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ުޔިނެސފްގެ  އިެޑުޔޭކަޝުންނ  އޮފް  ފަެކލީްޓ  ުޔިނަވރިސީޓގެ 

ަވީޒފާއެއްގެ  ގްެނިދަޔ “ިދވިެހާރއޭްޖަގިއ  ކިުރަޔށް  އެކު  އީެހެތިރަކމާ 

ގޮުތަގިއ މަުދއިްރުސަކްނ: ެދޭކގޮތް، ައގުކާުރގޮތް، ިޚާޔުރކެުރޭވގޮތް.”  

ެނުރއަްވިއެދއީްވ  ިދާރާސ ިރޕޯޓް  ިމ  ެނެރިފއެވެ.  ިރޕޯޓް  ިދާރާސގެ 

ިއާދީރ  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ުދަވހު  ަވަނ   2022 ަޖަނަވީރ   27

ަހަޔރ  އޮފް  ިމިންސަޓރ  ަރްސިމއާްޔެތއަްގިއ  ޭބއިްވ  ަމުރަކޒަުގިއ 

އިެޑުޔޭކަޝްނ ޑރ. ިއބާްރިހމް ަޙަސްނއެވެ.  ިމ ަރްސިމއާްޔުތަގިއ 

ައިދ  ާޗްނެސަލުރ  ަވިއްސ  ާޗްނެސަލުރ،  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ަގއީުމ 

ީޑުންނގެ  ފަެކލީްޓަތކުގެ  ާޗްނެސަލުރްނާނިއ  ަވިއްސ  ޑިެޕއީުޓ 

އިެޑުޔޭކަޝްނ ައިދ ިމިންސޓީްރ އޮފް  ިއުތުރްނ، ިމިންސޓީްރ އޮފް 

ަބިއވިެރވެ  ިމިންސަޓުރްނ  ްސޭޓޓް  ަބއެއް  އިެޑުޔޭކަޝްނގެ  ަހާޔ 

ަވޑިައގްެނެނިވއެވެ.

ާދިއާރ  ިކަޔަވިއިދުނމުގެ  ަމގަްޞަދީކ  ަމިއަގނޑު  ިދާރާސގެ  ިމ 

ަވީޒފާއެއް ގޮަތށް ިއޚިްތާޔުރކުުރމަުގިއ ހިުރ ިވްސުންނަތކިާއ، އަެކްނ 

ައގުކެުރޭވ ގޮާތިއ، އަެކަމށް ައަސުރ ކުުރވާ ަކްނަތއަްތއް ެދެނަގުތމިާއ 

ަޝއުގުވިެރ  ާދިއާރައށް  ިކަޔަވިއިދުނމުގެ  ަދިރަވުރްނ  ިނމޭ  ްސކުޫލ 

ޭބުންނވާ  ިދާރާސައށް  ިމ  ެބުލމެވެ.  ހަޯދިއ  ގޮތަްތއް  ކެުރޭވެނ 

 8032 ަރަހއަްދކްުނ  ަސަ  12 ާރއޭްޖގެ  އެއްކުުރަމށް  ަމޢުލޫމުާތ 

ަބިއވިެރްނގެ  41 ފަޯކްސ ގޫުރޕްުނ 370  ީމހްުނާނިއ ުސވުާލޮކށް 

ިޚާޔުލ ހުޯދެނވެ. 

