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divehirWacjEge qwaumI yunivwrsiTI ` sepcTencbwru 1202 ` nwncbwru 9

ައަހީރ  ަވަނ   48 ުޔިނަވރިސީޓގެ  ަޤއީުމ  ިދވިެހާރއޭްޖގެ 

ުދަވްސ ަވަރށް ކަުލަގަދޮކށް ފަާހަގޮކށިްފއެވެ. ިމ ުދަވްސ 

ކަުލާބިއ  ްސާޓފް  ގޮުތްނ ުޔިނަވރިސީޓގެ  ފަާހަގކުުރމުގެ 

ަތފުާތ  ިއްނ  ޫޔިނައްނ  ަދިރަވުރްނގެ  ުޔިނަވރިސީޓގެ 

ގްެނގޮްސަފިއވެއެވެ. ކިުރައށް  ަޙަރކާތަްތކެއް  ިގަނ 

އެފް. ުދަވހު  ަވަނ   2021 އަޮގްސޓް   28 ގޮުތްނ  ިމ 

ަޙަރކާތަްތކެއް  ކިުޅަވުރ  ަދޑަުގިއ  ާޓރފް  އޭ.އެމް 

ަޙަރކާތަްތކަުގިއ  ިމ  ގްެނގޮްސަފއެވެ.  ކިުރައށް  ަވީނ 

މަުވއަްޒފްުނާނިއ  ުޔިނަވރިސީޓ  ައަދެދއްގެ  ިގަނ 

ިމ  ައިދ  ަބިއވިެރވަެފިއވެއެވެ.  ަދިރަވުރްނ 

ައަހީރ  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ެތެރިއްނ  ަޙަރކާތަްތކުގެ 

ަދިރަވުރްނ  މަުވއްޒްުނާނިއ  ޚާއަްޞޮކށްގްެނ  ުދަވަހށް 

ޮކށަްފއެވެ. ިރީލޒް  ަވީނ  ަލަވއެއް  ިކާޔަފިއވާ 

 1 ގިުޅގްެނ  ުދަވހިާއ  ައަހީރ  ުޔިނަވރިސީޓގެ 

ކަުލުބްނ  ްސާޓފް  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ެސޕެްޓްނަބުރަގިއ 

ޚާއަްޞ  މަުވއަްޒފްުނަނށް  ޮކށްގްެނ  ިއްނިތޒާމް 

ިޑްސަކއްުނަޓކިާއއެކު ހުެދުނގެ ާންސާތ އެއް ަމްނަހަޓްނ 

ިފްޝމާކެޓް ެރްސޓަޯރްނުޓަގިއ ަވީނ ާބއްވަާފއެވެ. ައިދ 

ގުޅަުވިއގްެނ  ުދަވހިާއ  ައަހީރ  ަގިއ   14:00 ުދަވހު  ިމ 

ަހިދާޔޮކށަްފިއަވީނ  ޭކކް  ިމ  ަފޅަާފިއވެއެވެ.  ޭކކެއްވްެސ 

ފަެކލީްޓ އޮފް ޮހްސިޕާޓިލީޓ އްެނޑް ޫޓިރަޒމް ްސަޓީޑޒްގެ 

ްސާޓފްުނާނިއ ަދިރަވުރްނެނވެ. ިމައށް ަފހު އިެކ ކިުޅަވުރ 

ަޙަރކާތަްތކިާއ ޮފޓޯ ެސަޝްނަތއް ކިުރައށް ގޮްސަފިއވެއެވެ. 

