
himenenI

bwainwlcawquvWmI mWdwrIbwhuge duvwsc fWhwgwkoScfi
1

MwtI twAulImuge fencvwru kwSwvwrukurumugwai dwrivwruncge 

dwauru

2

AilcmI fOvwhi 2202 ge furwtwmw seminwr 

kuriawScgencgoscfi

3

jwpWnWai divehirWacjEge siyWsI guLunc qWaimc kuritW 

55 awhwru furunc fWhwgwkoScfi.

3

swAUdI AwrwbiacyWge fwauncDwrsc DE fWhwgwkoScfi

4

2202 vwnw awhwruge furwtwmw semiscTwrge kiyevunc 

feSiacje
4

“yunivwrsiTIge duveli” awkI divehirWacjEge 

qwaumI yunivwrsiTI ainc twnuge muvwaczwfuncnwSc 

awmWzukoScgenc nerE niauscleTwr aekeve. 

miniauscleTwr AWncmukoSc behumwkI nuvwtw viackumwkI 

mwnWkwmekeve.

1

bwainwlcawquvWmI mWdwrIbwhuge duvwsc fWhwgwkoScfi

divehirWacjEge qwaumI yunivwrsiTI ` feburuvwrI 2202 ` nwncbwru 2

އާޓްްސގެ  އޮފް  ފަެކލީްޓ  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ަޤއީުމ  ިދވިެހާރއޭްޖގެ 

)ިސއާ( އާޓްްސ  އޮފް  ިއީނިޝއިޭޓވް  ްސޫޓޑްެނޓްްސ 

ައަހުރގެ  2022ަވަނ  ގްެނ  ގުޅިި އެކެޑީަމއާ  ިދވިެހަބހުގެ  އިާއ 

ަޖލާްސ  ަރްސީމ  ުދަވހުގެ  މަާދީރަބހުގެ  ަބިއަނލަްއޤުވީާމ 

ފުެބުރަވީރ   21 ާބއްވަާފިއަވީނ  ަޖލާްސ  ިމ  ާބއަްވިއިފއެވެ. 

ަމުރަކޒުގެ  ިއާދީރ  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ޭރ  ުދަވހުގެ  ަވަނ   2022

މެހެމެާނއްގެ  ަޝަރފްވިެރ  ަޖލާްސަގިއ  ިމ  އިޮޑޓިޯރައމަްގއެވެ. 

ަހިއިސއަްޔުތްނ، ަފްނާނިއ ަސގަާފާތިއ ަތިރަކިއގެ ވުޒާާރގެ ަވީޒުރ 

ުޔމާްނ ަމއުމްޫނ ަބިއވިެރވެ ަވޑިައގްެނެނިވއެވެ. ައިދ ިދވިެހަބހުގެ 

އެކެޑީަމގެ  އެ  ައބުްދއަްރީހމިާއ  ޑރ.ައްޝަރފް  ަރީއްސ  އެކެޑީަމގެ 

ކީުރގެ ަރީއްސ ައްޝަރފް ަޢީލ ވްެސ ަބިއވިެރވެ ަވޑިައގްެނެނިވއެވެ. 

ީމގެ ިއުތުރްނ، ިމ ަޖލާްސަގިއ ަޤއީުމ ުޔިނވިާސީޓގެ ާޗްނެސަލުރ 

މަުހއަްމުދ  ޑރ.  ާޗްނެސަލުރ  ަވިއްސ  ަހީމާދިއ  ަހަަސްނ  ޑރ. 

ަޝީރފް ވްެސ ަބިއވިެރވަެވޑިައގްެނެނިވއެވެ. 

އެ ަޖލާްސަގިއ ވަާހަކފުޅަުދއަްކަވމްުނ ިމިންސަޓުރ ުޔމާްނ ިވާދޅީުވ 

ެޓކޮްނޮލީޖ އިާއ ިދވިެހަބްސ ަރއެްޓިހވްާނ  ވެުރ ޮބޑަށް  ިމހަާރށް 

ެޓކޮްނޮލީޖއާ  ޮބޑަށް  ިމހަާރށްވެުރ  ަބްސ  ިދވިެހ  ަކަމެށވެ.  ޖޭެހ 

ޮކށިްދުނަމށް  ަމަސއަްކތަްތއް  ކަުރްނޖޭެހ  ަރއެްޓިހކުުރަވްނ 

ިކަބިއްނ  އެކެޑީަމގެ  ަބހުގެ  ިދވިެހ  ުޔމާްނ  ިމިންސަޓުރ 

ވަާހަކ  ގޮްނޖެހްުނަތކުގެ  ހިުރ  ަބަހށް  ިދވިެހ  އިެދަވޑިައަގެތވެ. 