ފަާހަގޮކށެްލވުުނ ަކްނަތއަްތކުގެ  ހުޯދްނ ަތކަުގިއ އްެނމެ  ިދާރާސގެ 

ގިުޅަފިއަވީނ  އާުދްސަތއް  ޮބޑު  އްެނމެ  މަުދއިްރުސްނގެ  ެތޭރަގިއ 

ކަުރްނޖޭެހ ަމަސއަްކުތގެ ުބަރަދާނިއ ޭހަދކަުރްނޖޭެހ ަވގަުތށް ަބާލިއުރ 

ުނިލުބމާއެވެ. ިދާރާސިއްނ ފަާހަގޮކށެްލވުުނ  އުޖަޫރއެއް  އަެކީށގްެނވާ 

ިކަޔަވިއިދުނމުގެ  ިދުނމަުގިއ  ާލިރ  ިއުތުރަގީޑގެ  ަކަމީކ  ެދަވަނ 

އެހިެނހްެނ  ިމްނަވުރ  ެދޭވ  އޫުސުލަތކިާއ  ގްެނގުޅޭެވ  ާދިއާރަގިއ 

ިދާރާސގެ  ިމގޮުތްނ  ަތފުާތވުމެވެ.  ަބާލިއުރ  ައޅާ  ާދިއާރަތކިާއ 

އޫުސުލަތކަުގިއ  ގްެނގުޅޭެވ  އަެކމަުގިއ  ަތކާުރުރޮކށް  ަބިއވިެރްނ 

ިހއާްސކިުރއެވެ.  އާުދްސަތއް  ގުޅޭގޮުތްނ  ެނުތމިާއ  ަހަމަހަމަކމެއް 

ީމގެ ިއުތުރްނ މަުދއިްރުސްނގެ ަމަސއަްކުތގެ ުބަރަކމިާއ އުޅްެނ ޖޭެހ 

ައަވިދެނުތމުގެ ވަާހަކަތއް ިހއާްސކަުރމްުނ ިދަޔީއ ޢިާއީލ ިޒްނމަާތއް 

ގުުރާބްނކާުރ ަކްނ ފާޅުކަުރމްުނެނވެ. ަހަމ ިމއާއެކު، ަރްސީމ ަގީޑގެ 

ަވގުުތ  ޖޭެހ  ޭހަދކަުރްނ  ަމަސއަްކތަްތކިާއ  ޖޭެހ  ކަުރްނ  ޭބުރްނ 

ިގަނަކމްުނ މަުދއިްރުސްނގެ ަމަސއަްކުތގެ ަހީގީގ ަވގަުތީކ ޮކަބިއަކްނ 

ިހއާްސކިުރއެވެ.  ަބިއވިެރްނ  ިދާރާސގެ  ވަާހަކ  ަދިތވާ  ަޔީގްނކަުރްނ 

ަނަމވްެސ ފަާހަގޮކށުްލްނ މިުހްނމު ަކަމީކ، ިމހިުރހާ ގޮްނޖެހްުނަތކިާއ 

ިމާދިއާރަގިއ  ާދްނވްެސ  ައަދށް  ައިދ  ިއުރވްެސ  ހިުރ  އާުދްސަތއް 

ަކަމށް  ިއޚާްލްޞެތިރ  ަމަސއަްކަތށް  ިކަޔަވިއިދުނމުގެ  ެދިމިތެބ، 

ަކމިޭހާތ އަެތއް މަުދއިްރުސްނ ިޚުދަމުތަގިއ ކެތެްތިރަކމާއެކު ިތިބަކމެވެ. 

ިކަޔަވިއިދުނމްުނ  ވްެސ  އެކު  ވަާހަކއާ  ަދިތަތކުގެ  އަުދނގަޫތކިާއ 

ިލޭބ ިހތަްހަމޖެހުމިާއ ކިުދްނ ޮބޑިެތވެގްެނ ަގަދުރވިެރ ަމޤާމަުތކަުގިއ 

ިއހާުސްސ ކެުރޭވ  ިތޭބަތްނ ފުެނަމީކ ައގުުނކެުރޭވ ަވުރގެ އަުފެލއް 

ަކމެއް ަކމަުގިއ ިދާރާސގެ ަބިއވިެރްނ ިސަފ ކިުރއެވެ.
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އިެކ ީމހްުނގެ ިކަބިއަގިއ ހްުނަނީނ އިެކ ހަުނެރވެ. ަމީތ ަތޢީުލަމށް ޤިާބލްވަުމީކ، 

ިމުޔިޒކުގެ ކުޅްެނ ުނަވަތ އްުސފްުނމަުމށް ަވިކ ަބަޔކު ކަުޅާދަނވާ ަފަދިއްނ، 

ަވިކ ަބއެއަްގިއ ަޠީބީޢގޮުތްނ ހްުނަނ ހަުނެރކެވެ. އްުސފްުނމަުމށް މޮޅު ީމހާ 

ައީކ އެހްެނ ީމހްުނާނ ައޅާ ަބާލިއުރ ަސފްުނ މޮޅު ީމހެއަްކަމަކށް ުނެދކެއެވެ. 