ުޔިނަވރިސީޓގެ  ަޙަރކާތަްތކަުގިއ  ުދަވހުގެ  ައަހީރ 

ީސިނައރ  ައިދ  ާޗްނެސަލރ  ަވިއްސ  ާޗްނެސަލރ، 

ަބިއވިެރވަެވޑިައގްެނެނިވއެވެ. ޭބފުޅްުނ  މޭެނޖަުމްނޓްގެ 

ilevud egITisrwvinuy

ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓ 
ަރށެްދަބިއ ިހނގްުނ

މެާލ)03_20( ، ިދވިެހާރއްޖެ
ފުޯނ: 3345101 ، ފެކްުސ: 3344091
www.mnu.edu.mv  :ްވެބަްސިއޓ

secretariat@mnu.edu.mv :ްީއމިެއލ
ަޚަބުރ/ޭލަޔއުޓް: ޢިާއަޝުތ ިސުދާނ 

އިެޑަޓުރ: ޑރ ޢިާއަޝުތ ެޝހާެނޒް އަާދމް 
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ަނމަުގިއ  “ުޔިނަވރިސީޓގެ  ފްާސކެުރވުުނ  ައަލށް  ުޔިނަވރިސީޓަގިއ 

ޮފތް ާޝިއޢުކުުރމުގެ އޫުޞުލ”ގެ ަދުށްނ ފަުރަތަމ ާޝިއޢު ކެުރވުުނ ޮފތް 

“އިެޑއޭުކަޝްނ ިއްނ ަދ މޯލިްޑވްްސ 1900 - 2015 ޮޕިލީސްސ، ީތމްްސ 

އްެނޑް ައއުޓަްކމްްސ” ެނުރމުގެ ަރްސިމއާްޔުތ 1 ެސޕެްޓްނަބުރ 2021 

ޮފަތީކ  ިމ  ާބއަްވިއިފއެވެ.  އިޮޑޓިޯރައމަްގިއ  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ަވަނުދަވހު 

ުޔިނަވރިސީޓގެ ކީުރގެ ަދިރަވުރ، ިމހުާރގެ ިމިންސަޓރ އޮފް އިެޑުޔޭކަޝްނ 

ޑރ. ޢިާއަޝުތ ަޢީލ، ުޔިނަވރިސީޓގެ ާޗްނެސަލުރ ޑރ. ަހަސްނ ަހީމުދ 

ައިދ ޑރ. ެލޒީްލ ިވޑިޮވޗް ިލުޔއްވަާފިއވާ ޮފެތކެވެ. ިމަކަމށް ޚާއަްޞޮކށް 

ެނެރެދއްވަާފިއަވީނ  ޮފތް  ިމ  ަޙފާްލއެއަްގިއ  ޭބއިްވ  ުޔިނަވރިސީޓަގިއ 

ަޙފާްލގެ ަޝަރފުވިެރ މެހެމްާނ، ިދވިެހ ަބހުގެ އްުސާތުޛ ަޢބުްދهللا ާޞިދޤް 

)ޯސުދެބ(އެވެ. ިމ ަހފާްލަގިއ ވަާހަކަދއަްކަވމްުނ ޯސުދެބ ިވާދޅީުވ ަތފުާތ 

އިެކ ާދިއާރަތކްުނ ޮފތް ެނުރަމީކ ަޤއަުމށް މިުހއްމު ަކމެއް ަކަމެށވެ.

ަޢީލ  ޢިާއަޝުތ  ިމިންސަޓުރ  ަދއަްކަވމްުނ  ވަާހަކފުޅު  ަހފާްލަގިއ  ިމ 

ަގުރުނަގ ަތއީުލމުގެ  ަމިއަގނޑީަކ 20 ަވަނ  ޮފުތގެ  ިވާދޅިުވގޮުތަގިއ “ިމ 

ިސާޔަސުތަތއް  ިމ  ިސާޔަސުތަތއް،  ަބއަްޓްނކިުރ  ަކްނަތއަްތއް 

ވުޖުޫދވެގްެނ ައިއ ަސަބުބަތއް، ިސާޔަސުތަތއް އެކަުލވެާލިވަފިއވާ ގޮާތިއ 

ިސާޔަސުތަތއް ަތްނީފޒުކުުރމްުނ ުނކުތް ަނީތޖަާތކެވެ.” 

