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divehirWacjEge qwaumI yunivwrsiTI ` Disencbwru 1202 ` nwncbwru 21

ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓްނ ަފިހ އެމް.އްެނ.ޫޔ. ުނަވަތ  ިދވިެހާރއޭްޖގެ 
ގިެޓްނގް ުޓ ޯނ އެމް.އްެނ.ޔޫ.ގެ ަނމަުގިއ ފިެށ ިސލިްސާލ ޕޮްރގާްރމް 
ިހްނގަުމށަްފހު  ްސކަޫލަކށް   16 ަސަރަޙއުްދގެ  މޭާލ  ގޭްރަޓރ 
 17 ިޑެސްނަބުރ  ިހްނަގިއިފއެވެ.  ްސކޫލަްތކަުގިއ  ައޮތޅަުތކުގެ 
ައޮތޅެުތޭރަގިއ ިހްނގުުނ ިމ ޕޮްރގާްރމަްގިއ ަޤއީުމ  ިއްނ 21 ައށް 

ުޔިނަވރިސީޓގެ 15 ީޓމެއް ަޙަރކާތެްތިރވަެފިއވެއެވެ.

މަާދމާގެ  ޚާއަްޞޮކށް  ައިދ  ަޕބިްލަކށް  ަމޤަްޞަދީކ  ިމޕޮްރގާްރމްގެ 
ިދވިެހާރއޭްޖގެ  ަދިރަވުރްނަނށް  ްސކޫލަްތކުގެ  ަކމަުގިއވާ  ީލޑުަރްނ 
ަތަޞއަްވާރިއ  ގެ  )އެމް.އްެނ.ޫޔ.(  ުޔިނަވރިސީޓ  ަޤއީުމ 
ހިުރ  ފުުރަޞުތަތކިާއ  ިޚުދަމތަްތކިާއ  ެދޭވ  ުޔިނަވރިސީޓްނ 
ޤިާއމޮްކށް  މަާހއެުލއް  އުފާވިެރ  ަދިރަވުރްނަނށް  ަވީޞަލތަްތކިާއ 
ޭދްނ ުޔިނަވރިސީޓްނ ކާުރ ަމަސއަްކތަްތއް ަތޢަާރފޮްކށިްދުނމެވެ. 
ިދުނމެވެ.  ަގިއޑްަންސ  ކިެރައރ  ަދިރަވުރްނަނށް  ްސކޫލް  ައިދ 
ގޭްރޑު  ިޒާޔަރތޮްކށް   ްސކަޫލަކށް   69 ައޮތޅަުތކުގެ  ިމގޮުތްނ 

ިދުނމުގެ  ަގިއޑްެންސ  ކިެރައރ  ަދިރަވުރްނަނށް  ަމީތގެ  ްނ   8
ިއުތުރްނ ަދިރަވުރްނަނށް ްސަޓީޑ ްސިކލްްސ ައިދ ީޓަޗުރްނަނށް 
ިހްނގުމިާއ  ެސަޝްންސ  ިޑވޮެލޕަްމްނޓް  ޕޮްރފަެޝަނލް 
ޭހުލްނެތިރަކމުގެ  ައށް  މުޖަުތަމޢު  ަރުށގެ  ެބެލިނވިެރްނާނިއ 
ޮކްނމެ  ިޒާޔަރތްކާުރ  ީޓމަްތކްުނ  ައިދ  ިހްނގެުނވެ.  ޕޮްރގާްރމަްތއް 
ަރެށއްގެ ަކއްުނިސލް އިާއ ައްނހުެންނގެ ޮކިމީޓ އިާއ ަބއަްދުލޮކށް 
ަކްނަތއަްތކިާއ  ކެުރިވާދެނ  ިއުތަރށް  ގިުޅގްެނ  އާ  އެމް.އްެނ.ޫޔ. 

ެބޭހގޮުތްނ ަމްޝަވާރ ކެުރވެުނވެ.  

ަތަޞއަްވާރިއ  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ޕޮްރގާްރަމީކ  އެމް.އްެނ.ޫޔ.”  “ަފިހ 
ފުޅާ  ަދިރަވުރްނަނީކ  ިނކްުނަނ  ުޔިނަވރިސީޓްނ  އެއްގޮަތށް 
ާދިއާރއެއަްގިއ ިވްސާނ ިސކުނިޑ ހުޅިުވަފިއިތިބ ިބާނ ކުުރަވިނިވ 
ައށް  ައިމއަްލ  ިވްސާނ،  ޭދެތޭރ  ައެނކްުނާނިއ  ިޚުދަމތެްތިރ، 
ަދިރްނަތކެއް  ިޚުދަމަތެތިރ  ކާުރެނ  ިބާނ  ަޤއުމު  ިއްސަނަގިއގްެނ 

އުފެއުްދމުގެ ައމާޒަުގިއ ިހްނގާ ޕޮްރގާްރމެކެވެ”. 
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މަުވއަްޒފްުނާނިއ  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ޮފތެްތިރަކްނ 
ިދުރވަުމށް،  އާާލޮކށް  މުެދަގިއ  ަދިރަވުރްނގެ 
ކިުރ  ަތޢަާރފު  ައަލށް  ިމައަހުރ  ުޔިނަވރިސީޓްނ 
ަހވުާލކެުރިވަފިއ  ގާްރްނޓްްސ”  ަރިއިޓްނގ  “ުބކް 
ަވީނ 23 ިޑެސްނަބުރ 2021 ީވ ައްނގަާރ ުދަވހު 
ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓގެ ިއާދީރ ަމުރަކޒަުގިއ ޭބއްވުުނ 

ގާްރްނަޓށް  ިމ  ަފާރަތކްުނ   23 ަހފާްލއެއަްގއެވެ. 
ޕޮްރޕަޯޒލަްތއް  ވިާއުރ،  ހަުށަހޅަާފިއވާ  އިެދަވޑިައގްެނ 
ގާްރްނޓްްސ  ަރިއިޓްނގ  ުބކް  ުޔިނަވރިސީޓގެ 
ަފާރަތަކށް    14 ަފހު  ކެުރއްވަުމށް  ިރިވއު  ޮކިމީޓްނ 
ހްާސ  ައށް  ާސީޅްސ  ިމިލައްނ  )އެއް   1048200
ުދިއަސއަްތ( ުރިފާޔ ގާްރްނޓްގެ ގޮުތަގިއ ީދަފިއވެއެވެ.

މިެރަޓިއމް ަސރަވިއަވލް ެސްނަޓެރއް ޤިާއމު ކުުރަމށް މޯލިްޑވްްސ ޓާްރްންސޕޯޓް އްެނޑް ޮކްނޓެްރކިްޓްނގ 

ޮކމްޕީެނ )އެމް.ީޓ.ީސ.ީސ.( އާއެކު އެގީްރމްެނޓަްގިއ ޮސިއކުުރްނ - 22 ިޑެސްނަބުރ 2021

ަހވުާލޮކށެްދއްވަާފިއ  ގާްރްނޓަްތއް  ަހފާްލަގިއ  ިމ 
ިގަނ  ައިދ  ލިޯބކަުރއްވާ،  ިޢލަްމށް  ާތީރީޚ  ަވީނ 
ިނާޝްނ  އެކަުލަވިއަލއްވަާފިއވާ   ޮފތަްތކެއް 
ައލްފިާޟާލ  ވިެރާޔ،  ިޢއަްޒުތގެ  ިޢއްޒްުނީދުނގެ 

ަނީސމާ މަުޙއަްމުދއެވެ.

 

ުޔިނަވރިސީޓ ެނޓްވޯކް ޮފރ ިޑޒްާސަޓރ ިރްސކް ިރޑަކަްޝްނ ިއްނ ިއްނިޑައްނ އަޯޝްނ ިރމް ގެ 