އީެމަހކު މޮޅަުވީނ އީެމހާގެ ާދިއާރިއްނެނވެ. ަހަމ ިމ އޫުސުލްނ ަމީތ ަތޢީުލަމށް 

މޮޅުވަުމީކ، އެހްެނ ީމހްުނަނށް ވެުރ ަވިކްނ މޮޅުވުމެއް ޫނެނވެ. ަމީތ ަތޢީުލމުގެ 

ަވިކ ޮރނަގކްުނ ިކެޔިވ ީމހާ މޮޅުވީާނ އީެމހާ ިކެޔިވ ާދިއާރ ައަކެށވެ. ިމހްެނ 

ަކްނ އޮތް ުދަވްސަވުރ، ަމީތ ަތޢީުލމަުގިއ ަބިއވިެރަވީނ އާާބީދގެ  ގާތަްގޑަަކށް 

%6 ީމހްުނެނވެ. 

ިމެދްނެނިވ ގޮަތށް ަކްނިހނގާާތ އަެތއް ަގުރެނއް ީވަފހްުނ، 1980 ގެ 

ައަހުރަތކަުގިއ، ަމީތ ަތޢީުލމު ިލިބަގުތަމށް، އިޭޝއާގެ ިގަނަބަޔކު ިއނިގޭރިސ 

ިވާލަތށް ަދުތުރކަުރްނ ފުެށމްުނ،  މާގެްރޓް ެތަޗރ ިމ ަދިރަވުރްންގެ ައުތްނ 

ީފެނގަުމށް ިންނިމއެވެ. ިމހްެނ ަކްނވުމްުނ، ުޔިނަވރިސީޓަތަކށް ފަާގިތ 

ަތަނަވްސަކމެއް ިލިބ، ިބޭދީސ ަދިރަވުރްނާނިއ ޭދީސ ަދިރަވުރްނގެ ިކަބިއްނ 

ީފަނަގްނ ިގަނ ުޔިނަވރިސީޓަތކްުނ ފިެށއެވެ. ަމީތ ަތޢީުލމު ިމިހާސުބްނ 

ަގެނިވއްކާ އެއަްޗށް ވްާނ ފިެށއެވެ. 

އެއެްޗއް ަގެނިވއަްކްނ ފުެށމްުނ، ިވއްކާ ީމހްުނގެ އޮޅުވުާލްނަތކްުނ، ަގްނަނ ީމހްުނ 

ަރއްކެާތިރކުުރަމށަްޓަކިއ، ަސުރކުާރަތކްުނ ިމ މުޢަާމާލުތގެ ެތެރައށް ަވްނަންނ 

ފިެށއެވެ. ޮކިލީޓ ުނަވަތ ފްެނަވުރ ިހަފަހއާްޓ އޭޖްެނީސަތކިާއ އޮތިޯރީޓަތކުގެ 

ފުެށަމީކ ިމީއއެވެ. ިމ އެޖްެނީސަތއް އުފުެދމްުނ، ިމ ިވަޔފިާރ ިފާސިރ ފުޅާވްާނ 

ފިެށއެވެ. ިމ ފުޅާވަުމށް އޮތް އެއް ާބަރަކށް ީވ، ާސަނީވ އިާއ ަމީތ ާސަނީވ، އަެތއް 

ަޤއުމެއަްގިއ ފުެތިރގްެނ ިދއުމެވެ. ައިދ ިމއާއެކު، ަމީތ ަތޢީުލމްުނ ަމްނފާކާުރޭނ 

ާސރިވްސ ިއްނޑްަސޓީްރަތއް ިއުތުރވެގްެނ ިދއުމެވެ. ކިުރައާރަފިއވާ ަޤއުމަުތކަުގިއ، 

ަމީތ ަތޢީުލމަުގިއ ިމހުާރ ގާތަްގޑަަކށް އާާބީދގެ ެދަބިއކަުޅ އެއަްބިއ ަބިއވިެރވެއެވެ. 

މަާނައީކ ަމީތ ަތޢީުލމު ހާޯދ އުމުުރފާުރގެ ެދަބިއކަުޅ އެއަްބިއ ީމހްުނ ޮކެލޖަުތކިާއ 

ުޔިނަވރިސީޓަތަކށް ިކަޔަވްނ ެދއެވެ. 

ިގަނ ަބަޔކު ަމީތ ަތޢީުލމު ިއްސިތޢުމުާލކަުރްނ ފުެށމްުނ، އޭގެ ފްެނަވުރ 

ަދށްވްާނ ފިެށއެވެ. ިމީއ ަޠީބީޢ ަކމެކެވެ. އިެކ ީމހްުނގެ ިކަބިއަގިއ ހްުނަނީނ 

އިެކ ހަުނެރވެ. އެހްެނަކމްުނ، ަކމުގެ ަޠީބީޢ ހަުނުރ ެނތް ީމހްުނަނށްވްެސ 

ަމީތ ަތޢީުލމު ފުޯރޮކށޭްދްނ ޖެހުމްުނ، ުޔިނަވރިސީޓަތކްުނ ކަުރްނޖޭެހ ަކަމީކ، 

ަކްސަޓަމުރްނަނށް އަެކޭށެނގޮަތށް ކްޯސަތއް ަފުރމޮާކށޭްދްނ ޖެހުމެވެ. ިމަކްނ 

ުނޮކށިްފަނަމ،  ުޔނަވރިސީޓަތކުގެ ަވީޒފަާގިއ ގްެނގުޅޭ ީމހްުނގެ ަވީޒފާ 

މަތީ ތަޢުލީމުގެ

ފެންވަަރަށް މިވީީ ކީއްތޯއެވެ؟

ގެއޭްލގޮތް މުެދވިެރއެވެ. ުޔިނަވރިސީޓަތއް ިހްނަގީނ، އަެތުނގެ މަުވއަްޒފްުނަކަމށް 

ވީާތ، ަވީޒފަާގިއ ެދިމހުުރަމީކ، ޮކްނމެ މަުވއަްޒފެއްގެވްެސ، ައިދ އެހްެނަކމްުނ، 

ޮކްނމެ ުޔިނަވރިސީޓއެއްގެ ވްެސ ަމްޞަލަޙެތވެ.

ައޅަުގނޑު ިމ ަދްނަނވީާލ، ޭވިތވިެދަޔ 50 ައަހުރގެ ެތޭރަގިއ ަމީތ ަތޢީުލމުގެ 

ަމްސަރަހށް ުދިނޭޔގެ ިންސަބުތްނ، ައިއްސަފިއވާ ިއްނިޤާލީބ ަބަދެލވެ. ިމ ޮބޑިެތ 

ަބަދުލަތކުގެ ާރޅަުތއް ިދވިެހ ގޮނޑޮުދށަްތަކށް ފާޯރަފިއ ވެއެވެ. ިމ ަފްސަމްނަޒަރށް 

ިވްސަނިއ، ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓގެ މްުސަތޤަްބލް އުޖާާލވީާނ ޮކްނ 

