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divehirWacjEge qwaumI yunivwrsiTI ` aokcTUbwru 1202 ` nwncbwru 01

17 ްނ 21 އޮކޫްޓަބުރ 2021 ށް ުޔިނަވރިސީޓގެ ަދްސވިެނވުމުގެ 
ުޔިނަވރިސީޓގެ  ަބަހިއގްެނ  ެސަޝަނަކށް  ަހތް  ަރްސިމއާްޔުތަތއް 

ިއާދީރ ަމުރަކޒަުގިއ ާބއަްވިއިފއެވެ. 

ަރްސިމއާްޔުތަތކަުގިއ  ަދްސވިެނވުމުގެ  ޭބއްވުުނ  ކަުލަގަދޮކށް 
ިމަފަހުރ ެސޓިްފކުެޓ ަހވުާލޮކށަްފިއަވީނ 2019 ަވަނ ައަހުރގެ ަފހު 
ާޓމިްއްނ ފިެށގްެނ 2021 ަވަނ ައަހުރގެ ފަުރަތަމ ާޓަމށް ިކެޔވްުނ 
ިއްނ ފިެށގްެނ  ެލވެލް  ަދިރަވުރްނަނެށވެ. ެސޓިްފކެޓް  ިންނމަާފިއވާ 
ަސޭތަކައށްވެުރ ިގަނ ޕޮްރގާްރމްުނ މިުޅއެކު  މްާސާޓރްސ ެލވެލްގެ 
ަދްސވިެނވުމުގެ  ަވީނ  ކިުދްނ   1543 ަދެސވިެނވެ  ކިުދްނ   3632

ަހފާްލަގިއ ަބިއވިެރވަެފިއވެއެވެ. 

ެސަޝްނ  ެދ  ުދަވހުގެ  ަވަނ   2021 އޮކޫްޓަބުރ   17
ކްޯސަތކްުނ  އިެޑުޔޭކަޝްނގެ  އޮފް  ފަެކލީްޓ  ޚާއަްޞކެުރިވަފިއަވީނ 
ެސަޝްނ  ފަުރަތަމ  ުދަވހުގެ  ިމ  ަދިރަވުރްނަނެށވެ.  ަދްސވިެނިވ 
ަޝަރފުވުެރޮކށެްދއީްވ ިމިންސަޓރ އޮފް ަހަޔރ އިެޑުޔޭކަޝްނ ޑރ. 
ިއބާްރީހމް ަޙަސްނއެވެ. ައިދ ެދަވަނ ެސަޝްނ ަޝަރފުވިެރޮކށެްދއީްވ 
ިޚުދަމތޮްކށެްދއްވަާފިއވާ  ިދގުމުއަްދަތަކށް  ާދިއާރައށް  ަތޢީުލީމ 

ައލްފިާޟލް ަޢބުްދهللا ަރީޝުދއެވެ. 

ެސަޝްނ  ފަުރަތަމ  ުދަވހުގެ  ަވަނ   2021 އޮކޫްޓަބުރ   19
ކްޯސަތކްުނ  ާނރިސްނގގެ  އޮފް  ްސކޫލް  ޚާއަްޞކެުރިވަފިއަވީނ 
ަދިރަވުރްނަނެށވެ. ިމ ެސަޝްނ ަޝަރފުވުެރޮކށެްދއީްވ  ަދްސވިެނިވ 
ަވަނ   2021 އޮކޫްޓަބުރ   19 ޫޔުސފްއެވެ.  ަޢބުްދލަްއީޒޒް  ޑރ. 
އޮފް  ފަެކލީްޓ  ޚާއަްޞކެުރިވަފިއަވީނ  ެސަޝްނ  ެދަވަނ  ުދަވހުގެ 
ަދިރަވުރްނަނެށވެ.  ަދްސވިެނިވ  ކްޯސަތކްުނ  ލޯ  އްެނޑް  ަޝީރޢާ 

ަފނިޑާޔުރ  ކުޯޓގެ  ަޝަރފުވިެރޮކށެްދއީްވ ްސޕީްރމް  ިމ ެސަޝްނ  
ޑރ.ައޒިްމަރލާްދ ޒިާހުރއެވެ. 