ޒުވުާންނ  ކުޑަކިުދްނާނިއ  ިވާދޅީުވ,  ިމިންސަޓުރ  ަދއަްކަވމްުނ 

ިދވިެހ ަބހްުނ މުއަާމާލތް ކުުރްނ ހުއާްޓަލިއިފ ަނަމ އީެއ ަވަރށް 

ވަާހަކ  ެނިތގްެނާދ  ަބްސ  ަކަމެށވެ.  ވެާނ  ގޮްނޖެހަުމަކށް  ޮބޑު 

ޖޭެހ  ަދއަްކްނ  ވްެސ  ވަާހަކ  ެނިތގްެނާދ  ަބހުުރަވ  ަދއްކިާއުރ 

ަކަމށް ިމިންސަޓުރ ިވާދޅިުވއެވެ. ިދވިެހ ަބހަުގިއ ވްެސ ަތފުާތ 

މުއަްސނިދ ަބހުުރަވަތއް ހިުރަކްނ ފަާހަގކަުރއަްވިއ ިމިންސަޓުރ 

ިވާދޅީުވ, ަބހުުރަވ ެނިތގްެނ ިދުޔްނ ހުއުްޓވަުމށް ކެުރވްެނ ހިުރ 

ަހއުްލ  ަމއަްސަލައށް  އެ  ިވްސަނިއ  ފްުނޮކށް  މުެދ  ަކްނަކމާ 

ހަޯދްނ ޖޭެހ ަކަމެށވެ.

”އަެބއެއްގެ ައިމއަްލަވްނަތަކމާއެކު އެ ަބއެއްގެ ަބހިާއ ަސގަާފާތިއ 

އީެއ  ަތަރއީްޤ.  ަހީގީގ  ަތަރއީްޤައީކ  ގެެނޭވ  އެކު  ަތިރަކއާ 

ިންސަޓުރ ުޔމާްނ ިވާދޅިުވއެވެ. ެދމެހެއެްޓިނިވ ަތަރއީްޤ,“ މިި

ިމ ަޖލާްސަގިއ ފަެކލީްޓ އޮފް އާޓްްސގެ ޫންސ ަމަޖއާްލ ”ަފްނުނ“ 

ިމިންސަޓރ  ެނެރެދއީްވ  ަމަޖއާްލ  ޫންސ  އެ  ެނިރަފއެވެ.  ަވީނ 

ުޔމާްނއެވެ. ިމ ަޖލާްސަގިއ ފަެކލީްޓ އޮފް އާޓްްސގެ ެލކަްޗަރރ 

ައްނަވުރ ިއބާްރިހމިާއ އްެސއްެސއެލްގެ ީމިޑއާ ކިޯޑޭނަޓުރ ަރީޒްނ 

ވަާހަކ ެދއްކިެވއެވެ.

ޅްެނ  ޅްެނވީެރްނގެ  ފިޯރަގަދަކމާއެކު  ަޖލާްސަގިއ  ިމ  ައިދ 

އް ކިުރައށް ގްެނެދވެުނވެ.  ަބހެުސެ
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ައުދގެ ުދިނޭޔަގިއ ަމީތ ަތޢީުލަމށް ެދޭވ ައަޙއިްމއަްޔާތިއ 

އަެކަމށް ީމހްުނގެ  ހްުނަނ ަޝއުޤުވިެރަކމިާއ، އަެކމަުގިއ 

ފްެނަވުރ  ައިދ  ިޒްނމާާދުރކުުރވުމިާއ  ަފާރތަްތއް  އިެކ 

ަބިއަނލަްއޤްވީާމ  ައިދ  ަޤއީުމ  ަކަށަވުރކުުރަމށަްޓަކިއ 

ަމަސއަްކތަްތކެއް  ގަުނ  ިގަނ  ަދީނ  ފްެނަވުރަގިއ 

ޭބއްވުުނ  ައަހުރ  ަވަނ   2009 ިމގޮުތްނ  ކަުރމްުނެނވެ. 

އިެޑުޔޭކަޝްނ’  ަހަޔރ  އްޮނ  ޮކްނަފަރްންސ  ‘ވާރލްޑް 

ަތއީުލަމީކ  ‘ަމީތ  ިޝޢަާރީކ  ަކނޑައެޅުުނ  ފަޯރމަްގިއ 

ަސުރކެާރއްގެ ިޒްނމާއެއް ައިދ ަސުރކުާރގެ ިއޤިްތާޞަދށް  

‘ިއްނިޗައްނ  2015ގެ  ައިދ  އީެހއެކެވެ’.  އޮތް 

ޑެކަްލޭރަޝްނ’ަގިއ ަމީތ ަތޢީުލމު ިދުނމަުގިއ ަހަމަހަމަކމިާއ 

ިގަނ  ުދިނޭޔގެ  މިުހްނމަުކަމށް  ަކަށަވުރމުގެ  ފްެނަވުރ 

ަގއުމަުތކްުނ އެއަްބްސ ވެވެުނވެ. ަކްނިމހްެނ އޮތިްއުރ، 

ަތއީުލމުގެ  ަމީތ  ުސވަާލީކ  އެއް  ޮބޑު  އްެނމެ  އުފޭެދ 
ފްެނަވުރ ަކަށަވުރކަުރީނ ޮކްނަބއެއާްބއެވެ؟ ިމ ުސވުާލގެ 

ިގަނ ަފާރތަްތކްުނ  ަވަރށް  ިޒްނމާ  ަޖވަާބީކ، ިމ ަކމުގެ 
ަނަގްނޖޭެހ ަކމެވެ. ިމ ިލުޔމަުގިއ ައިލައޅުވާާލީނ ީމަގިއ 

ިހމޭެނ އެއް ަފާރތަްކމަުގިއވާ ަދިރަވުރްނގެ ަދއަުރެށވެ.  

ގުޅޭ  ަކަށަވުރކުުރމިާއ  ފްެނަވުރ  ަތޢީުލމުގެ  ަމީތ 

އެއް  ެދަބްސުނވާ  މިާހުރްނ  ިގަނ  ިމަކމުގެ  ގޮުތްނ 
ަމީތ  މިުހްނމަުކމެވެ.  ަދއުުރގެ  ަދިރަވުރްނގެ  ަކަމީކ 

 )2012( ަޕޭޓލް  ަކަމށްވާ  ިދާރާސވިެރއެއް  ަތޢީުލމުގެ 

ގުޅޭ  ަކމިާއ  ިދުނމަުގިއ  ަތޢީުލމު  ަމީތ  ފަާހަގކަުރއަްވީނ 

ިންނމުމަުގިއ  ަކނޑަައޅާ  ަކްނަކްނ  މަުއއަްސާސަތކްުނ 

ަޔީޤްނކަުރްނވެާނއެވެ.  ައޑިުހމޭެނަކްނ  ަދިރަވުރްނގެ 
ިއނިގޭރިސިވާލުތގެ ޮކިލީޓ އުެޝައަރްންސ އޭޖްެނީސގެ 

ަމީތ  ަދިރަވުރްނގެ  ިވާދޅަުވީނ   )2012( ޑިައެރކަްޓރ 

ަތޢީުލމުގެ ފްެނަވުރ ަކަށަވުރކުުރމަުގިއ ަދިރަވުރްނގެ ައޑު 
ަވިކ  ިހމުެނމަުގިއ  ިގްނިތއެއަްގިއ  ހިުރހާ  ަދއުުރ  ައިދ 

ިމެނއް ުނަވަތ ‘ިލިމެޓއް’ ެނތް ަކމަުގއެވެ. ަމީތ ަތޢީުލމު 

ޙާއަްޞ ކެުރޭވ އްެނމެ ފަުރަތަމ ަފާރަތީކ ަދިރަވުރްނެނވެ. 