ިފަޔަވޅަުތކެއް ައަޅިއގްެނ ތޯއެވެ؟ ުޔިނަވރިސީޓގެ ަމްޞަލަޙަތީކ ޮކަބިއތޯއެވެ؟

ިޚުދަމުތގެ ާބޒުާރަގިއ، ަކމެއްގެ ިޑމްާނޑް ޮބޑުކަުރްނ ެދގޮެތއް ހިެދާދެނއެވެ. އެއް 

ގޮަތީކ، ހޮެޔ ައގެއަްގިއ އެއެްޗއް ިވއަްކްނ ފުެށމެެވެ. ިމީއ މޭާލަގިއ “ަޙީޤީޤ ޮބޑު 

ޭސލް”ގެ ަނމަުގިއ ިވަޔފިާރަތއް ިހްނިގ ގޮެތވެ. ިމަފަދ ިވަޔފީާރގެ ަމްނފާ ަވީނ، 

ޮވިލއުމަްގއެވެ. ކުޑަ ަފިއާދއެއަްގިއ ިގަނ މާުދ ައަވަހށް ިވއްކުމަުގއެވެ. ައެނއް 

ގޮަތީކ، ަމުދ މަުދެލއް ޮބޑު ައގަުގިއ ިވއްކުމެވެ. ިމަކްނ ކަުރީނ އެ މަުދެލއްގެ ައގު 

އިެކ ަކްނަކމްުނ އިެކ ގޮތްގޮުތްނ ައުރަވިއގްެނެނވެ. ިމީއ ެޝަނލް ަންނަބުރ 5 

ގެ ެސްނޓް ިވއްކާ ގޮެތވެ. ަބއެއް ީމހްުނ ުބާނގޮުތަގިއ ީމގެ 100 ިމިލީލަޓުރ 

ފިުޅއެއަްގިއވާ ެސްނުޓގެ ަޙީޤީޤ ައަގީކ ެދ ޑަޮލެރވެ. ަނަމވްެސ، ިވއަްކީނ 200 

ަތއް ިމހުާރ ަވަރށް ަމުދވެއްޖެއެވެ.  ޑަޮލަރެށވެ. ައގުހޮެޔޮކށް ަތކިެތ ިވއިްކ ިފހަާރަ

އީެއ ވަާދކާުރ އެހްެނ ިފހަާރަތއް ިގަނަކމްުނެނވެ. ައަބުދވްެސ، ިމ ޮކމްޕިެޓަޝްނ  

އްޮނާނެނއެވެ.

ިޚުދަމުތގެ ާބޒުާރަގިއ، ަމީތ ަތޢީުލމުގެ ައގު ެދމެހެއެްޓިނިވގޮަތަކށް ިހފެހެއޭްޓީނ، 

އޭގެ ފްެނަވުރ ިހފެހެއިްޓގްެނެނވެ. ޮކިލީޓ ިހފެހެއިްޓގްެނެނވެ. ިމަކްނ ކެުރޭވީނ، 

ިޑގީްރަތއް ޫންނ އެހްެނ ޕޮްރޑަކްޓް ަތކުގެވްެސ ައގު ިހަފަހއާްޓ އޫުޞުލަތއް 

ޭބުންނޮކށްގްެނެނވެ. އީެއ ިމޢާުޔުރަތއް ުނަވަތ ްސޭޓްނޑަރޑަްތއް އަެކަށައަޅިއ، 

އެއޫުޞުލަތއް ިހަފަހއަްޓިއގްެނެނވެ. ޮކިލީޓ އުެޝައަރްންސގެ ިކަތްނމެ 

އޫުޞުލަތކެއް ުޔިނަވރިސީޓިއްނ އަެކަށައަޅިއަފިއ ވެއެވެ. ިމަކްނ ަކމުގެ ެތޭރަގިއ 

ިކަޔަވިއޭދ ުދަވްސަތކުގެ ައަދުދަތކިާއ ިކަޔަވިއޭދ މަުދއިްރުސްނގެ ފްެނަވާރިއ 

އުނގުެނުނ ިމްނަވުރ ަވަޒްނކާުރ ގޮތަްތއް ިހމެެނއެވެ.  ައިދ ަދިރަވުރްނ ކާުރ 

ޭބީއމީާނ ަކްނަކމިާއ ަމަކުރ ހުެދްނ ަމަތކާުރގޮތަްތއް ިހމެެނއެވެ. ިމ ަފަދ ަކްނަކަމށް 