ެސަޝްނ  ފަުރަތަމ  ުދަވހުގެ  ަވަނ   2021 އޮކޫްޓަބުރ   20
ޚާއަްޞކެުރިވަފިއަވީނ އެމް.އްެނ.ޫޔ ިބޒަްންސ ްސކޫލްގެ ކްޯސަތކްުނ 
ަދިރަވުރްނަނެށވެ. ިމ ެސަޝްނ ަޝަރފުވުެރޮކށެްދއީްވ  ަދްސވިެނިވ 
ޑރ. ަރީޝާދ މަުޙއަްމުދ ީދީދއެވެ. ައިދ ިމ ުދަވހުގެ ެދަވަނ ެސަޝްނ 
ޚާއަްޞކެުރިވަފިއަވީނ އެމް.އްެނ.ޫޔ ިބޒަްންސ ްސކޫލްގެ މްާސާޓރްސ 
ކްޯސަތއް ައިދ ފަެކލީްޓ އޮފް ހެލުްތ ަސިއްނަސްސގެ ކްޯސަތކްުނ 
ަދިރަވުރްނަނެށވެ. ިމ ެސަޝްނ ަޝަރފުވިެރޮކށެްދއީްވ  ަދްސވިެނިވ 

ހުޅުމޭާލ ޮހްސިޕަޓލްގެ ީސީއއޯ ައލްފިާޟާލ މިާރާޔ ަސީޢުދއެވެ. 

ެސަޝްނ  ކިުރައށްގްެނިދައ  ުދަވހު  ަވަނ   2021 އޮކޫްޓަބުރ   21
ޚާއަްޞޮކށަްފިއަވީނ ފަެކލީްޓ އޮފް އާޓްްސ، ފަެކލީްޓ އޮފް ޮހްސިޕާޓިލީޓ 
އްެނޑް ޫޓިރަޒމް ްސަޓީޑްސ، ައިދ ފަެކލީްޓ އޮފް ިއްނިޖިނައިރްނގ، 
ިމ  ަދިރަވުރްނަނށެްށވެ.  ެޓކޮްނޮލީޖގެ  އްެނޑް  ަސިއްންސ 
ަރްސިމއާްޔުތ ަޝަރފުވިެރޮކށެްދއީްވ ިމިންސަޓރ އޮފް ޫޓިރަޒމް ޑރ. 

ަޢބުްދهللا ަމޢޫުޞމްއެވެ. 

ަފއަްޓީނ  ޕޮްރެސަޝްނ  ަފއާްޓ  ެސަޝްނަތއް  ަރްސިމއާްޔުތގެ  ިމ 
ަޖިޑުބްނެނވެ. ަޖިޑަބީކ ުޔިނަވރިސީޓްނ ަތޢީުލމު ޙިާޞުލޮކށަްފިއވާ 
ުޔިނަވރިސީޓގެ މްުސކިުޅ ަދިރަވުރްނެނވެ. ޮކްނމެ ެސަޝެނއަްގވްެސ 
ެދ ަޖިޑުބްނގެ ީބަދިއްނ މިުޅއެކު 14 ަޖިޑުބްނ ިމ ަރްސިމއާްޔުތަގިއ 
ަހަރކާތެްތިރިވއެވެ. ައިދ ަހަމއެހްެނމެ ިމަފަހަރީކ ައްނހްެނ ަޖިޑުބްނ 
  14 ަފަހެރވެ.  ފަުރަތަމ  ަބިއވިެރިވ  ަރްސިމއާްޔެތއަްގިއ  ިމަފަދ 

ަޖިޑުބްނގެ ެތެރިއްނ 11 ަޖިޑުބްނަނީކ ައްނހްެނ ަޖިޑުބްނެނވެ.
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ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓިއްނ ޭބއިްވ އްެނމެ ފަުރަތަމ ޮފތް ަމއަުރޒު 
17 ްނ 21 އޮކޫްޓަބަރށް ކިުރައށް ގްެނގޮްސިފއެވެ. ުޔިނަވރިސީޓގެ ިއާދީރ 
އިެޑއޭުކަޝްނ  ަހަޔރ  ހުޅަުވިއެދއީްވ  ަމއަުރޒު  ޮފތް  ިމ  ޭބއިްވ  ަމުރަކޒަުގިއ 
ިމިންސަޓުރ ޑރ. ިއބާްރިހމް ަހަސެނވެ. މިުޅްނ ިހޭލ ަބިއވިެރވުމުގެ ފުުރަޞުތ 
ަތފުާތަބްސަތކްުނ  ިދވިެހިލުޔްނެތިރްނ  ަމއަުރަޒީކ  ޮފތް  ިމ  ހުޅުވާާލަފިއވާ 
ެދވުުނ  ފުޯރޮކށޭްދްނ  ަހަމައށް  ިކުޔްނެތިރްނާނިއ  ޮފތަްތއް  ިލެޔަފިއވާ 

ފުުރަޞެތކެވެ. 