ޮފތް  ހުޅުވިާލ  ިމައަލށް  ކިުރއުެރވަުމށް  ޮފތެްތިރަކްނ  ުޔިނަވރިސީޓިއްނ 

ިވިކާދެނ  ޮފެތއްވްެސ،  ަފުރެދއްގެ  ޮކްނމެ  ފުުރަޞުތަގިއ،  ާޝިއޢުކުުރމުގެ 

ާޝިއޢޮުކށޭްދެނއެވެ.  ުޔިނަވރިސީޓްނ  ެބުލަމށަްފހު،  ޮފެތއްތޯ  ފްެނަވުރގެ 

ޭބުންނވާ  ިލަޔްނ  ޮފތް  ގޮުތްނ  ިއުތުރކުުރމުގެ  ޮފތެްތިރަކްނ  ީމގިެއުތުރްނ، 

ުޔިނަވރިސީޓގެ ަދިރަވުރްނާނ މަުވއަްޒފްުނަނށް ޮފތް ިލުޔަމށް އީެހވުމުގެ ގޮުތްނ 

ުބކް ަރިއިޓްނގ ގާްރްނޓްްސ ަތކެއް ިދުނަމށް ވްެސަވީނ ިންނމަާފިއވެއެވެ. 

28 ެސޕެްޓްނަބުރ 2021 - ަލްނޗަްޓިއމް ޓޯކްގެ ޭތަރ ަވަނ ެސަޝްނ 

“އެކްްސޓީްރިމަޒމް ިއްނ ިދ ަލިއޓް އޮފް ގުްރއްާނ އްެނޑް ަހީދްސ: އްޭނ އަެނިލިޓަކލް 

ްސަޓީޑ” ިމ ުސުރީޚައށް ހަުށަހަޅިއެދއީްވ ޑރ. މަުޙއަްމުދ މުުރަސީލްނ

14 ެސޕެްޓްނަބުރ 2021 - ަލްނޗަްޓިއމް ޓޯކްގެ ާބަރ ަވަނ ެސަޝްނ 

“ައ ޭކްސ ްސަޓީޑ އްޮނ ޮކިމުޔިނީޓ ެރްސޮޕްންސ އްެނޑް ިއކިުއީޓ ިއްނ ަދ މޯލިްޑވްްސ 

ިޑުޔިރްނ ކިޯވޑް-19 ޕްެނޑިަމކް” ިމ ުސުރީޚައށް ހަުށަހަޅިއެދއީްވ ޑރ. ަފީޒާލ ަވީހުދ
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ިމައަހުރގެ ަލިއބަްރީރ ުދަވްސ 02 ެސޕެްޓމަްބރ 2021ަގިއ އެމް.އްެނ.ޫޔ ަލިއބަްރީރަގިއ 

ަލިއބަްރީރަތަކަކށް  ހިުރހާ  އެމް.އްެނ.ޫޔގެ  ފަާހަގޮކށިްފއެވެ.  ަގަދޮކށް  ކަުލ  ަވަރށް 

“މެހްމާާނއެކު  ަޙަރކާތަްތކިާއ  ކިުޅަވުރގެ  ެތޭރަގިއ  ަޙަރކާތަްތކުގެ  ިދަޔ  ެބިހގްެނ 

ަމޢުލޫމުާތގެ ަވގުުތޮކޅެއް”ގެ ަނމަުގިއ އެމް.އްެނ.ޫޔގެ ަދިރަވުރްނ ައިދ މަުވއަްޒފްުނަނށް 