މަުވއަްސާސަތކުގެ  ފުޯރޮކށޭްދ  ަތޢީުލމު  ަމީތ  ީވމާ، 

އެ  ޮކށްގްެނ  ައމާޒު  ަދިރަވުރްނަނށް  ިޚުދަމތަްތަކީކ 

ކެުރޭވ  ަބއަްޓްނ  ަފުރމާކެުރިވ  ަމްނފަާއށް  ަފާރެތއްގެ 

ަކްނަކމެވެ. ިމގޮުތްނ ަދިރަވާރިއ ާދިރުސގެ މުެދަގިއ ިޢލްމު 

ހަޯދިއ، އަުފއަްދިއ ޭބުންނކާުރގޮތަްތއް ހާޯދީނ ެދ ަފާރތް 

ިމ  ިމހްެނަކމްުނ  ވެއެްޓއަްގއެވެ.  ިޑމޮކަްރިޓކް  ގިުޅގްެނ، 

ަމުރަހާލަގިއ ފުޯރޮކށޭްދ ަތޢީުލމުގެ ފްެނަވުރ ަމިތކުުރަމށް 

ވްެސ  ަހަމަގިއމު  ަބަޔަކށް  އެއް  މިުހްނމު  ާބުރައޅުވެާނ 

ަތޖިުރާބިއްނ  ަދިރަވުރްނގެ  އެ  ވެާނއެވެ.  ަދިރަވުރްނ 

ިބާނކަުރިނިވ  ިހތަްވާރިއ  ިލޭބ  މަުވއަްސާސަތަކށް 

ފާޑިުކުޔްނަތއް ިމަކްނ ޙިާޞުލކުުރަމށް ާބަރަކށް ވެާނއެވެ. 

ަމީތ  ފާޑިުކުޔްނަތކްުނ  ިމަފަދ  މަާހއެުލއަްގިއ  ަތހީުޒީބ 

ަހުރަދާނވެ،  ަކްނަކްނ  މަުވއަްސާސަތކުގެ  ޭދ  ަތޢީުލމު 
ެދފުށް ފިެނ، ފުޯރޮކށޭްދ ަތޢީުލމުގެ ފްެނަވުރ ަކަށަވުރކެުރިވ 

ފާޑިުކުޔަމީކ  ިބާނކަުރިނިވ  ކިުރައަރިއގްެނާދެނއެވެ. 
ަދިރަވުރްނ ަމީތ ަތޢީުލމޭުދ މަުވއަްސާސަތކުގެ ަކްނަކްނ 

ާރވާ ިހްނގަުމށް ެދޭވ ިހތަްވެރކެވެ. އެހީެނ ަމީތ ަތޢީުލަމީކ 
ަދިރަވުރްނގެ ޭބުންނަތކިާއ ަމްނފާއިާއ އެއްގޮަތށް ަބަދުލ 

ިމހްެނަކމްުނ  ަކްނަކމެވެ.  ޖޭެހެނ  ާދްނ  ައްނަނމްުނ 

ަކަށަވުރކުުރމަުގިއ  ފްެނަވުރ  މަުވއަްސާސަތކްުނ  ިމަފަދ 

ަދިރަވުރްނގެ ައޑު އެހްުނ މިުހްނމެވެ. 

ައޑު  ިމަފަދ  ވްެސ  ަދިރަވުރްނ  އަެފަދިއްނ  ަހަމ 

އުފުުލމަުގިއ ިއްސެނގްުނ މިުހްނމެވެ. ިމގޮުތްނ ަރްސީމ 

ަހިއިސއަްޔުތްނ ަދިރަވުރްނ ަތމީްސުލކާުރ ޮކިމީޓަތކަުގިއ 
ިއްސަނަގިއ ާޝިމުލވެ ަބހްުސކެުރޭވ ަކްނަކަމށް  ިޚާޔުލ 

ފާޅުކަުރްނވެާނއެވެ. ަމީތ ަތޢީުލމު ޭދ މަުވއަްސާސަތކްުނ 

ެދޭވ ީފޑެްބކް ފޯރމަްތކްުނ ަދިރަވުރްނގެ ަތޖިުރާބ ައިދ 

ަތޖިުރާބަތއް  ެދޭކގޮާތިއ  ަދިރަވުރްނ  ޭދެތޭރ  ަކްނަކމިާއ 

ަދިރަވުރްނ  ކަުރްނވެާނއެވެ.  ިހއާްސ  އެކު  ެތުދވިެރަކމާ 
ޭދ ިމަފަދ ީފޑެްބކަްއީކ ަމީތ ަތޢީުލމުގެ މަުޤއަްރުރަތކިާއ، 

ިއްސާލޙޮުކށް  ަކްނަތއަްތއް  ިކަޔަވިއިދުނމުގެ 

ިލޭބ  ަހުރަދާނކުުރަމށް، ައިދ ފްެނަވުރ ަކަށަވުރކުުރަމށް 

މަުވއަްސާސަތކްުނ  ަމޢުލޫމެާތވެ.  އެއް  މިުހްނމު  އްެނމެ 

ިމ ަމޢުލޫމުާތ ަތހީުލުލޮކށް، އިެއްނ ެނެރޭވ ަނީތޖަާތއް 

ަފާރތަްތަކށް  ފުޯރޮކށޭްދްނޖޭެހ  އެކު  ައމާާނތެްތިރަކމާ 

ފަާހަގޮކށް  ަކްނަކްނ  ހިުރ  ިއްސާލޙުކަުރްނ  ފުޯރޮކށީްދ 

އެއް  ަކަށަވުރކުުރމުގެ  ފްެނަވުރ  އެޅަުމީކ  ިފަޔަވޅު 

ފްެނަވުރ  މަުވއަްސާސަތަކށް  ިމަފަދ  ިމީއ  ައާސެސވެ. 

ައޤުވީާމ  ަބިއަނލް  ައިދ  ަޤއީުމ  ަކަށަވުރކުުރމުގެ 

ވުޒާާރަތކްުނ ކުުރަމށް ާލިޒމު ކާުރަކމެއް ވްެސ މެއެވެ. 

ިމ ަފަދ ަރްސީމ ީފޑެްބކްގެ ިނޒާމަުތކުގެ ިއުތުރްނވްެސ 

އިެކ  ަތފުާތ  ގޮަތކްުނ  ުނަރްސީމ  ަދިރަވުރްނަނށް 

ަކަށަވުރކުުރމުގެ  ފްެނަވުރ  ަތޢީުލމުގެ  ަމީތ  ގޮތްގޮުތްނ 

އުފޭުލެނއެވެ.  ައޑު  ވެއެްޓއަްގިއ  ިޑމޮކެްރިޓކް  ގޮުތްނ 

އެ  މަުވއަްސާސަތކްުނ  ފުޯރޮކށޭްދ  ަތޢީުލމު  ަމީތ  ައިދ 

ފުޯރޮކށޭްދ  ަތޢީުލމު  ިމީއ  ިލިބޭދެނމެއެވެ.  ފުުރަޞުތ 

ަކަށަވުރކުުރަމށް  ފްެނަވުރ  ިޚުދަމތަްތކުގެ  ަތްނަތުނގެ 

ގޮަތަކށް  ެދމެހެއެްޓިނިވ  ކުުރަމށް  ަހުރަދާނ  ައިދ 

ައގުހިުރ  ިލޭބ  ަތްނަތަނށް  އަެފަދ  ަމަސއަްކތްކުުރަމށް 

ަފާރުތްނ  ަދިރަވުރްނގެ  ިތަޔ  ައޅަުގނޑު  ކިުރއުެރމެކެވެ. 

ޮކށީްދ  ައާދ  ގޮެތއަްގިއ  ިޒްނމާާދުރ  ިޒްނމާ،  ިމ  އެެދީނ 
ިމ  ަހިއިސއަްޔުތްނ،  ަދިރަވުރްނގެ  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ިމ 

ިޚުދަމތަްތކުގެ  ަދިރަވުރްނ ހާޯދ  ިތަޔ  މަުވއަްސާސިއްނ 

ިލިބޭދ  ަދިރަވުރްނަނށް  ަކަށަވުރކުުރމަުގިއ  ފްެނަވުރ 
ިހފާ  ފިުރަހަމައށް  ޭބުންނ  ަހއްޤުގެ  ައިދ  ާބުރ 

ޭބުންނކުުރަމެށވެ. ިމަފަދ ފުުރަޞުތަތއް ޭބުންނޮކށް ިމ 

ަބިއވިެރވިެދުނަމެށވެ.  ކިުރއުެރވުމަުގިއ  ުޔިނަވރިސީޓގެ 

ަވުލަގިއ  ަކަށަވުރކުުރމުގެ  ފްެނަވުރ  އެކަުގިއ  އްެނމްެނ 

ިހަފިއ، ުޔިނަވރިސީޓގެ ުދވިެލ ަހުލިވޮކށިްދުނަމެށވެ.

                ޑރ. އިާމަނުތ ިޝާޔމާ
             ޮކިލީޓ އުެޝައެރްންސ ޮކްނޓްރާޯލ
             ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓ

މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރުމުގައި ދަރިވަރުންގެ ދައުރު
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ާބއަްވވާ  ިސލިްސާލޮކށް  ަފާރުތްނ  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ަޤއީުމ  ިދވިެހާރއޭްޖގެ 
ގްެނިދަޔީއ  ކިުރަޔށް  ެސަޝްނ  ަމހުގެ  ފުެބުރައީރ  ިމ  ފަޯވިހ،  ިޢލީްމ 
ަމްޝަވާރ  ިމ ެސަޝްނަގިއ  ަފާރުތްނެނވެ.  އިެޑުޔޭކަޝްނގެ  އޮފް  ފަެކލީްޓ 
ިމ  ކިުރަމގު’  ކުުރމުގެ  މަުދއިްރުސަކްނ  ‘ިދވިެހާރއޭްޖަގިއ  ކެުރވީުނ 
ަމއޫުޟަޢެށވެ. ޕަެނިލްސުޓްނ ގޮުތަގިއ ަބިއވިެރވެ ަވޑިައގްެނެނީވ ފަެކލީްޓ 
މަުޙއަްމާދިއ  ައޙަުމުދ  ޑރ.  ަކމަުގިއވާ،  ާދިރުސްނ  އިެޑުޔޭކަޝްނގެ  އޮފް 
ޑރ.އިާމަނުތ ާޝިފާޔ އަާދމް އިާއ ޑރ. ފިާތަމުތ ިނާޝްނ އެވެ.  ްސކުޫލ 
ްސކުޫލގެ  ާތޖުއީްދުނގެ  ަބިއވިެރވަެވޑިައގްެނެނީވ  ަފާރުތްނ  ާދިއާރގެ 
ައލްފިާޟާލ ަބީޝާރ މަުޙއަްމެދވެ. ިމ ަހަތުރ ޭބފުޅްުނަނީކ  ޕިްރްނިސަޕލް 
ކަުރއްވަާފިއވާ  ިޚުދަމތަްތކެއް  ިގަނގަުނ  ާދިއާރައށް  ަތޢީުލީމ  ިދވިެހާރއޭްޖގެ 
ިޢލީްމ  ޭބފުޅްުނެނވެ.  ަތޖިުރާބކުާރ  އްުސ  ފްުނާނުބ  ިމާދިއާރގެ  ައިދ 
ފަޯވީހގެ ޕަެނލް ިޑްސަކަޝްނ ކިުރަޔށް ގްެނެދވީުނ ަމިއަގނޑު 3 ަބަޔަކށް 
ަފްސަމްނަޒުރ،  ގުޅޭ  ަމއޫުޟޢާ  ފަުރަތަމ  އެގޮުތްނ  ަބަހިއަލިއގްެނެނވެ. 
‘ިކަޔަވިއިދުނމުގެ ާދިއާރ ާނޒުކު ަފއަްތެރއަްގިއ’ ކުުރީވިޑއޯއެއް ހަުށހެޅެުނވެ. 
ުސވުާލ   3 ޕަެނިލްސަޓަކށް  ޮކްނމެ  ގުޅޭގޮުތްނ  ަމއޫުޟޢާ  އަެއށަްފހު 
އުެރވެުނވެ.  ފުުރަސުތ  ހަުށހެޅަުމށް  ިޚާޔުލފުޅު  އޭެބފުޅްުނ  ހަުށަހަޅިއ 
ކިުރ  ާދިދަފހްުނ  އިެޑުޔޭކަޝުންނ  އޮފް  ފަެކލީްޓ  ޮކޅަުގިއ  ިމވަާހަކ 
ިދާރާސގެ ައީލަގިއ ިދވިެހާރއޭްޖަގިއ މަުދއިްރުސަކްނ ކުުރމުގެ ކިުރަމގާ މުެދ 
ަމްޝަވާރކެުރވެުނވެ. ެދަވަނ ުބުރގެ ަމްޝަވާރ ައމާޒުކެުރވީުނ އެ ިދާރާސަގިއވާ 
ެރޮކަމްނޑަޭޝްނަތކިާއ ގުޅަުވިއގްެނެނވެ. ިމގޮުތްނ މަުދއިްރްސަކްނ ކުުރމުގެ 
ައޅުވެާލވެުނވެ.  ައިލ  ަކްނަތއަްތަކށް  ކެުރިވާދެނ  ކުުރަމށް  އުޖާާލ  ކިުރަމގު 
ޭބފުޅެއްގެ  ޮކްނމެ  މުެދ  ކިުރަމގާ  ާދިއާރގެ  ިކަޔަވިއިދުނމުގެ  ީމގިެއުތުރްނ 
ަތަޞއްވުުރ ިހއާްސކެުރއްވަުމށް ޕަެނިލްސުޓްނަނށް ފުުރަސުތ އުެރވެުނވެ. 
ޖުމަުލގޮެތއަްގިއ ިޢލީްމ ފަޯވީހގެ ިމެސަޝަނީކ ިކަޔަވިއިދުނމުގެ ާދިއާރ އުޖާާލ 
ެސަޝެނއްގެ  ައިލައޅުވެާލވުުނ  ިގަނަކްނަތއަްތަކށް  ކެުރިވާދެނ  ކުުރަމށް 

ގޮުތަގިއ ފަާހަގކެުރވެއެވެ.

 8 ފުެބުރަވީރ 2022 - ިއްނިޑާޔިއްނ ާރއްޖަެއށް ަކނޑަައޅަާފިއވާ ަސީފުރ ިހޒް 

އެކަްސަލްނީސ މުުނ ަމހަާވރް ުޔިނަވރިސީޓައށް ކެުރއިްވ ިއޙިްތާރމުގެ ިޒާޔަރުތގެ ެތެރިއްނ. 

ވްުނ  ައަހުރ   55 ކިުރާތ  ގިާއމް  ގުޅްުނ  ިސާޔީސ  ަޖޕާާނިއ  ިދވިެހާރއްޖެއިާއ 
ފަާހަގކުުރމުގެ ގޮުތްނ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓއިާއ، ަޖޕްާނ އްެނަބީސ ައިދ ަޖިއކާ 
ގިުޅގްެނ ަހަރކާތަްތކެއް ކިުރައށްގްެނިދއަުމށް ަވީނ ަހަމޖިެހަފއެވެ. ިމ ަހަރކާތަްތއް 
ަވީނ  ުޔިނަވރިސީޓަގިއ  ުދަވހު  ަވަނ  ގޮުތްނ 28 ފުެބުރަވީރ 2022  ފުެށމުގެ 
ޚާއަްޞ ެސިމަނރއެއް ކިުރައށް ގްެނގޮްސަފއެވެ. ިމ ެސިމަނރަގިއ ުޔިނަވރިސޓގެ 
ާރއްޖަެއށް  ަޖޕުާންނ  ަޝީރފިާއ،  މަުޙއަްމުދ  ޑރ.  ާޗްނެސަލރ  ަވިއްސ 
ަކނޑަައޅުއްވަާފިއވާ ަސީފުރ ަތކެއިުޗ ިމޮދިރއިާއ ޮފިރްނެސކެްރަޓީރ ައލްފިާޟލް 
ައބުްދލަްޣފުޫރ މަުޙއަްމުދ ވަާހަކފުޅެުދއްކިެވއެވެ. ައިދ  ިމ ެސަޝްނަގިއ ާރއްޖެއިާއ 
ވްެސ ކިުރައށްގްެނިދައއެވެ.  ިޑްސަކަޝްނ އެއް  ޕަެެނލް  ގުޅުމިާއ ގުޅޭ  ަޖޕްާނގެ 
މޯލިްޑވްްސ  ައިދ  އެފެއާޒް  ޮފިރްނގ  އޮފް  ިމިންސޓީްރ  ަޖިއކާ،  ޕަެނލަްގިއ  ިމ 
ަބިއވިެރވަެވޑިައގްެނެނިވއެވެ.  މްެނަބުރްނ  ަފާރުތްނ  އޮތިޯރީޓގެ  ޮކިލިފޭކަޝްނ 
ިމ ެސަޝްނގެ މޮޑޭަރަޓަރ ައީކ ފަެކލީްޓ އޮފް އާޓްްސގެ ީޑްނ އިާސމް ައބުްދއް 

ަސއާްތެރވެ. 

jwpWnWai divehirWacjEge siyWsI guLunc qWaimc 

kuritW 55 awhwru furunc fWhwgwkoScfi.

22 ފުެބުރަވީރ 2022 – ަލްނޗަްޓިއމް ޓޯކްގެ އެއަްވަނ ެސަޝްނ

 “ީޓިޗްނ އްޭސ ައ ކިެރައރ: ޕާރެސޕަްޝްނ އްެނޑް ޮޗިއްސ ިއްނ ިދ މޯލިްޑވްްސ” 