ިދވިެހ ޮފތް ިކުޔަމށް ާބުރައަޅިއ ިދވިެހ ިލުޔްނެތިރަކްނ ކިުރއުެރވަުމށް ިހތަްވުރ 
ކިުރައށްގްެނިދައ  ިއްނިތޒާމޮްކށްގްެނ  ުޔިނަވރިސީޓިއްނ  ގޮުތްނ  ިދުނމުގެ 
ަބިއވިެރޮކށަްފިއވެއެވެ.  ޮފތް  ިގަނ  ވެުރ  ައށް   1300 ޮފތަްމއަުރޒަުގިއ  ިމ 
ުޔިނަވރިސީޓގެ ިއާދީރ ަމުރަކޒަުގިއ ޭބއިްވ ިމ ަމއަުރޒަުގިއ ޮކްނމެ ުދަވހެއްގެ 
ަހީވަރ ކުޑަކިުދްނަނށް ޚާއަްޞ ަހަރކާތަްތކެއް ކިުރައށްގްެނިދައއެވެ. ައިދ ިމ 
ަމއަުރަޒށް 5000 ައށް ވެުރ ިގަނ ަފާރތަްތކްުނ ިޒާޔަރތްކިުރއެވެ. ކިުރަމގަުގިއ 
ޮކްނމެ ައަހަރކު އެއަްފަހުރ ުޔިނަވރިސީޓގެ ަފާރުތްނ ޮފތް ަމއަުރޒު ޭބއްވަުމށް 

ަހަމޖިެހަފިއވެއެވެ. 

qwaumI duvwsc fWhwgwkoScfi

ުޔިނަވރިސީޓގެ ެސްނަޓރ ޮފރ ަފއްުނޑަޭޝްނ ްސަޓީޑޒްގެ ަދިރަވުރްނާނިއ އެމް.އްެނ.

ޫޔ.އްެސ.ޫޔގެ ަފއްުނޑަޭޝްނގެ ގޮިފ ަތަރަހ ގިުޅގްެނ ަވީނ ަވަރށް ކަުލަގަދޮކށް ިމައަހުރގެ 

ަޤއީުމ ުދަވްސ ފަާހަގ ކުުރމުގެ ގޮުތްނ 7 އޮކޫްޓަބުރ 2021 ަވަނ ުދަވހު ަހަރކާތަްތކެއް 

ާބއްވަާފއެވެ. 

ިއްސ  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ަގިއ  ަރްސިމއާްޔުތ  ޭބއިްވ  ިއްނިތޒާމޮްކށްގްެނ  ަދިރަވުރްނ 

ައިދ  ަވޑިައގްެނެނިވއެވެ.  ަބިއވިެރވެ  ޭބފުޅްުނ  އްެނމެހާ  ފަެކލީްޓގެ  މަުވއަްޒފްުނާނިއ، 

ހަުށަހޅީާދަފއެވެ. ައިއަޓމަްތށް  އިެކ  ަވީނ  ަދިރަވުރްނ  ގުޅަުވިއގްެނ  ުދަވހިާއ  ަޤއީުމ 

ަސާލަމތް  ާރއްޖެ  ައތަްދުށްނ  ޕުޯޗީގޒްުނގެ  ަތކުުރފުާނލަްއއަުޒމް،  މަުޙއަްމުދ  ިމގޮުތްނ 

ކިުރއިްވގޮުތގެ ަމއަްޗއް ައިލައޅުއްވަާލއަްވިއ ހަުށހިެޅ ްސޭޓޖް ޕޭްލ ފަާހަގޮކށެްލވެއެވެ. 

ަޤއިުމއަްޔާތމުެދ  ިދއުމްުނ  ކެުރިވގްެނ  ފަާހަގ  ުދަވްސ  ަޤއީުމ  ކަުލަގަދޮކށް  ިމގޮަތށް 

ަދިރަވުރްނަނށް  މިުޙއްމަުކްނ  ުދަވހުގެ  ަޤއީުމ  އުފުެދމިާއ،  ލިޯބ  ިހުތަގިއ  ަދިރަވުރްނގެ 

