
ުކަވިލ
2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރުތަމަ ޓާރމްގެ ކޯސްތަކަށް ކުިރމަިތލުމަށް ހުޅުވާލުން

ގަމު ކެމްޕަހުގެ ޚަބަރު ިސޓީ

 އަދަދު: 04

 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހު ޔުިނވަރިސޓީގަިއ ފެށުމަށް ހަމަޖެިހފަިއވާ 113
 ކޯހަށް ކުިރމަިތލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފަިއ ވަނީ 14 ނޮވެމްބަރ 2021 ވީ އާިދއްތަ
 ދުވަހު ހެނދުނު 08:00 ިއން ފެިށގެން 27 ޖަނަވަރީ 2022 ވާ ބްރާސްފަިތ ދުވަހުގެ

މެންދުރުފަހު 14:00 ގެ ިނޔަލަށެވެ.
ވަނުމުގެ ކޯހަކަށް  ިއން  30  ކެމަޕަސް  ގަމު  ގަިއ  ިއންޓޭކް 2022  ފެބުރުވަރީ   އަިދ 
courses.mnu.edu.mv ުފުރުސަތު  ވަނީ ހުޅުވާލާފަިއވެއެވެ. ކޯސްތަކާބެހޭ މައުލޫމާތ 
  ިއން ިލބެން ހުންނާނެއެވެ. ކޯސްތަކަށް އެޕްލައިކުރުމަށް ހަމަޖެިހފަިއވަނީ އޮންލަިއންކޮށް

portal.mnu.edu.mv މެދުވެިރކޮށެވެ.
 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރުތަމަ ޓާރމްގެ ިކޔެވުން ފެށުމަށް ހަމަޖެިހފަިއވަނީ ފެބްރުވަރީ

    މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

ޑ�ސ�މ�ބ�ރ 2021”ކުވަިލ“ ިމއީ ލ. އަތޮޅު  ބަހުރުވަިއން ކޮވެއްޔަށް ިކޔާ ނަމެކެވެ.

ފެބުރުވަރީ ިއންޓޭކް 2022 ގަިއ ގަމު ކެމްޕަސްގަިއ ހުޅުވާލާފަިއވާ ކޯސްތަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
��ގަމު ކެމްޕަސް����������
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» ސެޓްިފކެޓް 3 ިއން އަރަިބކް ލޭންގުއޭޖް
» އެޑްވާންސް ސެޓްިފކެޓް ިއން ޝަރީއާ އެންޑް ލޯފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސް

» އެޑްވާންސް ސެޓްިފކެޓް ިއން ިއމާމް އެންޑް ޙަތީބް

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ

» ސެޓްިފކެޓް 4 ިއން ފައުންޑޭސަން ސްޓަޑީޒް (ސަިއންސް)
» ސެޓްިފކެޓް 4 ިއން ފައުންޑޭސަން ސްޓަޑީޒް (ިބޒްނަސް)

ސެންޓަރ ފޯރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް

» ސެޓްިފކެޓް 4 ިއން ފައުންޑޭސަން ސްޓަޑީޒް (ިހޔުމޭިނޓީސް)
» ިއންދްިލސް ފޯ ފަރދާސް ސްޓަޑީޒް

» ސެޓްިފކެޓް 3 ިއން ފްރޮންޓް އޮފީސް
ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްިޕޓަިލޓީ އެންޑް ޓުއަިރޒަމް ސްޓަޑީޒް ފެކަލްޓީ އޮފް އެިޑއުކޭޝަން

» އެޑްވާންސް ސެޓްިފކެޓް ިއން ިއންފޯރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

ފެކަލްޓީ އޮފް ިއންިޖިނއަިރންގ، ސަިއންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

I

» ބެޗެލަރ އޮފް އެިޑޔުކޭސަން - ޕްރިއމަރީ
» އެޑްވާންސް ސެިޓިފކެޓް ިއން  އެިޑޔުކޭސަން

» ބެޗެލަރ އޮފް އެިޑޔުކޭސަން - ޕްރިއމަރީ (ިދވެިހ/ިއސްލާމް)
» ބެޗެލަރ އޮފް އެިޑޔުކޭސަން - ޕްރިއމަރީ (ިއސްލާމް/ޤުރުއާން)

» ބެޗެލަރ އޮފް އެިޑޔުކޭސަން - ސެކަންޑަރީ (ިދވެިހބަސް)
» ބެޗެލަރ އޮފް އެިޑޔުކޭސަން - ސެކަންޑަރީ (ިއންގްިލސް)

» މާސްޓަރ އޮފް އެިޑޔުކޭސްން
» މާސްޓަރ އޮފް އެިޑޔުކޭސަން (ލީޑަރިސޕް)

» މާސްޓަރ އޮފް އެިޑޔުކޭސަން (ިދވެިހ ލޭންގުއޭޖް)

