަށް މެދުވެރިވި އެންމެ މުހިއްމު އެއް
ސަބަބަކީ ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ ދަރިވަރުން ކޮޅެއް އިސްނަގައިގެން ފެކަލްޓީގެ
ނަމުގައި ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ވިސްނުމެވެ .އެގޮތުން އޭރު ޑިޕްލޮމާ އޮފް ޓީޗިންގ އިސްލާމްކޯހުގެ
ދެވަނަ އަހަރުގެ ދަރިވަރުން ކޮޅެއް އިސްނަގައިގެން ފެކަލްޓީގެ ނަމުގައި ދަރުހެއް އިންތިޒާމްކުރުމަށް
ޓަކައި ފެކަލްޓީގެ ކޮންމެ ކުލާހަކުން ދަރިވަރަކު ހިމެނޭގޮތަށް ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައި ފެކަލްޓީގެ ޑީން
އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރުއާއި ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ .އެމަޝްވަރާގައި ،ފެކަލްޓީގެ ނަމުގައި
ދަރިވަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްނެތި ޔުނިވަރސިޓީގައި އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުހިންގޭނެކަމަށާއި ނަމަވެސް
ވަކި ކުލާހެއްގެ ނަމުގައި ހަރަކާތްތައް ބޭއްވިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ވުމާއިއެކު ކޮމެޓީގެ ދަރިވަރުން
ނިންމީ ފެކަލްޓީގައި ދަރިވަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުފައްދުމަށްފަހު ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ހަރަކާތްތައް
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ .އެހާ ހިސާބުން ދަރިވަރުން މަޤާމުތަކަށް އިންތިޚާބުކޮށް ސޮސައިޓީ ފޯރ
އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް (ސިސް)ގެ ނަމުގައި  12އޭޕްރީލް 1101ގައި ދަރިވަރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ
އެކުލަވާލެވުނެވެ.
އަމިއްލަ މުސްތަޤިއްލު ނަމެއްގައި ޖަމްޢިއްޔާ ކުރިއަށް ގެންދަމުން ދަނިކޮށް 1101ވަނަ
އަހަރުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންއިން ކޮންމެ
ފެކަލްޓީއެއްގައި އެ ޔޫނިއަންގެ ގޮތްޕެއް އޮންނަން ޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖެހުނެވެ .އަދި ފެކަލްޓީ އޮފް
އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް އެ ޔޫނިއަންގެ އެފް.އައި.އެސްގެ ގޮފީގެ
ގޮތުގައި ސޮސައިޓީ ފޯރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް (ސިސް) ކަމުގައި ހަމަޖެއްސިއެވެ.
މި ޖަމްޢިއްޔާގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ޕްރޮމޯޓްކޮށް ދީނީ
އެކި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ ދީނީ ހަރާކާތްތަކަށް އެއްބާރުލުންދީ ،މުޖުތަމަޢުގައި
ދީނީ ރޫޙް އާލާކުރުމެވެ.
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ސިސްގެ ޕްރޮފައިލް

 1.1.1ސިސްގެ ލޯގޯ

ހރަކާތްތައް:
ގންދިޔަ ަ
ނ ކުރިއަށް ެ
 0.1ސިސްގެ ފަރާތު ް
ދަރިވަރުންގެ ޙައްޤުގައި ފެކަލްޓީގެ ނަން ކުރިއެރުވުމަށާއި ފެކަލްޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ހުނަރު އިތުރު
ކުރުމަށްޓަކައި ސިސްގެ ފަރާތުން ކާމިޔާބު ހަރަކާތްތަކެއް ވެސް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.
ނަމަވެސް ބަޖެޓުގެ ތާށިކަމާއި ހުރެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް
ކުރިމަތިވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ .ކަން މިހެން ހުރުމާއި އެކުވެސް ސިސްގެ ފަރާތުން ވަނީ ތަފާތު
ހަރާކާތްތަކެއް މިހާތަނަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ .އެގޮތުން؛
 .iޚުޠުބާ ލިޔުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން އުފެއްދުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ފެކަލްޓީގެ ދަރިވަރުންނަށް
ހުޅުވާލައިގެން ޚުޠުބާ ލިޔުމުގެ މުބާރާތެއް 1101ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ބޭއްވުނެވެ.
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ސިސްގެ ޕްރޮފައިލް