އިެގގްެނިދަޔއެވެ.  
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ޫޓިރަޒމް ާދިއާރިއްނ ީމހްުނ ަތމީްރުނ ކުުރމުގެގޮުތްނ ފަެކލީްޓ އޮފް ޮހްސިޕާޓިލީޓ އްެނޑް 
 12 ޫޓިރަޒމް ްސަޓީޑްސ )އެފްއެޗީްޓއްެސ( އިާއ ޮހިލޑޭ ިއްނ ިރޯސޓް ަކނޑޫމާއާ އެކު 
އޮކޫްޓަބުރ 2021 ަވަނ ުދަވހު ަފހުމާުނމާއެއަްގިއ ޮސިއޮކށިްފ އެވެ. ަކނޑޫމާ ިރޯސޓަްގިއ 
ަފާރުތްނ ޮސިއކެުރއީްވ އެ  ޭބއިްވ ޚާއަްޞ ަޙފާްލއެއަްގިއ ިމ ަފހުމާުނމަާގިއ ަކނޑޫމާގެ 
ިރޯސުޓގެ އެގްޒެކިެޓވް އިެސްސެޓްނުޓ މޭެނަޖުރ ޙަުސިއްނ ާޝިހެދވެ. ުޔިނަވރިސީޓގެ 

ަފާރުތްނ ޮސިއކެުރއީްވ ަވިއްސ ާޗްނެސަލުރ ޑރ. މަުޙއަްމުދ ަޝީރފް އެވެ. 

ިމ ަފހުމާުނމާގެ ަދުށްނ އެފް.އެޗް.ީޓ.އްެސގެ ަދިރަވުރްނަނށް ިއްނާޓްނިޝޕް ފުުރަޞުތަތއް 
ފުޯރޮކޑިްދުނމިާއ ުޔިނަވރިސީޓ ގެ ަދިރަވުރްނާނިއ މަުވއަްޒފްުނ ައިދ ަކނޑޫމާ ިރޯސޓްގެ 
ައިދ  ަފިހވެގްެނާދެނއެވެ.  ފުުރަޞުތަތއް  ަތމީްރްނގެ  ަތޖިުރާބއިާއ  މަުވއްޒްުނަނށްވްެސ 
ަދިރަވުރްނަނށް  ފަާހަގޮކށެްލޭވ  ެތެރިއްނ  ަދިރަވުރްނގެ  ފިުރަހަމކާުރ  ިއްނާޓްނިޝޕް 

ަވީޒފާގެ ފުުރަޞުތ ިލިބގްެނާދެނއެވެ.

kclwaimeTc CEncjc nIDc aesescmwncTc aencDc kwrikiaulwmc 
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 ”)CHILDRN( ެރިޒިލއްެންސ  އްެނޑް  ީލޑަރިޝޕް  ިޑޕޮްލަމީސ،  ޭޗްނޖް  “ކަްލިއމެޓް 

ައީކ ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓ އިާއ ެބލިްޖައމްގެ ުޔިނަވރިސީޓ އޮފް ީލޖް، 

ފާްރްންސގެ ުޔިނަވރިސީޓ އޮފް ޕިެރްސ  ައިދ ްސޮލޭވިކއާގެ ިއޮކަނިމކް ުޔިނަވރިސީޓ 

ުދަވަހށް  ައަހުރ  ިތްނ  ޕޮްރޖެކެްޓކެވެ.  ކިުރަޔށްގްެނާދ  ގިުޅގްެނ  ބަްރިޓްސާލވާ  އޮފް 

ިއަރްސމްުސ   ޫޔިނައްނގެ  ޫޔޮރިޕައްނ  ކަުރީނ  ަފްނޑް  ިމޕޮްރޖަެޓށް  ކިުރަޔއްގްެނާދ 

ިހްނަގީނ ފަެކލީްޓ  ަފާރުތްނ ިމޕޮްރޖެކްޓް  ޕޮްރޖެކަްޓކްުނެނވެ. ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓގެ 

އްެނޑް  އްެނަވަޔަރަމްނޓް  ެޓކޮްނޮލީޖގެ  އްެނޑް  ަސިއްންސ  އްެނިޖިނައިރްނގ،  އޮފް 

ެނުޗަރލް ަސިއްންސ ިޑޕާރޓަްމްނުޓްނެނވެ. 