ިމ ުސުރީޚައށް ހަުށަހަޅިއެދއީްވ ޑރ. ަވީސމާ ިފކީުރ، ޑރ. ައޙަްމުދ މަުޙއަްމުދ ައިދ 

ައލްފިާޟާލ ަމރަްޔމް ާނިޝާދ
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16 ފުެބުރަވީރ 2022 ަވަނ ުދަވހު ަސޢީޫދ ަޢަރިބއާްޔގެ ަފއްުނޑަރްސ 
އޮފް  ފަެކލީްޓ  އެމަްބީސއިާއ  ަސޢީޫދ  ގޮުތްނ  ކުުރމުގެ  ފަާހަގ  ޑޭ 
ިމ  ކިުރައށްގްެނގޮަްސިފއެވެ.  ަހަރކެާތއް  ޚާއަްޞ  ގިުޅގްެނ  އާޓްްސ 
ަހަަރކުާތަގިއ ަސޢީޫދ ަޢަރިބއާްޔގެ އާާސީރ، ަސޤީާފ ަބއެއް ަތކެއާްޗިއ، 
ީވިޑއޯ  ގުޅޭ  މާުނަސާބިއ  ުދަވހުގެ  ައިދ  ަދއްކެާލވެުނވެ.  ކާބަޯތކިެތ 
ުޔިނަވރިސީޓގެ  ަހަރކުާތަގިއ  ިމ  ހަުށހިެޅއެވެ.  ޕެްރޒްެނޭޓަޝްނއެއް 
ިއްސވިެރްނާނިއ ފަެކލީްޓ އޮފް އާޓްްސގެ ަދިރަވުރްނާނިއ މަުވއަްޒފްުނ 

ަބިއވިެރިވއެވެ.

swAUdI AwrwbiacyWge fwauncDwrsc DE 

fWhwgwkoScfi

19 ފުެބުރަވީރ 2022 – ިއްނަޓރ އީޮފްސ ޭހްނޑްބޯލް މާުބާރުތަގިއ ަބިއވިެރވާ 

ުޔިނަވރިސީޓގެ ކުޅްުނެތިރްނަނށް ޖީާޒ ަހވުާލކުުރމުގެ ަރްސިމއާްޔުތގެ ެތެރިއްނ. 

20 ފުެބުރަވީރ 2202 - ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓ ިއްނ ައއްޑިޫސީޓ 
ަކއްުނިސލްގެ މަުވއަްޒފްުނަނށް ޚާއަްޞ ޮކއްގްެނ ިހްނިގ އޮޓޯކެޑް ޭބިސކް 

ޓެްރިއިންނގް ޕޮްރގާްރމް ިންނމުމުގެ ަރްސިމއާްޔުތގެ ެތެރިއްނ. ިމީއ ައއްޑިޫސީޓ 
ަކއްުނިސލް އިާއ ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓ ގިުޅގްެނ ައއްޑިޫސީޓ 

ަކއްުނިސލްގެ މަުވއަްޒފްުނގެ ހަުނުރ ިއުތުރޮކށް، ަރއިްޔުތްނަނށެްދޭވ ިހުދަމތަްތއް 
ައަވްސޮކށް، ފިުރަހަމ ިހުދަމތަްތކެއް ިދުނަމށް ަމގަުފިހ ކުުރމުގެ ގޮުތްނ ިހްނގުުނ 

ކޯހެއް. ިމކޯހަުގިއ ައއްޑިޫސީޓ ަކއްުނިސލްގެ 20 މަުވއަްޒަފކު ަބިއވިެރވެ ަވީނ ކްޯސ 
ފިުރަހަމ ޮކއަްފިއ. 

2022  ަވަނ ައަހުރގެ ފަުރަތަމ ާޓރމްގެ ިކެޔވްުނ 6 ފުެބުރަވީރ 2022 
ަވަނ ުދަވހު ފިެށއްޖެއެވެ. ިމ ާޓރމަްގިއ 1444 ައށް ވެުރ ިގަނ ަދިރަވުރްނ 
ުޔިނަވރިސީޓއާގުޅެުނވެ. 2022 ަވަނ ައަހުރގެ ކްޯސަތަކށް ައަލށް ގުޅުުނ 
ަވީނ  ގޮުތްނ  ައހުުލވިެރކުުރމުގެ  މަާހއަުލށް  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ަދިރަވުރްނ 
ިކެޔވްުނ  ާޓމްގެ  ިމ  ިހްނގަާފއެވެ.  ޕޮްރގާްރމަްތކެއް  އިޮރއްެނޭޓަޝްނ 
ފުެށުނިއުރ ުޔިނަވރިސީޓގެ 5 ކެމަްޕހުގެ ިއުތްނ ައޮތޅެުތޭރގެ 3 ައޓީްރޗް 

ެސްނަޓެރއަްގިއ ވްެސ ކްޯސަތއް ފުެށެނވެ.  
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