 .iiދަރިވަރުންގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ސިސްގެ ފަރާތުން  12ސެޕްޓެމްބަރ  1101އިން
 12ސެޕްޓެމްބަރ  1101އަށް އަންހެން ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޤުރްއާން
މުބާރާތެއް ބޭއްވުނެވެ.
 .iiiހަމަ އެތާރީޚުގައި ފިރިހެން ދަރިވަރުންނަށް ޚުޠުބާ ކިޔުމުގެ މުބާރާތެއްވެސް ބޭއްވުނެވެ .މިއީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ޚުޠުބާ ކިޔުމުގެ
މުބާރާތެވެ.
 .ivއެފް.އައި.އެސްގެ ޑީން އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ދެއްވި ޚިޔާލަކާއި އެކު ދަރިވަރުންނަށް
ޚާއްޞަކޮށްގެން މުޅިން އާ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ފެކަލްޓީގެ އިމާރާތުގެ ތެރެއިން ފެންގަނެވޭނެ
ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް މިހާރު އެ ޚިދުމަތްވެސް ވަނީ ސިސްގެ ފަރާތުން ދޭން ފަށާފައެވެ.
 0111 .vވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޑަކުދިންނަށް ހަދިޔާ ބެހުމުގެ
އިވެންޓަކީ ސިސްގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ
ހަރަކާތެކެވެ .ތިން ދުވަހަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި އިވެންޓްގައި ސިސްގެ ފަރާތުން 211
ކުޑަކުދިންނަށް ހަދިޔާ ދެވިފައިވެއެވެ.
 .viދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން  7މާރޗް  1101ވީ
ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބުރުޕާރކުގައި ދީނީ ދަރުހެއް ބޭއްވުނެވެ .ލޯބީގެ ޝަރުޢީ މިންގަނޑުގެ
ނަމުގައި ބޭއްވުނު މި ދަރުސް ދެއްވީ އައްޝެއިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހީމެވެ.
 1101 .viiވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން  01އިން  01އަށް އަލްޢަޞްރު ޖަމްޢިއްޔާއިން އެފް.އެމް.ސީ
އޮޑިޓޯރިއަމްގައި ފިރިހެން ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ބޭއްވި ނަމާދު ވާރކްޝޮޕް ބޭއްވީ ސިސް
އާއި ގުޅިގެނެވެ.
 .viiiހަމައެގޮތަށް ޖޫން  11އިން  10އަށް އަލްޢަޞްރު ޖަމްޢިއްޔާއިން އެފް.އެމް.ސީ
އޮޑިޓޯރިއަމްގައި އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ބޭއްވި ނަމާދު ވާރކްޝޮޕް ބޭއްވީ ސިސް
އާއި ގުޅިގެނެވެ.
 .ixރޯދަމަހަށް އަންހެންކަނބަލުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެގޮތުން  10ޖޫން  1101ވީ
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ފައުންޑޭޝަން އޮޑިޓޯރިއަމްގައި ރޯދައާއި އަންހެންކަނބަލުންގެ ނަމުގައި
އައްޝެއިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާޞިމްގެ ދަރުހެއް ބޭއްވުނެވެ.
 .xމުސްލިމުންގެ ގުޅުމުގެ ފަރާތުން އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ރޯދައިގެ ޙުކުމްތަކުގެ ނަމުގައި
ބޭއްވުނު ޢިލްމީ ދައުރާގައި ސިސްގެ ފަރާތުން ވާނީ އެއްބާރުލުން ދީފައެވެ.
ސޮސައިޓީ ފޯރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް  /ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް

ސިސްގެ ޕްރޮފައިލް

ވރިވި ހަރަކާތްތައް:
ބއި ެ
 0.1ސިސްގެފަރާތުން ަ
ދަރިވަރުންގެ ޙައްޤުގައި ފެކަލްޓީގެ ނަން ކުރިއެރުވުމަށާއި ފެކަލްޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ހުނަރު އިތުރު
ކުރުމުގެ ގޮތުން އެކި ފަރާތްތަކުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަފާތު ހަރަކާތްތަކުގައި ސިސްގެ ފަރާތުން ވަނީ
ބައިވެރިވެފައެވެ .މިގޮތުން ސިސްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވާ ހަރަކާތްތަކަށް ބަލާއިރު؛
 .iފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ފަރާތުން  1101ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގެ
ތެރޭގައި ބޭއްވި ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ސިސްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވިއެވެ.
 .iiއެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫގެ ފަރާތުން ފަންޑު ރެއިސް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޔަމީ
ކިޑްސް ޕްރޮގްރާމްގައި ސިސްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވިއެވެ.
 .iiiދަރިވަރުންނަށް މުޅިން އާ ތަޖުރިބާތަކެއް ލިބިގެން ދިޔަ ކަލްޗަރަލް އެކްސްޗޭންޖް
ޕްރޮގްރާމަކީވެސް ވަރަށް ފާހަގަ ކޮށްލޭވޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ .މި ޕްރޮގްރާމަކީ މެލޭޝިޔާ
އިސްލާމިކް ސައިންސް ޔުނިވަރސިޓީ (ޔޫ.ސި.މް) ގެ ދަރިވަރުންނާއި އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ
އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ދިޔަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ .މި ޕްރޮގްރާމުގައި އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުން
ގައިޑް ކުރުމުގައި ސިސްގެ މެންބަރުން ރެއާއި ދުވާލު ހަރަކާތްތެރި ވިއެވެ.
 .ivދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ
އިންޓަރ ފެކަލްޓީ/ކޮލެޖް މަދަހަ މުބާރާތުގައިވެސް ސިސްގެ ފަރާތުން ވަނީ އެފް.އައި.އެސް
ތަމްސީލު ކޮށްދީފައެވެ.
 0111 .vވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން
ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިޙްޔާ ފޯރަމްތައް ސިސްގެ ފަރާތުން ޔުނިވަރސިޓީގައްޔާއި ސޯޝަލް
މީޑިޔާގައި އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ހަރަކާތްތަކަކީވެސް ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ
ހަރަކާތެކެވެ.

ސޮސައިޓީ ފޯރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް  /ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް