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސަިއންސް

» އެޑްވާންސް ސެިޓިފކެޓް ިއން ސަިއކޮލޮޖީ
» އެޑްވާންސް ސެިޓިފކެޓް ިއން  ިއން ޕްރަިއމަރީ ހެލްތް ކެއަރ

» ިޑޕްލޮމާ ިއން ޕްރަިއމަރީ ހެލްތް ކެއަރ
» އެޑްވާންސް ިޑޕްލޮމާ ިއން ހެލްތް ސާރިވސް މެނޭޖްމަންޓް

» ބެޗެލަރ އޮފް ޕްރަިއމަރީ ހެލްތް ކެއަރ
» މާސްޓަރ އޮފް ޕަބްިލކް ހެލްތް

ސްކޫލް އޮފް ނަރިސންގް

» އެޑްވާންސް ިޑޕްލޮމާ ިއން ނަރިސންގް
» އެޑްވާންސް ސެިޓިފކެޓް ިއން  ިއން ނާރިސންގް

» ބެޗެލަރ އޮފް ނަރިސންގް

» ސެޓްިފކެޓް 3 ިއން ސޓުއަރ ގަިއޑް
» ސެޓްިފކެޓް 3 ިއން ހައުސް ކީިޕންގ

» އެޑްވާންސް ސެިޓިފކެޓް ިއން ހޮސްިޕޓަިލޓީ އެންޑް ޓުއަިރޒަމް

އެލް.އެލް.ބީ ދަިރވަރުންގެ މޮކް ޓްރެިއލްގެ ތެރެިއން

2021 އޮގަސްޓް ިއންޓޭކްގެ އޮިރއެންޓޭން ދުވަސް - ގަމު ކެމްޕަސް



ފޮޓޯިއން ހަބަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
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 ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސަިއންސް އަިދ ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްިޕޓަލާ އެކު
ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެިއން

 ގަމު ކެމްޕަހުގެ ނާރސިންގް ދަިރވަރުންގެ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްިމއްޔާތުގެ
ތެރެިއން

  ފަިހ އެމް.އެން.ޔޫ - ތ. އަތޮޅު ސްކޫލް ގަިއ ކުިރއަށްގެންިދޔަ
  ސެޝަންތަކުގެ ތެރެިއން

 ފަިހ އެމް.އެން.ޔޫ - ތ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ގަިއ ކުިރއަށްގެންިދޔަ
  ސެޝަންތަކުގެ ތެރެިއން

 ފަިހ އެމް.އެން.ޔޫ - ހަމަދު ސުކޫލްގަިއ ކުިރއަށްގެންިދޔަ  ސެޝަންތަކުގެ
  ތެރެިއން

 ފަިހ އެމް.އެން.ޔޫ - ތ. ވޭމަންޑޫ ސުކޫލްގަިއ ކުިރއަށްގެންިދޔަ
  ސެޝަންތަކުގެ ތެރެިއން

އެލް.އެލް.ބީ ދަިރވަރުންގެ މޮކް ޓްރެިއލްގެ ތެރެިއން

 ފަިހ އެމް.އެން.ޔޫ - ލ. އަތޮޅު ތަޢުލީމާ މަރުކަޒު ގަިއ ކުިރއަށްގެންިދޔަ
  ސެޝަންތަކުގެ ތެރެިއން

ގަމު ކެމްޕަސްގަިއ ކުިރއަށް ިދޔަ އަރަިބ ބަހުގެ ކްރޭޝް ކޯސް ފެބުރުވަރީ ިއންޓޭކް 2022 ގެ ކޯސް ޕްރޮމޯޝަން ހަރަކާތުގެ ތެރެިއން  ހޮސްިޕޓަިލޓީ ދާިއރާިއން ިކޔަވާ ދަިރވަރުންނަށް ގަމު ކެމްޕަހުގަިއ
ކުރުނބާ މޯލްިޑވްސް ިއން ކުިރއަށް ގެްނިދޔަ ސެޝަން

 އެސް.އެން ިއން ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސިޕޓަލްގެ ނަރުހުންނަށް ގަމު
ކެމްޕަސްގަިއ ކުިރއަށްގެންިދޔަ މެންޓޯިރންގ ވޯރކްޝޮޕް ތެރެިއން

 މުއައްސަސާތަކާއެކު ކުިރއަށްގެންިދޔަ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރިއން -
  ތ. ިތމަރަފުިށ ކައުންިސލް

 މުއައްސަސާތަކާއެކު ކުިރއަށްގެންިދޔަ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރިއން -
ތ. ގުރަިއދޫ ކައުންިސލް އަިދ ޑަބްިލއު.ޑީ.ސީ

 މުއައްސަސާތަކާއެކު ކުިރއަށްގެންިދޔަ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރިއން -
ތ. އަތޮޅު ކައުންިސލް


