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soaikoScfi

2
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awmWzukoScgenc nerE niauscleTwr aekeve. 

miniauscleTwr AWncmukoSc behumwkI nuvwtw viackumwkI 
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teveli bwainwlcawqcvWmI mwhWsinctW kuriawScgencgoscfi 

divehirWacjEge qwaumI yunivwrsiTI ` aogwscTc 2202 ` nwncbwru 7

ިދާރާސަތށް  ިޢލީްމ  ުޔިނަވރިސީޓިއްނ  ަޤއީުމ  ިދވިެހާރއޭްޖގެ 

ހަުށހެޅަުމށް ާބއްވާ ަފްސަވަނ ެތވިެލ ަބިއަނލަްޢޤްވީާމ ަމހިާސްނާތ 

ިމ ަމހިާސްނާތ  ކިުރައށްގްެނގޮްސިފއެވެ.  23-22 އަޮގްސުޓ ައށް 

ީވ   2022 އަޮގްސޓް   22 ާބއްވަާފިއަވީނ  ަރްސިމއާްޔުތ  ހުޅުވުގެ 

ހަޯމުދަވހު ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓގެ އިޮޑޓިޯރައމަްގއެވެ. 

ަޝަރފްވިެރޮކށެްދއީްވ  ަރްސިމއާްޔުތ  ހުޅުވުމުގެ  ޮކްނަފަރްންސ 

ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަރީއުސލްޖުމްހިޫރއާްޔގެ ަނިއބް ަފިއަސލް ަނީސމެވެ.

ަރީއްސ  ަނިއބް  ަދއަްކަވމްުނ  ވަާހަކފުޅު  ަރްސިމއާްޔުތަގިއ  ިމ 

ަތަރއީްޤއާ  ކިުރއުެރމިާއ  ާރއޭްޖގެ  ިވާދޅީުވ،  ަނީސމް  ަފިއަސލް 

ަފަދ  އެ  ހަޯދިއ  ހުޯދްނަތއް  ިއލީްމ  ާދިއާރަތކްުނ  ހިުރ  ގުޅްުނ 

ަދިތަތކްުނ  އިެކ  ހިުރ  ަގއުމަުގިއ  ޭބއްވަުމީކ  ޮކްނަފެރްނެސއް 

ައިދ އެ  ަކަމެށވެ.  ަމގެއް  ޮކޭށ  ހުޯދަމށް  ައަރިއަގެނޭވެނ ގޮތަްތއް 

ޮކްނަފެރްންސަގިއ ހަުށަހޅާ ިޚާޔުލަތކުގެ ަސަބުބްނ، ަސުރކުާރގެ 

ަހއުްލ  ޭބުންނވާ  ަކްނަތއަްތަކަކށް  ިގަނ  ެލވެލަްގިއ  ޮޕިލީސ 

ހުޯދަމށް ަމގަުފިހ ޮކށޭްދެނ ަކަމށް ވްެސ ިވާދޅިުވ އެވެ. 

ަޤއުމު  ޚާއަްޞޮކށަްފިއަވީނ  ޮކްނަފެރްންސ  ެތވިެލ  ައަހުރގެ  ިމ 

ިބާނކުުރމާ ގުޅޭ ިދާރާސަތަކެށވެ. ިމ ަމހިާސްނާތައީކ ަތފުާތ އިެކ 

ިޑިސޕިްލްނަތކްުނ ިޢލީްމ ިދާރާސަތއް ހަުށހެޅަުމށް  ުދިނޭޔގެ އިެކ 

ަޤއުމަުތކުގެ ްސޮކަލުރްނ ަބިއވިެރވެގްެނ ިދވިެހާރއޭްޖަގިއ ޭބއޭްވ 

އްެނމެ ޮބޑު އެއް ޮކްނަފަރްނެސވެ. ިމ ޮކްނަފަރްންސގެ އްެނމެ 

ަމީތ ަތޢީުލމުގެ ިނޒަާމީކ  މިުހްނމު ަމޤަުޞަދީކ ިދވިެހ ާރއޭްޖގެ 

ިދާރާސަތކުގެ ަމއަްޗށް ިބާނޮކށް ކިުރައށް ގްެނެދޭވ ިނޒަާމަކށް 

ހުެދމިާއ ިދވިެހ ާރއޭްޖގެ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓައީކ ިޢލްމު އަުފއާްދ، 