މެާލ  ިމގޮުތްނ  ގްެނެދވުުނވެ.  ކިުރައށް  ެސަޝްނަތއްވްެސ  ިދުނމުގެ  ަމޢުލޫމުާތ 

ކެމަްޕްސ ަލިއބަްރީރަގިއ ވަާހަކފުޅު ެދއްކީެވ ޑރ. ަޢީލ ަޝީމމު ައިދ ައްޝަރފު ައީލ، 

ިހަތޫދ ކެމަްޕްސ ަލިއބަްރީރަގިއ ަޞފްވްާނ ަޝީރފު، ިތަނޫދ ކެމަްޕްސ ަލިއބަްރީރަގިއ 

ައިއިމަނުތ ަނީސމާ، ކުޅުުދއްފިުށ ކެމަްޕްސ ަލިއބަްރީރަގިއ ަޙަސްނ ަޢީލ ައިދ ަޚީދޖާ 

ަޢީލ، ައިދ ަގްނ ކެމަްޕްސ ަލިއބަްރީރަގިއ ޮސފާ ިއބާްރީހމްއެވެ.

ަދިރަވުރްނާނިއ  ަމޤަްސަދީކ  ަމިއަގނޑު  ކުުރމުގެ  ފަާހަގ  ުދަވްސ  ަލިއބަްރީރ 

ިޚުދަމތަްތކިާއ  ހްުނަނ  ިލެބްނ  ަލިއބަްރީރިއްނ  ަބަދިހޮކށް،  ގުޅްުނ  މަުވއަްޒފްުނގެ 

ަލިއބަްރީރއިާއ ގުޅްުނހްުނަނ އެހްެނިނހްެނ ަމޢުލޫމުާތ ފުޯރޮކށިްދުނމެވެ. 
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ަވީސމާ  ޑރ.  ަމޤަާމށް  ީޑްނގެ  އިެޑއޭުކަޝްނގެ  އޮފް  ފަެކލީްޓ 
ަމޤާމުގެ  ަވީސމަާއށް  ޑރ.  ކަުރއަްވިއިފއެވެ.  ަޢއަްޔްނ  ިފކީުރ 
ުދަވހު  ަވަނ   2021 ެސޕެްޓްނަބުރ   19 ަހވުާލޮކށެްދއީްވ  ިލުޔްނ 
ާޗްނެސަލރ  ަވިއްސ  ަރްސިމއާްޔުތަގިއ  ޭބއިްވ  ަމުރަކޒަުގިއ  ިއާދީރ 
ަޢއަްޔްނ  ަމޤަާމށް  ިފކީުރ އެ  ޑރ.މަުޙއަްމުދ ަޝީރފެވެ. ޑރ ަވީސމާ 
ކެުރވީުނ ކިުރްނ އެ ަމޤާމަުގިއ ހްުނެނިވ ައލްފިާޟާލ ިފޒާާނ ަރީޝުދގެ 

ަދއުުރ ަހަމވުމްުނެނވެ. 

ޑޮކަްޓރ  ިއްނ  އޯކަްލްނޑް  އޮފް  ުޔިނަވރިސީޓ  ިނއީުޒެލްނޑުގެ 
ޑރ  ޙިާޞލްކަުރއްވަާފިއވާ  އިެޑުޔޭކަޝްނ  ިއްނ  ިފލަޯސީފ  އޮފް 
ޮޕިލީސ  )ީލޑަރިޝޕް،  އިެޑުޔޭކަޝްނ  މްާސަޓރއޮފް  ިފކީުރ  ަވީސމާ 
މާޮންޝ  އްޮސޓޭްރިލއާގެ  ޙިާޞލްކަުރއްވަާފިއަވީނ  ޭޗްނޖް(  އްެނޑް 

ުޔިނަވރިސީޓިއްނެނވެ. 

ުޔިނަވރިސީޓައށް  ިގަނުދަވހު  ވެުރ  ައަހަރށް   15 ަވީސމާ  ޑރ. 
އޮފް  ފަެކލީްޓ  ަވީސމާ  ޑރ  ވެއެވެ.  ޮކށެްދއްވަާފިއ  ިޚުދަމތް 
ައިދ  ެލކަްޗަރރ  ެލކަްޗަރރ،  އިެސްސެޓްނޓް  އިެޑުޔޭކަޝްނގެ 
އިެސްސެޓްނޓް ޕޮްރފަެސރގެ ަމޤާމު ައާދކަުރއްވަާފިއވެއެވެ. ައިދ ީމގެ 
ހެޑަްކމިާއ  ިޑޕާޓަްމްނޓްގެ  ްސަޓީޑޒް  ިބޒަްންސ  ފަެކލީްޓގެ  ިއުރުތްނ 
ގޮުތްނ  މްެނަބެރއްގެ  ަތމީްސލްކާުރ  ފަެކލީްޓ  ެސެނޓަްގިއ  އަެކޑިެމކް 

ަމަސއަްކތްކަުރއްވަާފިއވެއެވެ. 

26 ެސޕެްޓްނަބުރ 2021 - ފަެކލީްޓ 

އޮފް ހެލްތް ަސިއްނަސްސ ިއްނ 

ފާރަމީސ ުދަވްސ ފަާހަގކުުރަމށް ިހްނިގ 

ަހަރކުާތގެ ެތެރިއްނ



4

yunivwrsiTI aWai miniscTcrI aofc 

aencvwywrwncmwncTc, kclwaimeTc CEncjc aencDc 

TekcnolojIaW demedu aegcrImwncTeacgwai soaikoScfi

އްެނަވަޔަރްނަމްނޓް،  އޮފް  ިމިންސޓީްރ  އިާއ  ުޔިނަވރިސީޓ  ަޤއީުމ  ިދވިެހާރއޭްޖގެ 

ޮސިއޮކށިްފއެވެ.  އެގީްރަމްނެޓއަްގިއ  ެދމުެދ  ެޓކޮްނިލީޖއާ  އްެނޑް  ޭޗްނޖް  ކަްލިއމެޓް 

28 ެސޕްޓްްނަބުރ 2021 ަވަނ ުދަވހު ިމިންސޓީްރަގިއ ިމ ަކަމށް ޙާއަްޞޮކށް ޭބއިްވ 

ާޗްނެސަލރ   ަވިއްސ  ޮސިއކެުރއީްވ  ަފާރުތްނ  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ަރްސިމއާްޔުތަގިއ 

ަފާރުތްނ  އްެނަވަޔަރްނަމްނޓްގެ  އޮފް  ިމިންސޓީްރ  ަޝީރފްއެވެ.  މަުޙއަްމުދ  ޑރ. 

ޮސިއކެުރއީްވ ޑިެޕއީުޓ ިމިންސަޓރ މަުޙއަްމުދ ައްނަސުރއެވެ. 

ިމ އެއަްބްސވުމުގެ ަމިއަގނޑު ަމޤަްޞަދީކ ޮނެލޖް، އިެޓިޓއުޑްްސ އްެނޑް ޕެްރކިްޓްސ 

)KAP( އްޮނ ިސްނަގލް ޫޔްސ ޕާްލްސިޓކްއިާއ ެބޭހ ާސޭވއެއް ކުުރމެވެ. ިމ ާސޭވައީކ 

ަދުށްނ  ިންނމަާފިއވާ ާސޭވއެކެވެ. ިމ ާސޭވގެ  6 ަހފާްތައށް ކިުރައށް ގްެނިދއަުމށް 

ިމްނަވާރިއ،  ކާުރ  ޭބުންނ  އެއަްލިއާލ ޕާްލްސިޓކް  ޭބުންނޮކށަްފ  އެއަްފަހުރ  ިމހުާރ 

އްާނމްުނ ިމަކމިާއ މުެދ ެދޭކގޮތް ެބުލަމށް ަހަމޖިެހަފިއ ވެއެވެ. 
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އީޮފހްުނ  ިޑވޮެލޕަްމްނޓް  ިރާސރޗް  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ަޤއީުމ  ިދވިެހާރއޭްޖގެ 

ިއްނިތޒާމޮްކށްގްެނ ިސލިްސާލޮކށް ކިުރަޔށް ގްެނާދ ިޢލީްމ ފަޯވީހގެ 2021 ަވަނ ައަހުރގެ 

ެދަވަނ ެސިމަނރ ހަުށަހަޅިއީދަފިއ ަވީނ ފަެކލީްޓ އޮފް އާޓްްސގެ ިޑޕާޓްމްެނޓް އޮފް ިދވިެހ 

ެލްނގްއޭޖު އްެނޑް ަކލަްޗރިއްނެނވެ. ިމ ެސިމަނރ ާބއްވަާފިއަވީނ  22 ެސޕެްޓްނަބުރ 

އެޑިްމިންސޓޭްރަޝްނގެ  ެސްނޓަްރލް  9:30ށް  ްނ   8:30 ޭރ  ުދަވހުގެ  ަވަނ   2021

ާތަނ:  ަމއޫުޟައީކ، “ިތިކޖިެހ  ިމ ެސިމަނރަގިއ ހަުށހިެޅ  އިޮޑޓިޯރައމަްގއެވެ.  ީބ-ބޮްލކް 

ިޢލީްމ ަނަޒަރކްުނ”އެވެ. ިޢލީްމ ފަޯވއަްސށް ަތއާްޔުރވުމުގެ ގޮުތްނ ިދވިެހ ިޑޕާޓަްމްނުޓްނ 

ކިުރަޔށް ގްެނިދަޔ ިދާރާސއެއްގެ ހުޯދްނަތއް ހަުށހެޅުުނ ިމ ެސިމަނރަގިއ ޕަެނިލްސުޓްނގެ  

ގޮުތަގިއ ިތއެްބީވ، ަބހުގެ ާދިއާރިއްނ ފްުނާނުބ އްުސ ެދޭބފުޅްުނ ަކމަުގިއވާ ައްޝަރފު 

ަކމަުގިއވާ  ާދިރުސްނ  ެދ  އާޓްްސގެ  ޖުާދهللا ަނީސމިާއ ފަެކލީްޓ އޮފް  ިއާޔޒު  ައީލއިާއ 

ައްނަވުރ ިއބާްރީހމް ައިދ އަާދމް ޒިާހެރވެ. ިމ ެސިމަނރ ހަުށަހަޅިއެދއީްވ ފަެކލީްޓ އޮފް 

އާޓްްސގެ ާދިރްސ ިޝއާުނ ައޙަުމެދވެ. ިދާރާސގެ ިއުތުރްނ ޕަެނިލްސުޓްނގެ ަފާރުތްނ 

ައގުހިުރ ިޢލީްމ ަމޢުލޫމުާތަތކެއް ިލިބގްެނ ިދަޔ، ިމ ެސިމަނރައީކ ަމޢޫުޟއާ ގުޅޭ ިޢލީްމ 

އަެތއް ަމޢުލޫމުާތަތކެއް ިލިބގްެނ ިދަޔ، ަވަރށް ކިާމާޔުބ ެސިމަނރއެކެވެ.
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އްެނޑް  ޮހްސިޕާޓިލީޓ  އޮފް  ފަެކލީްޓ  ުދަވހު  ަވަނ   2021 ެސޕެްޓްނަބުރ   27

ޫޓިރަޒމް ްސަޓީޑޒްގެ ަފާރުތްނ ުދިނޭޔގެ ޫޓިރަޒމް ުދަވްސ ފަާހަގ ކުުރމުގެ ގޮުތްނ 

ކަުލަގަދ ަޙަރކާތަްތކެއް ކިުރައށް ގްެނގޮްސިފއެވެ. 