ޭބފުޅްުނާނއެކު ޭބއްވުުނ ަބއަްދުލވްުނ – 9 ިޑެސްނަބުރ  2021

ްސކޫލް އޮފް ަނރިސްނގގެ 2021 ަވަނ ައަހުރގެ، 2 ަވަނ ާޓމްގެ ަދިރަވުރްނ 

ހުވާކުުރމުގެ ަރްސިމއާްޔުތ – 21 ިޑެސްނަބުރ 2021

ޕޮްރިމްސ ޕޮްރޖެކްޓްގެ ަދުށްނ ޭބއްވުުނ “ީބޗް ކީްލްނައޕް” ިއވްެނޓްގެ ެތެރިއްނ - 25 

ިޑެސްނަބުރ 2021
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ގާްރްނޓްގެ  ެދވުުނ  ިލުޔަމށް  ޮފތް  ުދަވހު  ަވަނ   2021 ިޑެސްނަބުރ   23
ިދުރވަުމށް  އާާލޮކށް  ފްެނަވެރއަްގިއ  ަޤއީުމ  ޮފތެްތިރަކްނ  ިއޙިްތފާލަްގިއ، 
ުޔިނަވރިސީޓްނ އަެކަށައޅަާފިއވާ “ުޔިނަވރިސީޓގެ ަނމަުގިއ ޮފތް ާޝިއޢު 
ަބީގާޗ{ ޮފތް  ަދުށްނ “ގިުލްސާތުނ” }ިފިނފްެނަމުލގެ  ކުުރމުގެ އޫުޞުލ”ގެ 
ަމްޝހުޫރ  އްެނމެ  ައަދިބއާްޔުތގެ  ުދިނޭޔގެ  ިމޮފަތީކ  ެނެރަފއެވެ.  ަވީނ 
ޮފތަްތކުގެ ެތޭރަގިއ ިހމޭެނ، ފިާރީސ ަބހްުނ ިލެޔަފިއވާ ކިުދ ިގަނ ވަާހަކަތކެއް 
ޮފެތކެވެ. ފިާރީސ ަބހްުނ ިއނިގޭރިސ ަބަހށް  ޅްެނަބހްުނ އެކެުލިވގްެނވާ 
ައިދ ިއނިގޭރިސ ަބހްުނ ިދވިެހ ަނޘަްރށް ަތުރަޖމާކުުރމްުނ ވްެސ، ަބއެއް 
ަތުރަޖމާ  ަބަހށް  ިދވިެހ  ިމޮފތް  ޭހަލއްވަާލއެވެ.  ިފކުުރ  ަތކްުނ  ވަާހަކ 
ަޙަސްނ  ޑރ.  ާޗްނެސަލރ  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ަޤއީުމ  ޮކށެްދއްވަާފިއަވީނ 

ަހީމެދވެ.

ާތީރީޚ  މެހެމްާނ،  ަޝަރފްވިެރ  ަޖލާްސގެ  ަވީނ  ެނެރެދއްވަާފިއ  ޮފތް  ިމ 
ިޢލަްމށް ލިޯބކަުރއްވާ، ައިދ ިގަނ ޮފތަްތކެއް އެކަުލަވިއަލއްވަާފިއވާ  ިނާޝްނ 

ަބްނގަްލޭދްޝގެ ަހިއޮކިމަޝަނރ ިހޒް އެކެްސެލްނީސ މަުޙއަްމުދ ަނޒްމުލް ަޙަސްނ ަޤއީުމ ިޢއްޒްުނީދުނގެ ިޢއަްޒުތގެ ވިެރާޔ، ައލްފިާޟާލ ަނީސމާ މަުޙއަްމުދ އެވެ.

ުޔިނަވރިސީޓައށް ކެުރއިްވ ިއޙިުތާރމްގެ ިޒާޔަރުތގެ ެތެރިއްނ – 6 ިޑެސްނަބުރ 2021

ަރްސިމއާްޔުތަގިއ،  ޭބއްވުުނ  މާުނަސަބުތަގިއ  ުދަވހުގެ  ަކމުގެ  އެއަްބިއަވްނަތ 
އެވޯޑްގެ  ެދވުުނ  ޭބފުޅްުނަނށް  ިޚުދަމތްކެުރއިްވ  ިދގުމުއަްދަތަކށް  ަސުރކަާރށް 
ައިދ  ަމިނކު  ައޙަުމުދ  ިޑެރކަްޓރ ަޙަސްނ  ޑިެޕއީުޓ  )އެމް.އްެނ.ޫޔ. ގެ  ެތެރިއްނ 

އީޮފްސ އިެސްސެޓްނޓް މަުޙއަްމުދ ަބީޝުރ( - 26 ިޑެސްނަބުރ 2021 

ފަެކލީްޓ އޮފް ިއްނިޖިނައިރްނގ ަސިއްންސ އްެނޑް ެޓކޮްނޮލީޖގެ އިާކެޓކަްޗަރލް ިޑަޒިއްނގ 

ައިދ ިއްނީޓިރއާރ ިޑަޒިއްނ ަދިރަވުރްނގެ ޕޮްރޖެކްޓަްތއް ަދއްކުާލްނ – 30 ޮނވްެނަބުރްނ 

2 ިޑެސްނަބުރ 2021 ައށް

CHILDRN ޕޮްރޖެކްޓްގެ ަދުށްނ ިހްނގުުނ “ކަްލިއމެޓް ޭޗްނޖް އްެނޑް ަސްސެޓިއިނިބިލީޓ” 