ިއުތުރްނ  ީމގެ  ުޔިނަވރިސީޓައަކށްވުމެވެ.  ކިުރައުރވާ  ިޢލްމު 

ިދވިެހ ާރއްޖަެއށް ޭބުންނވާ ިޢލީްމ ިދާރާސަތށް ކުުރމިާއ ަޤއީުމ 

މިުހްނމު ިންނމްުނަތއް ިންނމުމަުގިއ ިޢލީްމ ިދާރާސގެ ައީލަގިއ 

އީެހެތިރވެ  ަކނޑައެޅުމަުގިއ  ިސާޔަސުތަތއް  ޭބުންނވާ  ަޤއަުމށް 

ިދުނމިާއ ޑޮކަްޓރ އޮފް ިފލަޯސީފ ަހަދމްުނާދ ަދިރަވުރްނަނާށިއ 

މަުވއަްޒފްުނަނށް  އީެހެތިރވުމެވެ.

ުޔިނަވރިސީޓގެ ިރާސރޗް ިޑވޮެލޕަްމްނޓް އީޮފހްުނ ާރަވިއގްެނ 

ޭބުރގެ  ާރއޭްޖްނ  ޮކްނަފެރްނަސަގިއ  ިމ  ގްެނިދައ  ކިުރައށް 

ަމްޝހުޫރ  ުދިނެޔައށް  ޮޕރްފަެސުރްނާނިއ  ުޔިނަވރިސީޓަތކުގެ 

ިޢލީްމ ިދާރާސަތއް ަހއަްދވާ ޮޕރްފަެސުރްނގެ ިއުތުރްނ، ިދވިެހްނ 

ަގިއ  ިމޮކްނަފަރްންސ  ހުޯދްނަތށް  ހަޯދިއަފިއވާ  ގޮުތްނ  ިޢލީްމ 

ހަުށަހޅަާފިއވެއެވެ.  ެސަޝްންސަތކަުގިއ  އިެކ  ކިުރައށްގްެނިދައ 

ިމޮކްނަފެރްންސގެ ީކޯނުޓ ްސިޕަކުރްނަނީކ: 

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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ޕޮްރފަެސރ ޕޭްރްނކް ހިެއޑަެމްނ، ުޔިނަވރިސީޓ އޮފް ިމުޔިނކް، . 1

ޕޮްރފަެސރ ިވލްފެްރޑޯ ައެލްނގީުއ، ުޔިނަވރިސީޓ އޮފް ިޕިލީޕްންސ، . 2

އެގިްރަކލަްޗރ . 3 އިެރޑް  ީޕ.އެމް.އޭ.އްެސ  ޚްާނ،  ައަޒމް  މަުޙއަްމުދ  ޕޮްރފަެސރ 

ުޔިނަވރިސީޓ 

ޕޮްރފަެސރ ައީސމް ިކްނާރ، ުޔިނަވރިސީޓ އޮފް ބޭްރމްެނ. 4

ެދ ުދަވހުގެ މުއަްދަތށް ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓަގިއ ކިުރައށްގްެނިދައ ިމ ޮކްނަފެރްންސަގިއ 

ާރއްޖެ އިާއ ާރއޭްޖްނ ޭބުރގެ ޖުމަްލ 200 ައށް ވެުރ ިގަނ ަބިއވިެރްނ 64  ައށް ވެުރ 

ިގަނ ަކުރާދްސ ހަުށަހޅަާފިއވެއެވެ.

ިމ ޮކްނަފެރްންސަގިއ ހަުށހިެޅ ިދާރީސ ަކުރާދްސަތއް ވެގްެނާދީނ ަގއުމު ިބާނކުުރަމށް 

ަމގަުފިހޮކށޭްދެނ ަވީޞަލަތަކެށވެ. ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓައީކ ިދާރާސކުުރަމށް 

ަމަސއަްކތް  ިއުތުރކުުރަމށް  ިދާރާސަތއް  ިޢލީްމ  ަފްނީނ  ަސމުާލަކމެއީްދގްެނ  ޚާއަްޞ 

ުޔިނަވރިސީޓައާށިއ  ޮކްނަފެރްނަސީކ  ިމ  ުޔިނަވރިސީޓައަކށްވުމާއެކު،  ކަުރމްުނާދ 

ަތޖިުރާބ ިހއާްސކެުރވުުނ  ަމޢުލޫމާާތިއ  ިދާރާސަތކުގެ  ިޢލީްމ  މިުހްނމު  ިދވިެހާރއްޖަެއށް 

ޚާއަްޞ ޮކްނަފެރްނެސކެވެ.  

ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓގެ ްސކޫލް އޮފް މިެޑިސްނ އިާއ ެސަނިހާޔ 

ޮހްސިޕަޓާލިއ މުެދ ވެވުުނ އެގިްރަމްނުޓަގިއ ޮސިއކުުރމުގެ ަރްސިމއާްޔުތ 10 

ާބއަްވިއިފއެވެ. ިމ ަރްސިމއާްޔުތ ޭބއްވީުނ  2022 ަވަނ ުދަވހު  އަޮގްސޓް 

އެޑިްމިންސޓޭްރަޝްނ  ެސްނޓަްރލް  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ަޤއީުމ  ިދވިެހާރއޭްޖގެ 

ިއމާާރުތަގއެވެ.

ަޤއީުމ  ޮސިއކެުރއީްވ  ަފާރުތްނ  ުޔިނަވރިސީޓގެ  އެގީްރަމްނުޓަގިއ  ިމ 

ައިދ  ަޝީރފެއެވެ  މަުޙއަްމުދ  ޑރ.  ާޗްނެސަލރ  ަވިއްސ  ުޔިނަވރިސީޓގެ 

ިއްނާޗޖް  އިޮފަސރ  ކެުރެއީްވ  ޮސިއ  ަފާރުތްނ  ޮހްސިޕަޓުލގެ  ެސަނިހާޔ 

ކިްލިނަކލް ާސރިވްސ ކެޕަްޓްނ ޑރ. ިޝފާްލ ައބުްދލް ަލީތފެވެ.

ިމ އެގިްރަމްނުޓގެ ަމިއަގނޑު ަމގަްސަދީކ ިމ ުޔިނަވރިސީޓިއްނ ިހނަގމްުނާދ 

ޑޮކަްޓރ އޮފް މިެޑިސްނ ކޯހުގެ ަދިރަވުރްނގެ ައަމީލ ަތޖިުރާބ ަތމީްރުނަތއް 

ެސަނިހާޔ ޮހްސިޕަޓުލަގިއ ކިުރައށްގްެނިދއުމެވެ. ީމގެ ިއުތުރްނ ެސަނިހާޔ 

ކިްލިނަކލް  ޭބުންނ ކުުރމިާއ ަދިރަވުރްނަނށް  ަވީސަލތަްތށް  ޮހްސިޕަޓުލގެ 

މާއާްދަތއް ިމ ޮހްސިޕަޓުލގެ ޑޮކަްޓުރްނާނިއ ގިުޅގްެނ ަނަގިއިދުނމެވެ.

senwhiyW hoscpiTwlWaeku 
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7 އަޮގްސޓް 2022 –ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓއިާއ މޯލިްޑވްްސ ީމިޓއޮޮރޮލިޖަކލް 

ަސރިވަސްސ ގިުޅގްެނ، ަސއުތް އިޭޝއާ ީރަޖަނލް ަހބް )އްެސ.އޭ.އްެނ.އެޗް( ގެ 

އީެހެތިރަކމާއެކު ެރިއްނ ވަޯޓ އެެސްސަމްނޓް ޕޮްރގާްރމެއް ަވީނ ަފާށަފއެވެ. އްެސ.އޭ.އްެނ.

އެޗް ޕޮްރޖެކްޓަްއށް ަފްނޑްކަުރީނ ަވީނ ޫޔ.ޭކ ގެ ިރަސރޗް އްެނޑް ިއޮނޭވަޝްނ ގެ 

ގްލަޯބލް ެޗެލްނަޖްސ ިރަސރޗް ަފްނޑްުނެނވެ.

 18 އަޮގްސޓް -2022 ްސީޕަކރ ީސީރްސ )ަފިހ މްުސަތޤަްބލް( ގެ ފަުރަތަމ ެސަޝްނ 

“ޑީްރމް ިބގް” ިމ ަމޢުލަޫއށް ހަުށަހަޅިއެދއީްވ މަުޙއަްމުދ ިމްސޮތޙުއެވެ. 



3

fekwlcTI aofc helctc 

swaincswscge DInc kwmwSc 

Dr. xwnUrW awacywnckoScfi

އިާއަޝުތ  ޑރ.  ަމޤަާމށް  ީޑްނގެ  ަސިއްނަސްސގެ  ހެލްތް  އޮފް  ފަެކލީްޓ 

ިލުޔްނ  ަމޤާމުގެ  ަޝޫނާރ   ޑރ.  ކަުރއަްވިއިފއެވެ.  ަޢއަްޔްނ  ަޝޫނާރ  

ަމުރަކޒަުގިއ  ިއާދީރ  ުދަވހު  ަވަނ   2022 އަޮގްސޓް   10 ަހވުާލޮކށެްދއީްވ 

ަޝީރފެވެ.  ޑރ.މަުޙއަްމުދ  ާޗްނެސަލރ  ަވިއްސ  ަރްސިމއާްޔުތަގިއ  ޭބއިްވ 

ޑރ. އިާއަޝުތ ަޝޫނާރ އެ ަމޤަާމށް ައއަްޔްނ ކެުރވީުނ ކިުރްނ އެ ަމޤާމަުގިއ 

ހްުނެނިވ ޑރ ަފީޒާލ ަވީހުދ ިއްސިތއުފާ ެދއްވުމާ ގިުޅގްެނެނވެ. 

ިފލަޯސީފ  އޮފް  ޑޮކަްޓރ  ިއްނ  ޕުޓާްރ  އޮފް  ުޔިނަވރިސީޓ  މޭެލިޝާޔގެ 

ިއްނ ޯސަޝލް ަސިއޮކޮލީޖ ހިާސލްކަުރއްވަާފިއވާ ޑރ. އިާއަޝުތ ަޝޫނާރ 

މްާސަޓރްސ އޮފް ަކއްުނެސިލްނގ  ހިާސލްކަުރއްވަާފިއަވީނ އްޮސޓޭްރިލއާގެ 

ުޔިނަވރިސީޓ އޮފް ކީްއްންސޭލްނޑިްއްނެނވެ. 

ިޚުދަމތް  ުޔިނަވރިސީޓައށް  ވެުރ ިގަނުދަވހު  ޑރ. ަޝޫނާރ 19 ައަހަރށް 

ޮކށެްދއްވަާފިއ ވެއެވެ. ޑރ. ަޝޫނާރ ފަެކލީްޓ އޮފް ހެލްތް ަސިއްނަސްސގެ 

ެލކަްޗަރރ ައިދ އިެސްސެޓްނޓް ޕޮްރފަެސރގެ ަމޤާމު ައާދކަުރއްވަާފިއވެއެވެ. 

ފަެކލީްޓ  ަމޤާމިާއ  އެއްގެ  ެލކަްޗަރރ  އާރޓްްސަގިއ  އޮފް  ފަެކލީްޓ  ައިދ 

އޮފް އިެޑުޔޭކަޝްނަގިއ އިެސްސެޓްނޓް ެލކަްޗަަރރއެއްގެ ަމޤާމު ފުުރއްވަާފިއ 

ވެއެވެ.  

4 އަޮގްސޓް 2022 - ޮޕިލީސ އްެނޑް 

ޮކިލީޓ ޮކްނޓްރޯލް ުޔިނާޓިއ ިރަސރޗް 

ގިުޅގްެނ  އީޮފްސ  ިޑވޮެލޕަްމްނޓް 

ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓްނ 

ިހްނގާ ކްޯސަތަކށް ިއްނަޓރޭނަޝަނލް 

ޮކިލީޓ  ހުޯދަމށަްޓަކިއ  އެކިްރޑޭެޓަޝްނ 

ކުުރަމށް  ަހުރަދާނ  އުެޝައެރްންސ 

ވޯކޮްޝޕަްތކެއް ޭބއްވެުނވެ.

2 އަޮގްސޓް 2022 – ަލްނޗަްޓިއމް ޓޯކްގެ ަހތަްވަނ ެސަޝްނ

 “ޫޔްސ އޮފް ީވިޑއްޯސ ިއްނ ީޓިޗްނ އްެނޑް ާލރިންނގ: އްޭނ އެކަްޝްނ ިރަސރޗް އްޮނ 

ަހއު ީވީޑއޯ ޕެޑަގޮީޖ ިއްސ ިއމްޕިްލމްެނެޓޑް އެޓް ިދ މޯލިްޑވްްސ ެނަޝަނލް ުޔިނަވަރިސީޓ” 

ިމ ުސުރީޚައށް ހަުށަހަޅިއެދއީްވ ައލްފިާޟާލ ިނޢުމާ މަުހއަްމުދ 

07 އަޮގްސޓް 2022 -  ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓގެ ޖެެނަރލް އިޮރއްެނޭޓަޝްނ 

ޭބއްވެުނވެ. ިމ އިޮރއްެނޭޓަޝްނަގިއ ޒޫމް މުެދވިެރޮކށް ކެމަްޕްސަތކާ ގުޅުުނ ަދިރަވުރްނވްެސ 

ަވީނ ަބިއވިެރވަެފއެވެ.

 24 އަޮގްސޓް 2022 – ިއްނިޑައްނ ަހިއޮކިމަޝަނރ ިހޒް އެކެްސެލްނީސ ްޝީރ މުުނ 

ަމހަާވރް ގެ ައިރަހށް ުޔިނަވރިސީޓގެ ަވިއްސ ާޗްނެސަލރ ޑރ. މަުޙއަްމުދ ަޝީރފް 

ިއޙިްތާރމްގެ ިޒާޔަރެތއް ކަުރއަްވިއިފއެވެ. ިމ ިޒާޔަރުތަގިއ މިެރަޓިއމް އިެޑއޭުކަޝްނގެ 

ިއުތުރްނ ެދަފާރތް ގިުޅގްެނ ކެުރިވާދެނ ަކްނަތއަްތކިާއ ގުޅޭ ގޮުތްނ ަމްޝަވާރކެުރވެުނވެ.  
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ިއްނިޑާޔ ަސުރކުާރގެ ޑިައެރކަްޓޭރޓް ޖެެނަރލް އޮފް ިޝިޕްނގް ްޝީރ ައީމާތބް 

ަވީނ  ަވފެްދއް  ުޔިނވިާސީޓގެ  ަޤއީުމ  ިދވިެހާރއޭްޖގެ  ަދއަުވަތަކށް  ގެ  ކުމުާރ 

ިއްނިޑާޔގެ މުމާްބީއ ައށް ަދުތެރއް ޮކށް ަފއެވެ.  އަޮގްސޓް  29 ްނ 30 ައށް 

ާޗްނެސަލރ  ަވިއްސ  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ަބިއވިެރވަެވޑިައގްެނެނީވ  ިމަދުތުރަގިއ 

ޑރ. މަުޙއަްމުދ ަޝީރފް އިާއ ެސްނަޓރ ޮފރ މިެރަޓިއމް ްސަޓީޑޒް ގެ ހެޑް އޮފް 

ެސްނަޓރ ކެޕަްޓްނ މަުޙއަްމުދ ަޒިއުދ ައިދ ެސްނަޓރ ޮފރ މިެރަޓިއމް ްސަޓީޑޒް 

ގެ ެލކަްޗަރރ ކެޕަްޓްނ ައޙަްމުދ ޒަުބިއުރއެވެ. 

ިމަދުތުރަގިއ ިއްނިޑާޔގެ ިޑެރކަްޓރ ޖެެނަރލް އޮފް ިޝިޕްނގް އިާއ ައިދ ިއްނިޑާޔގެ 

ިޝިޕްނގް ިއްނޑްަސޓީްރ ައށް ީމހްުނ ިބާނ ކުުރމަުގިއ ިއްސޮކށް ަހަރކާތް ެތިރވާ 

ަފާރތް ަތކިާއ ައިދ މިެރަޓިއމް ަތޢީުލމް ފުޯރ ޮކށޭްދ ިއްސ ަފާރތަްތކިާއ ަބއަްދުލ 

ޮކށް ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓަގިއ މިެރަޓިއމް ަތޢީުލމު ފުޯރޮކށް ިދުންނ 

ޯޝރ  ައިދ  ީސ  ިއްނޑްަސޓީްރގެ  ިޝިޕްނގް  ިދވިެހާރއޭްޖގެ  ކުުރމިާއ  ަތަރއީްޤ 

ޭބްސޑް ާދިއާރ ަތަކށް ީމހްުނ ިބާނ ކުުރމިާއ ެބޭހ ގޮުތްނ ަމްޝަވާރ ކެުރވެުނވެ. 

ްސަޓީޑޒް، ގެްރޖުއޭޓް  ަސިއްންސ ިއްނ ޯނިޓަކލް  ިއްނިޑާޔަގިއ ެބެޗަލރ އޮފް 

ިއްނ މިެރްނ ިއްނިޖިނައިރްނގް ައިދ އެހިެނހްެނ މިެރަޓިއމް ަތއީުލމު ފުޯރޮކށޭްދ 

“ަސމްުނދާްރ  ައިދ  ަރަހމްާނ”  ިޝޕް  “ޓެްރިއިންނގް  ެތެރިއްނ  ަމުރަކޒަުތކުގެ 

ިމަދުތުރަގިއ ަވީނ ިޒާޔަރތް  ްސަޓީޑޒް” ައށް  މިެރަޓިއމް  އޮފް  ިއްންސިޓިޓއުޓް 

ޮކށް ިމ ަމުރަކޒު ަތކުގެ ިއްސ ވިެރްނާނިއ ަވީނ ަބއަްދުލޮކށް ަފއެވެ. 
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އިާސމް  ައލްފިާޟލް  ަމޤަާމށް  ަކމުގެ  ީޑްނ  އާރޓްްސގެ  އޮފް  ފަެކލީްޓ 

ައބުްދއަްސއާްތުރ ިއުތުރ ަދއަުރަކށް ައއަްޔްނ ކަުރއަްވިއިފއެވެ. އިާސމަްއށް 

ަމޤާމުގެ ިލުޔްނ ަހވުާލޮކށެްދއީްވ 1 އަޮގްސޓް 2022 ަވަނ ުދަވހު ިއާދީރ 

ަމުރަކޒަުގިއ ޭބއިްވ ަރްސިމއާްޔުތަގިއ ަވިއްސ ާޗްނެސަލރ ޑރ.މަުޙއަްމުދ 

ަޝީރފެވެ. 

އިެޑުޔޭކަޝްނ  އޮފް  މްާސަޓރ  ިއްނ  ުޔިނަވރިސީޓ  ޮކވްާނ  ީއިޑތް 

ހިާސލްކަުރއްވަާފިއވާ ައލްފިާޟލް އިާސމް ައބުްދއަްސއާްތުރ ެބިޗަލރ އޮފް 

ިދ  އޮފް  ުޔިނަވރިސީޓ  ީފީޖގެ  ހިާސލްކަުރއްވަާފިއަވީނ  އިެޑުޔޭކަޝްނ  

ަސއުތް ޕިެސިފކިްއްނެނވެ. 

ުދަވހު  ިގަނ  ވެުރ  ައަހަރށް    11 ައބުްދއަްސއާްތުރ  އިާސމް  ައލްފިާޟލް 

ީމގެެތޭރަގިއ ފަެކލީްޓ  ޮކށެްދއްވަާފިއ ވެއެވެ.   ިޚުދަމތް  ުޔިނަވރިސީޓައށް 

ަމޤާމު  ެލކަްޗަރރގެ  އިެސްސެޓްނޓް  ީޑްނަކމިާއ،  އިެޑުޔޭކަޝްނގެ  އޮފް 

ޮކިމަޝްނގެ  ިއެލކަްޝްންސ  ިއުރުތްނ  ީމގެ  ައިދ  ައާދކަުރއްވަާފިއވެއެވެ. 

ޕިްރްނިސަޕލް،  ްސކޫލަްތކަުގިއ  ިގަނ  ޖެެނަރލަްކމިާއ،  ެސކެްރަޓީރ 

ްސަޕަވިރަޒރގެ ަމޤާމު ައާދކަުރއްވަާފިއވެއެވެ.  

2202 vwnw awhwruge devwnw TWmcge kiyevunc feSiacje

 2022 އަޮގްސޓް   14 ިކެޔވްުނ  ާޓރމްގެ  ެދަވަނ  ައަހުރގެ  ަވަނ     2022

ަވަނ ުދަވހު ފިެށއްޖެއެވެ. ިމ ާޓރމަްގިއ ައަލށް ުޔިނަވރިސީޓއާ ގުޅްުނ 1341 

ވެުރ ިގަނ ަދިރަވުރްނ ިހމެެނއެވެ. ައިދ ިމ  ަދިރަވުރްނާނިއ އެކު 4600 ައށް 

ައަހުރ ަވީނ މިުޅްނ އާ 2 ކޯހެއް އެކަުލވަާލިއ ިކެޔވްުނަފާށަފއެވެ. 2022 ަވަނ 

ައަހުރގެ ެދަވަނ ާޓމަްގިއ އްެނމެ ިގަނ ަދިރަވުރްނ ައަލށް ގިުޅަފިއަވީނ ްސކޫލް 

ަދިރަވުރްނ   389 ައަލށް  ފަެކލީްޓައށް  ިމ  ކްޯސަތަކެށވެ.  ަނރިސްނގެ  އޮފް 

ުޔިނަވރިސީޓ  ަދިރަވުރްނ  ގުޅުުނ  ައަލށް  ުޔިނަވރިސީޓއިާއ  ގިުޅަފިއވެއެވެ.  

ައކިާއ  އިޮރއްެނޭޓަޝްނ  ޖެެނަރލް  ގޮުތްނ  ައހުުލވިެރކުުރމުގެ  މަާހއަުލށް 

ައމާޒޮުކށްގްެނ އިޮރއްެނޭޓަޝްނ  ަދިރަވުރްނަނށް  ފަެކލީްޓގެ  ފަެކލީްޓަތކްުނ އެ 

ކިުރައށްގްެނގޮްސަފިއ ވެއެވެ. 
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31 އަޮގްސޓް 2022 -ަސއުތް އިޭޝއާ 

ޕޮްރޖެކްޓްގެ  ަހބް  ަނިއޓޮްރަޖްނ 

ޭބއްވުުނ  އެކު  ްސޭޓކްހަޯލޑުަރްނާނިއ 

ަބއަްދުލވުމުގެ ެތެރިއްނ.  

22 އަޮގްސޓް 2022 – ެތވިެލ ޮކްނަފެރްންސގެ ެދަވަނ ީކޯނޓް ްސީޕޗް 

“ިރިހއަުމަނިއޒް، ޓާްރްންސފޯމް، ިޑޮކޮލަނަލިއޒް: ަވޓް ޑޫ ީދްސ ީމްނ އްެނޑް ަވޓް ޑޫ ޭދ 

އްެނަޓިއލް ިއްނ އިެޑުޔޭކަޝްނ އްެނޑް ިރާސރޗް؟” ިމ ަމއޫުޟައށް ހަުށަހޅުއަްވިއެދއީްވ 

ުޔިނަވރިސީޓ އޮފް ިޕިލީޕްންސގެ ޕޮްރފަެސރ ިވލްފެްރޑޯ ައެލްނގީުއއެވެ. 

22 އަޮގްސޓް 2022 – ެތވިެލ ޮކްނަފެރްންސގެ ފަުރަތަމ ީކޯނޓް ްސީޕޗް “ޭނަޝްނ، 

ީޕަޕލް އްެނޑް ެޓިރަޓީރ” ިމ ަމއޫުޟައށް ހަުށަހޅުއަްވިއެދއީްވ ުޔިނަވރިސީޓ އޮފް 

ިމުޔިނކްގެ ޕޮްރފަެސރ ފޭްރްނކް ހިެއޑަެމްނއެވެ. 

23 އަޮގްސޓް 2022 – ެތވިެލ ޮކްނަފެރްންސގެ ަހަތުރަވަނ ީކޯނޓް ްސީޕޗް 

“ިޑްސަރޕަްޝްނ ިރްސކްްސ، ަސޕަްލިއ ެޗިއްނ ެރިސިލއްެންސ އްެނޑް ަދ ިފއާުޗ 

އޮފް ގްލަޯބލް ަސޕަްލިއ ެޗިއްނ އަޮޕޭރަޝްންސ” ިމ ަމއޫުޟައށް ހަުށަހޅުއަްވިއެދއީްވ  

ުޔިނަވރިސީޓ އޮފް ބޭްރމްެނގެ ޕޮްރފަެސރ ައީސމް ިކްނާރއެވެ.  