 24 ކެމަްޕހަުގިއ  ިހަތޫދ  އެމް.އްެނ.ޔޫ  ިހަތޫދގެ،  ިސީޓ  ައއްޑޫ  ަދުށްނ  ިމޕޮްރޖެކްޓްގެ 

އްެނޑް  އެެސްސަމްނޓް  “ީނޑް  ައށް   2021 އޮކޫްޓަބުރ   25 ިއްނ   2021 އޮކޫްޓަބުރ 

ަކިރިކއަުލމް ިޑޮވޮލޕަްމްނޓް ވޯކޮްޝޕް”ގެ ަނމަުގިއ ކަްލިއމެޓް ޭޗްނޖާ ގުޅޭ ަކިރިކއަުލމެއް 

އެކުަލވުާލމުގެ ަމަސއަްކުތ ަބއަްދުލވުމެއް ަވީނ ކިުރަޔށް ގްެނގޮްސަފއެވެ. 

ިމ ަބއަްދުލވުމުގެ ަމޤަުޞަދީކ ާރއޭްޖގެ މުޫސަމށް ައްނަނ ަބަދުލަތއް ެދެނަގެނ އަެކަމށް 

ޒުވުާންނ ައހުުލވިެރކުުރމާގުޅޭ ަކިރިކއަުލމެއް ަފުރމާކުުރަމށް ޭބުންނވާ ަމޢުލޫމުާތ ހުޯދމެވެ. 

ިމަބއަްދުލވުމަުގިއ ޫޔޮރޕްގެ ޕާރޓަްނރ ިއްންސިޓިޓއުޓަްތކުގެ ަކމާ ެބޭހ މިާހުރްނާނިއ، 

ިހަތޫދ  އެމް.އްެނ.ޫޔ  ޭބފުޅްުނާނިއ،  މޭެނޖަްމްނޓްގެ  ީސިނައރ  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ަޤއީުމ 

ަދިރަވުރްނ  ައިދ  ިއްނާނިއ  ެލކަްޗަރރ  ފަެކލީްޓގެ  ިއްނާނިއ  ެލކަްޗަރރ  ކެމަްޕހުގެ 

ިހމޭެނގޮަތށް 30 ީމހްުނ ަބިއވިެރިވއެވެ. 2022 ަވަނ ައަހުރ ިމަކިރިކއަުލމަްތއް  އެކަުލވަާލިއ 

ިމާދިއާރިއްނ ިކަޔަވްނޭބުންނވާ ަދިރަވުރްނަނށް ހުޅުވުާލަމށް ަވީނ ަހަމޖިެހަފއެވެ.  
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ުޔިނަވރިސީޓއިާއ ޕުލްމްޭނ މޯލިްޑިވްސ އޯލް ިއްނކްލިޫސވް ިރޯސުޓ ައިދ މިާކުޔއާ މޯލިްޑިވްސއާ 
އެފް.އެޗް. ުދަވހު  ަވަނ   2021 އޮކޫްޓަބުރ   31 ޮސިއޮކށިްފއެވެ.   ަފހުމާުނމާއެއަްގިއ  ެދމުެދ 

ަފާރުތްނ  މޯލިްޑިވްސގެ  މިާކުޔއާ  ައިދ  ޕުލްމްޭނ  ަޙފާްލއެއަްގިއ   ޚާއަްޞ  ޭބއިްވ  ީޓ.އްެސަގިއ 
ަފާރުތްނ  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ެބްނޓަްސްނއެވެ.  ޖްޯނ  މޭެނަޖުރ  ޖެެނަރލް  އިޭރއާ  ޮސިއކެުރއީްވ 

ޮސިއކެުރއީްވ ަވިއްސ ާޗްނެސަލުރ ޑރ. މަުޙއަްމުދ ަޝީރފް އެވެ. 

ިކަޔަވމްުނާދ ކިުދްނަނށް  ާދިއާރިއްނ  ޫޓިރަޒމް  ައިދ  ޮހްސިޕާޓިލީޓ  ަދުށްނ  ިމ އެއަްބްސވުމުގެ 
ިލިބަފިއވާ  ގިާބުލަކްނ  ާދިއާރިއްނ ަމަސއަްކތްކުުރަމށް  ަތމީްރުނ ިލިބ  ާދިއާރިއްނ ަރނަގޅު  ިމ 
ުޔިނަވރިސީޓގެ  ިމއާއެކު  ައިދ  ިއުތުރވެގްެނާދެނއެވެ.  ފުުރަސުތަތއް  ވުމުގެ  ަފުރުދްނަނށް 
ފުުރަޞުތަތއް  ަތމީްރްނގެ  ަތޖިުރާބއިާއ  ާދިއާރިއްނ  ިމ  މަުވއަްޒފްުނަނށް  ަދިރަވުރްނާނިއ 

ަފިހވެގްެނާދެނއެވެ.