ވޯކޮްޝޕްގެ ެތެރިއްނ – 20 ިޑެސްނަބުރ 2021

ފަުނޫދ ަކއްުނިސާލއެކު 

ޭބއްވުުނ ަބއަްދުލވުމުގެ 

ެތެރިއްނ - 7 ިޑެސްނަބުރ 

2021



4

pcrofexwnwlc aencDc keriawr aevODcsc 1202  qwaumI yunivwrsiTIge 3 muvwaczwfwkwSc 

ަމްސވިެރަކމިާއ ގުޅްުނހިުރ ާސޭވއެއް ކުުރަމށް ެބޗަްލރ އޮފް އްެނަވިއަރްނަމްނޓް 

މޭެނޖަްމްނޓްގެ ަދިރަވުރްނ ރ.ަމޑުއަްވީރައށް ކިުރ ަދުތުރގެ ެތެރިއްނ 

ިވމްެނ ިއްނ މޭެނޖަްމްނޓް )ިވމް(ގެ ާރއޭްޖގެ ގޮިފ، 
ިވމްެނ ިއްނ  މޭެނޖަްމްނޓް މޯލިްޑވްްސ )ިވމްއެމީްވ( 
 18 ޚާއަްޞޮކށްގްެނ  ައްނހުެންނަނށް  ިދވިެހ 
ިޑެސްނަބުރ 2021 ަގިއ ީދަފިއވާ “ޕޮްރފަެޝަނލް 
ގެ   ”2021 އެވޯޑްްސ  ވަުމްނ  ކިެރައރ  އްެނޑް 
ަފޚުުރވިެރ 3 އެވޯޑެއް ަވީނ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓގެ 

މަުވއަްޒފްުނ ހިާސލޮްކށަްފއެވެ.

އްެނޑް  )ިރަސރޗް  ާޗްނެސަލރ  ަވިއްސ  ޑިެޕއީުޓ 

އަާދމް  އްެނަޓރޕަްރިއޒް( ޑރ. ޢިާއަޝުތ ެޝހާެނޒް 
ީފލްޑް  ަދ  ިއްނ  އެކެްސެލްންސ  ީލޑަރިޝޕް  ައށް 
ިލިބަފިއ  އެވޯޑް  ކަެޓަގީރްނ  އިެޑުޔޭކަޝްނގެ  އޮފް 
ޑރ.  ީޑްނ  މިެޑިސްނގެ  އޮފް  ްސކޫލް  ވިާއުރ،  
ަދ  އޮފް  މޮޑެލް  ރޯލް  ކިެރައރ  ަވީނ  ަޢީލ  ީޝޒާ 
ައިދ ފަެކލީްޓ އޮފް  ހިާޞުލޮކށަްފއެވެ.  ިއަޔރ އެވޯޑް 
ެލކަްޗަރރ ޑރ. ޢިާއަޝުތ  ަސިއްނަސްސގެ  ހެލްތް 
ަދ  ިއްނ  އެކެްސެލްންސ  ީލޑަރިޝޕް  ަޝޫނާރައށް 

ީފލްޑް އޮފް މްެނަޓލް ހެލްތް އެވޯޑް ިލިބަފިއވެއެވެ. 

އެވޯޑީަކ  ވަުމްނ  ކިެރައރ  އްެނޑް  ޕޮްރފަެޝަނލް 
ާރއޭްޖގެ ޕޮްރފަެޝަނލް ައިދ ަވީޒފާގެ ާދިއާރަތކަުގިއ 
ަކނަބުލްނގެ  ައްނަނ   ކަުރމްުނ  ަމަސއަްކތް 
ޭދ  ގޮުތްނ  ކުުރމުގެ  ަވަޒްނ  ައގު  ަމަސއަްކުތގެ 
އެވޯޑެކެވެ. ައިދ ިމ އެވޯޑީަކ ަޤއަުމާށިއ މުޖަުތަމޢަުއށް 
ޮކށީްދަފިއވާ ިޚުދަމުތގެ ައގު ަވަޒްނ ކުުރމުގެ ގޮުތްނ 

ޭދ ުޝކުުރވިެރަކމުގެ އެވޯޑެކެވެ.

ފަުވއްމަުލކުަގިއ ައިއ.ީސ.ީޓ ފިެސިލީޓއެއް ޤިާއމުކުުރމުގެ ަމަސއަްކުތގެ ީބ.އޯ.ިކ.ުޔ ހުެދަމށް 

ިރަޔްނ ޕަްރިއވެޓް ިލިމެޓޑާއެކު ޮސިއކުުރްނ – 23 ިޑެސްނަބުރ 2021 

މޯލިްޑިވައްނ އިޭވއަޭޝްނ އަެކޑީަމ ިއފިްތާތޙު ކުުރމުގެ ަރްސިމއާްޔުތ – 28 ިޑެސްނަބުރ 2021