23 އަޮގްސޓް 2022 – ެތވިެލ ޮކްނަފެރްންސގެ ިތްނަވަނ ީކޯނޓް ްސީޕޗް 

“ކަްލިއމެޓް ޭޗްނޖް: ގްލަޯބލް އެގިްރަކލަްޗރ އްެނޑް ފުޑް ެސިކއިުރީޓ” ިމ ަމއޫުޟައށް 

ހަުށަހޅުއަްވިއެދއީްވ ީޕ.އެމް.އޭ.އްެސ އިެރޑް އެގިްރަކލަްޗރ ުޔިނަވރިސީޓގެ ޕޮްރފަެސރ 

މަުޙއަްމުދ ައަޒމް ޚްާނއެވެ.  
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ޮފރ  ަސޕޯޓް  ްސޓެްރީޓިޖކް  ވާރކޮްޝޕެއް  ެދ  ޮކްނަފެރްންސ   ޕްޯސޓް  ެތވިެލ 

ަސއުތް  ިއްނަޓރޭނަޝަނަލިއޭޒަޝްނ އެޓް  އްެނޑް  ޕޮްރގާްރމްްސ  އޮފް  އެކެްރޑޭެޓަޝްނ 

އިޭޝައްނ ަހަޔރ އިެޑއޭުކަޝްނ ިއްންސިޓިޓއުޓްްސ )އްެސ.އްެސ.އޭ.ީޕ.ައިއ( ޕޮްރޖެކްޓްގެ 

އީެހގެ ަދުށްނ ިހްނގެުނވެ. ިމ ެދ ވާރކޮްޝޕް ކިުރައށްގްެނގޮްސެދއީްވ ުޔިނަވރިސީޓ އޮފް 

ބޭްރމްެނގެ ޕޮްރފަެސރ ައީސމް ިކްނާރއެވެ. 

ުދަވހު  ަވަނ   2022 އަޮގްސޓް   24 ކިުރައށްގްެނގޮްސަފިއަވީނ  ެސަޝްނ  ފަުރަތަމ 

“ިރާސރޗް-ޭބްސޑް ީޓިޗްނގ” ަމއޫުޟައެށވެ. 

ުދަވހު  ަވަނ   2022 އަޮގްސޓް   25 ކިުރައށްގްެނގޮްސަފިއަވީނ  ެސަޝްނ  ެދަވަނ 

އްެނޑް  ޕޮްރގާްރމްްސ  އޮފް  ިއްނަޓރޭނަޝަނަލިއޭޒަޝްނ  އްެނޑް  “އެކެްރިޑޭޓަޝްނ 

ިއްންސޓިްޓއަުޝްނ”  ިމ ަމއޫުޟައެށވެ. 

21 އަޮގްސޓް 2022 – ެތވިެލ ޕިްރ ޮކްނަފެރްންސ ވާރކޮްޝޕްގެ ފަުރަތަމ ެސަޝްނ 

ކިުރައށް ގްެނގޮްސަފިއަވީނ “ްސަޕަވިއިސްނ ޕްޯސޓްގެްރޖުއޭޓް ިރާސރޗް ްސޑެޫޓްނޓްްސ” 

ިމ ަމއޫުޟައށް ުޔިނަވރިސީޓ އޮފް ިމުޔިނކްގެ ޕޮްރފަެސރ ފޭްރްނކް ހިެއޑަެމްނއެވެ.

21 އަޮގްސޓް 2022 – ެތވިެލ ޕިްރ ޮކްނަފެރްންސ ވާރކޮްޝޕްގެ ެދަވަނ ެސަޝްނ 

ކިުރައށް ގްެނގޮްސަފިއަވީނ “ޕޮްރެޓކެްޓޑް އެގިްރަކލަްޗރ” ިމ ަމއޫުޟައށް ީޕ.އެމް.އޭ.އްެސ 

އިެރޑް އެގިްރަކލަްޗރ ުޔިނަވރިސީޓގެ ޕޮްރފަެސރ މަުޙއަްމުދ ައަޒމް ޚްާނއެވެ.  

21 އަޮގްސޓް 2022 –ެތވިެލ ޕިްރ ޮކްނަފެރްންސ ވާރކޮްޝޕްގެ ިތްނަވަނ ެސަޝްނ ކިުރައށް ގްެނގޮްސަފިއަވީނ “މަެތމިެޓަކލް ަމިއްނޑެްސޓްްސ، ވޯލްޑިްވއު އްެނޑް އެތޯްނމަެތމިެޓކްްސ” 

ިމ ަމއޫުޟައށް ުޔިނަވރިސީޓ އޮފް ިޕިލީޕްންސގެ ޕޮްރފަެސރ ިވލްފެްރޑޯ ައެލްނގީުއއިާއ ުޔިނަވރިސީޓގެ ޑިެޕއީުޓ ަވިއްސ ާޗްނެސަލރ ޑރ. ޢިާއަޝުތ ެޝހާެނޒް އަާދމްއެވެ. 