ިމ ުދަވްސ ފަާހަކ ކުުރމުގެ ގޮުތްނ ައޙަްމިދއާްޔ ިއްނަޓރޭނަޝަނލް ްސކޫލްގެ 

ަޙަރކާތަްތކެއް  ޚާއަްޞ  ައމާޒޮުކށް  ަދިރަވުރްނަނށް  ިކަޔވާ  ްސަޓީޑޒް  ޫޓިރަޒމް 

ފަެކލީްޓގެ  ަދިރަވުރްނަނށް  ެތޭރަގިއ  ަޙަރކާތަްތކުގެ  ިމ  ގްެނެދވެުނވެ.  ކިުރައށް 

ޭޓަބލް  އެފް.އްެނ.ީބ  ައިދ  ަހއްުސީކިޕްނގ  ަދިރަވުރްނަނށް  ިދުނމިާއ،  ުޓއާއެއް 

އެފް. ޫޔިނައްނގެ  ްސޫޓޑްެނޓް  ައިދ  ަދށްކިާދެނވެ.  ކާުރެނގޮތަްތއް  ެސޓް 

ކިުރައށް  ަޙަރކެާތއްވްެސ  ޮބޑެުބުރ  ޚާއަްޞ  ަފާރުތްނ  ގޮީފގެ  އެޗް.ީޓ.އްެސގެ 

ގްެނިދައއެވެ. 

ކާުރ  މުެދ  ާދިއާރއިާއ  ޫޓިރަޒމް  މަުވއަްޒފްުނ  ަދިރަވުރްނާނިއ  ީމގިެއުތުރްނ، 

އުއީްމުދަތކިާއ، ުޝޢުޫރަތއް ިލެޔ “ވޯލް އޮފް ތޯޓްްސ”އެއް ަހާދަފިއ ވެއެވެ. ައިދ 

ުދަވަހށް ޚާއަްޞ ޭކކެއް ަފޅަާފިއ ވެއެވެ. ިމ ަޙަރކާތަްތކަުގިއ ަވިއްސ ާޗްނެސަލރ، 

ޑިެޕއީުޓ ަވިއްސ ާޗްނެސަލުރްނ ައިދ ފަެކލީްޓގެ ީޑްނ ަބިއވިެރވަެވޑިައގްެނެނިވއެވެ. 
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ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓ އިާއ މޫވްެނިޕކް ިރޯސޓް ކެުރިދަވުރ މޯލިްޑވްްސއާ 

ުދަވހު  ަވަނ   2021 ެސޕްޓެްނަބުރ   16 ޮސިއޮކށިްފއެވެ.  ަފހުމާުނމާއެއަްގިއ  ެދމުެދ  

ޭބއިްވ  ޙާއަްޞޮކށް  ަކަމށް  ިމ  މޯލިްޑވްްސަގިއ  ކެުރިދަވުރ  ިރޯސޓް  މޫވްެނިޕކް 

ަރްސިމއާްޔުތަގިއ ުޔިނަވރިސީޓގެ ަފާރުތްނ ޮސިއކެުރއީްވ ފަެކލީްޓ އޮފް ޮހްސިޕާޓިލީޓ 

މޫވްެނިޕކް  ައިދ  ާޞިލހުއެވެ.  ީޒަނުތ  ައލްފިާޟޕާ  ީޑްނ  ްސަޓީޑޒްގެ  ޫޓިރަޒމް  އްެނޑް 

ިރޯސޓް ކެުރިދަވުރ މޯލިްޑވްްސގެ ަފާރުތްނ ޮސިއކެުރއީްވ މޫވްެނިޕކް ިރޯސޓްގެ ޖެެނަރލް 

މޭެނަޖުރ ްސަޓިންސލޯ ަޕޑިްޒްންސީކއެވެ. 

ިރޯސޓް  މޫވްެނިޕކް  ުޔިނަވރިސީޓއިާއ  ަމޤަްޞަދީކ  ަމިއަގނޑު  އެއަްބްސވުމުގެ  ިމ 

ފްެނަވުރ  ާދިއާރިއްނ  ަހުރަދާނޮކށް  ގުޅްުނ  އްޮނަނ  ެދމުެދ  މޯލިްޑވްްސއާ  ކެުރިދަވުރ 

ަރނަގޅު ީމހްުނ ިބާނކުުރމެވެ. 