yunivwrsiTIainc ‘aincTwrnExwnwlc 
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ފަެކލީްޓ އޮފް ޮހްސިޕާޓިލީޓ އްެނޑް ޫޓިރަޒމް ްސަޓީޑްސ އިާއ ެޝފްްސ ިގލްޑް 
އޮފް މޯލިްޑވްްސ އިާއ ިޣާޔުސއީްދްނ  ިއްނަޓރޭނަޝަނލް ްސކާޫލިއ ގިުޅގްެނ 
ިމައަހުރގެ ‘ިއްނަޓޭނަޝލް ެޝފްްސ ޑޭ’ ަވަރށް ކަުލަގަދޮކށް ފަާހަގޮކށިްފއެވެ. 
ިމުދަވްސ ފަާހަގ ކުުރަމށް ޭބއިްވ ަޙަރކާތް ކިުރަޔށް ގްެނިދަޔީއ 26 އޮކްޓަޯބރ 
ޫޓިރަޒމް  އްެނޑް  ޮހްސިޕާޓިލީޓ  އޮފް  ފަެކލީްޓ  ުދަވހު،  ައްނގަާރ  ީވ   2021

ްސަޓީޑްސަގއެވެ.

ިޣާޔުސއީްދްނ  ޚާއަްޞކެުރިވަފިއަވީނ  ަޙަރކާތް  ޑޭގެ  ެޝފްްސ  ިމައަހުރގެ 
ައްނަނ  ިކަޔަވމްުނ  ަގިއ   5 ގޭްރޑް  ްސކޫލްގެ  ިއްނަޓރޭނަޝަނލް 
ަދިރަވުރްނަނެށވެ. އެގޮުތްނ ިމކިުދްނ ަވީނ ވޯލްޑް ެޝފް އޯެސިސއަޭޝްނ ިއްނ 
އެކަުލވާާލަފިއވާ ަފިއާދ ހިުރ ކާާނގެ ެރިސީޕަތަކށް ިބާނޮކށް ަތފުާތ ކާބަޯތކިެތ 
އޮފް  ިގލްޑް  ެޝފްްސ  ިއްނާނިއ،  ެލކަްޗަރރ  ފަެކލީްޓގެ  ކުުރމަުގިއ  ަތއާްޔުރ 

މޯލިްޑވްްސގެ ޭބފުޅްުނާނިއ އީެކ ައަމީލގޮުތްނ ަބިއވިެރވަެފއެވެ. 

ަދ  ޮފ  ފުޑް  “ހެލީްތ  ިޝޢަާރީކ  ގެ  ޑޭ  ެޝފް  ިއްނަޓރޭނިޝަނލް  ިމައަހުރގެ 
ިފއަުޗރ” އެވެ. ެޝފް ޑޭ ފަާހަގ ކުުރމުގެ ަމިއަގނޑު ައމަާޒީކ ިޞއަްޙަތށް ަފިއާދ 
ިމހުާރގެ  ަދްސޮކށިްދުނމިާއ،   ކިުދްނަނށް  މިުހއްމަުކްނ  ކެއުމުގެ  ކާާނ  ހިުރ 
ެޝފްުނގެ ަތޖިުރާބއިާއ ހަުނުރަތށް ައްނަންނ އޮތް ީޖުލަތަކށް ަދްސޮކށީްދ ިމ 

ާދިއާރައށް އެކިުދްނ ަޝއުގުވިެރަކްނ އުފެއުްދމެވެ. 

28 އޮކޫްޓަބުރ 2021 - ަލްނޗަްޓިއމް ޓޯކްގެ ަފަނަރ ަވަނ ެސަޝްނ 

“ޑޫ ީވ ޭހވް ފުޑް ެސިކއިުރީޓ؟ ައ ކިްރިޓަކލް ައަނިލިސްސ” ިމ ުސުރީޚައށް 

ހަުށަހަޅިއެދއީްވ ޑރ. ަފީޒލް ަނީޖބް ައިދ ިރފަާޢުތ ަޙަސްނ

14 އޮކޫްޓަބުރ 2021 - ަލްނޗަްޓިއމް ޓޯކްގެ ާސަދ ަވަނ ެސަޝްނ 

“ިތްނިކްނ ިސިޓަޒްނ: ިދ މޯލިްޑވްްސ ިރިޑަފިއިންނގ ިއޓްްސ ޮޕިލިޓަކލް ިއޮކޮނީމ” ިމ 

ުސުރީޚައށް ހަުށަހަޅިއެދއީްވ ޑރ. ައޙަްމުދ ިއާނޒް

27 އޮކޫްޓަބުރ 2021 - “ިއފެކިްޓވް ޫޔްސ އޮފް ީވިޑއޯ ޕެޑަަގީގ ުޓ ީޓިޗްނގ އްެނޑް 

ަލރިންނގ”  ޓެްރިއިންނގ ވޯކޮްޝޕް ިންނމުމުގެ ަރްސިމއާްޔުތގެ ެތެރިއްނ
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އުފެއުްދަމށް  ކްުނފްުނެޏއް  ވްެނާޗ  ޮޖިއްނޓް  ިހްނގަުމށް  ްސކެޫލއް  ފަްލިއްނ  ައއްޑަޫގިއ 

ުޔިނަވރިސީޓއިާއ ައިއެލްނޑު އިޭވއަޭޝްނއާ އެކު ަފހުމާުނމާއެއަްގިއ ޮސިއޮކށިްފއެވެ. ިމ ަފހުމާުނމާ 

ޮސިއ ޮކށަްފިއަވީނ އަެކަމށް ޚާއަްޞޮކށްގްެނ 14 އޮކޫްޓަބުރ 2021 ަވަނ ުދަވހު ުޔިނަވރިސީޓގެ 

އިޭވއަޭޝްނގެ  ައިއެލްނޑް  ަފހުމާުނމަާގިއ  ިމ  ަރްސިމއާްޔެތއަްގއެވެ.  ޭބއިްވ  ަމުރަކޒަުގިއ  ިއާދީރ 

ަފާރުތްނ ޮސިއކެުރއީްވ އެ ކްުނފީުނގެ މޭެނިޖްނ ިޑެރކަްޓުރ މަުޙއަްމުދ ިމޙެާދވެ. ުޔިނަވރިސީޓގެ 

ަފާރުތްނ ޮސިއ ކެުރއީްވ ަވިއްސ ާޗްނެސަލރ ޑރ. މަުޙއަްމުދ ަޝީރފްއެވެ. 

ްސކޫލް  ފަްލިއްނ  ިމ  އަުފއާްދ  ޚާއަްޞޮކށްގްެނ  ިބާނކުުރަމށް  ީމހްުނ  ާދިއާރިއްނ  އިޭވއަޭޝްނ 

ިހްނގަުމށް ަހަމޖިެހަފިއަވީނ ެޗކިްރަޕބިްލކްގެ ފަްލިއްނއަެކޑީަމްނެނވެ.  ެޗކިްރަޕބިްލކްގެ ފަްލިއްނގ 

އަެކޑީަމައީކ އިޭވއަޭޝްނ ާދިއާރިއްނ ީމހްުނ ަތމީްރްނކުުރމަުގިއ 30 ައަހުރވަެފިއވާ، ަތޖިުރާބހިުރ 

އަެކޑީަމއެކެވެ. ައަލށް އަުފއާްދ ިމ ފަްލިއްނގ ްސކުޫލްނ ަހަމއަެކިނ ަޕިއެލުޓްނ ަތމީްރްނކުުރމުގެ 

ިއުތުރްނ އިޭވއަޭޝްނ ާދިއާރައށް ޭބުންނވާ ަތފުާތ ހަުނުރގެ ކްޯސަތއިްހްނގެާނއެވެ. 

AilcmI fOvwhIge 1202 ge tincvwnw seminwr 

kuriawScgencgoscfi

ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަގއީުމ ުޔިނވިާސީޓިއްނ ކިުރައށް ގްެނާދ ިޢލީްމފަޯވިހ ިސލިްސާލގެ 2021 ަވަނ 

ައަހުރގެ  ިތްނަވަނ ެސިމަނރ ކިުރައށް ގްެނިދައީއ ފަެކލީްޓ އޮފް ހެލުްތ ަސިއްނަސްސިއްނެނވެ. 

ިއލީްމފަޯވއިްހ ޚާއަްޞ ކެުރިވގްެން  ިމ   ކިުރައށްގްެނިދައ  ުދަވހު  ަވަނ  12 އޮކޫްޓަބުރ 2021 

ގޮުތަގިއ 2021 ަގިއ ަކނޑަައޅަާފިއވާ  ިދަޔީއ ވޯލޑް މްެނަޓލް ހެލުްތ ފެޑޭެރަޝުނގެ ިޝއުާރގެ 

‘ަފަރގު ޮބޑު ުދިނެޔ އެއަްގިއ ަނފާްސީނ ުދަޅހޮެޔަކްނ’ ިމ ަމޢޫުޟގެ ަމއަްޗެށވެ. ަމޢޫުޟ ައށް 

ަކއްުނިސާލރ  ަލިއަސްންސޑް  މަުޙއަްމުދ،  އިާރފް  ޑރ.  ަސިއޭކޓިްރްސޓް  ިއްނާސފޮުކށެްދއީްވ 

ައިދ ފަެކލީްޓ އޮފް ހެލުްތ ަސިއްނަސްސގެ ެލކަްޗަރރ ޑރ.އިާއަޝުތ ަޝޫނާރ ައިދ ފަެކލީްޓ 

ފަޯވިހ  އެވެ.  ަމިނކް  ައީލ  ަފއާްޔޒު  ެލކަްޗަރރ ެޝިއޙް  ީސިނައރ  ލޯގެ  އްެނޑް  އޮފ ަޝީރޢާ 

ފިެށގްެނިދަޔީއ  ެބިޗަލރ އޮފް ަސިއޮކޮލީޖ 2021 ގެ ަދިރަވުރ މަުޙއަްމުދ ަރިއާޝްނ ައޙަްމުދ 

ަތއާްޔުރ ކިުރ ޕެްރޒްެނޭޓަޝަނކްުނެނވެ. ިމފަޯވީހަގިއ ަނފާްސީނ ުދަޅހޮެޔ ަކަމީކ ޮކަބިއަކމިާއ، 

، އިެކ ަފްނީތގެ ަތފުާތ ައިދ ިމ ިގްނިތ އިާއ ަފްނީތގެ  ިމައުދގެ ުދިނެޔ ެދކެމްުނިމާދ  ިގްނިތަތކާއިި

ަތފުާތަތކިާއ ަނފާްސީނ ުދަޅހޮެޔަކމިާއ ހިުރ ގުޅަުމށް ަބާލެލވެުނވެ. ިއުތަރށް ކިޯވޑު 2019 އިާއ 

ކިުރ  ިއުތަރށް  ުދަޅހޮެޔަކަމށް  ަނފާްސީނ  އާއްމްުނގެ  އެކު  ޮބޑަުކމިާއ  ަފަރގުގެ  ައިއ  ގިުޅގްެނ 

ކިުރަމިތ  ައިދ  ހިުރަތފުާތ  މުެދަގ  ިގްނިތަތކުގެ  ިލިބަގުތމަުގ  ހުޯދމަުގާޔިއ  ިޚުދަމތް  ައަސާރިއ، 

ކުުރިވ ހަުރްސަތަކށް ަބަލިއެލވެުނވެ. ިމއިާއ އެކު ިމހުާރ ހިުރ ަފަރގަުތކިާއ އެކުވްެސ ަނފާްސީނ 

ުދަޅހޮެޔަކްނ ިއުތުރ ކުުރަމށް ަފުރީދ ގޮުތްނާނިއ، ަޖަމީޢ ގޮުތްނ ައިދ ިސަޔަސުތ ަކނޑަ އެޅުމަުގ 

ކެުރިވާދެނ ަކްނަތއަްތަކށް ަބަލިއެލވެުނވެ.

mwtI dwrwjw hOdW fwrWtctwkwSc rwaIsulcjumchUriacyW 

deacvW KWacBw ainWmWai hitcvwru dinumuge 
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muvwaczwfuncnWai dwrivwruncnwSc twhuniyW 

ިހތަްވުރ ިދުނމުގެ ގޮުތްނ ަރީއުސލްޖުމްހިޫރއާްޔ ެދއްވާ ަޤއީުމ ިއާނމް ޙިާޞލްކިުރ 

ުޔިނަވރިސީޓގެ މަުވއަްޒފު ައލްފިާޟލް ަޢުބުދهللا ަޖީމލް

ިހތަްވުރ ިދުނމުގެ ގޮުތްނ ަރީއުސލްޖުމްހިޫރއާްޔ ެދއްވާ ަޤއީުމ ިއާނމް ޙިާޞލްކިުރ 

ަދިރަވުރ ައލްފިާޟލް ައުރަޝުދ ައްޝަރފް

ަރީއުސލްޖުމްހިޫރއާްޔ ެދއްވާ ޚާއަްޞ ިއާނމް ހިާޞލްކިުރ ުޔިނަވރިސީޓގެ 

މަުވއަްޒފު ޑޮކަްޓރ ފިާޠަމުތ ިނާޝްނ