ޭދ ަސމުާލަކްނ ިއުތުރުޮކށްގްެނޫނީނ ަމީތ ަތޢީުލމުގެ ފްެނަވުރ ިތަލަވމްުނާދ ގޮަތށް 

ހުއުްޓމެއް ެނެތވެ.
 — ަޙަސްނ ަޙީމުދ

ާޗްނެސަލރ

ޚިޔާލު
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ްސކޫލް އޮފް ާނރިސްނގެ ީޑްނގެ ަމޤަާމށް ައލްފިާޟާލ އިާސާޔ ިއބާްރިހމް 

ިލުޔްނ  ަމޤާމުގެ  ަޢއަްޔްނ ކަުރއަްވިއިފއެވެ. އިާސާޔައށް  ަދއަުރަކށް  ިއުތުރ 

ަމުރަކޒަުގިއ ޭބއިްވ  ިއާދީރ  ުދަވހު  ަޖަނަވީރ 2022 ަވަނ  ަހވުާލކީުރ 30 

ަރްސިމއާްޔުތަގިއ ަވިއްސ ާޗްނެސަލރ ޑރ.މަުޙއަްމުދ ަޝީރފެވެ. 

ައިދ  ޕެްރކިްޓްސ  އެޑްވްާންސޑް  ާނރިސްނގ  އިާސާޔ މްާސަޓރްސ އޮފް 

ހިާސލްކަުރއްވަާފިއަވީނ  ަނރިސްނގ  ިއްނ  ިޑޕޮްލމާ  ގެްރޖުއޭޓް  ޕްޯސޓް 

އްޮސޓޭްރިލއާގެ ުޔިނަވރިސީޓ އޮފް ިނއުކަާސލިްއްނެނވެ. 

ީޑްނަކްނ  ާނރިސްނގެ  އޮފް  ްސކޫލް  ފިެށގްެނ  ައަހުރްނ  ަވަނ   2018

ކަުރމްުނގްެނަދވާ އިާސާޔ 21 ައަހަރށް ވެުރ ިގަނުދަވހު ުޔިނަވރިސީޓައށް 

ްސގެ  ިޚުދަމތް ޮކށެްދއްވަާފިއ ވެއެވެ. އިާސާޔ ފަެކލީްޓ އޮފް ހެލުްތ ަސިއްނަސަ

އިެސްސެޓްނޓް ެލކަްޗަރރ، ެލކަްޗަރރ ައިދ ީސިނައރ ެލކަްޗަރރގެ ަމޤާމު 

ައާދކަުރއްވަާފިއވެއެވެ. ައިދ ީމގެ ިއުރުތްނ ާނރިސްނގެ އްެނޑް ިމޑަްވިއަފީރ 

ިޑޕާޓަްމްނޓްގެ ހެޑަްކްނ ކަުރއްވަާފިއ ވެއެވެ. 

9 ަޖަނަވީރ 2022 - ަރއިްޔުތްނަނށް ެދޭވ ިޚުދަމތަްތކުގެ ފްެނަވުރ ަރނަގޅުކުުރަމށް، 

ޕެްރިޒޑްެނަޝލް އެކަްޝްނ ޮކިމީޓ ގެ ަޙަރކާތަްތަކށް ުޔިނަވރިސީޓިއްނ ވެެދޭވޭނ އީެހަތކާ 

ެބޭހ ގޮުތްނ، އެ ޮކިމީޓއާ ަބއަްދުލކުުރމުގެ ެތެރިއްނ

ުޔިނަވރިސީޓ  ިއނިގޭރިސިވާލުތގެ  ުޔިނަވރިސީޓއިާއ  ަގއީުމ  ިދވިެހާރއޭްޖގެ 
ަފހުމާުނމަާގިއ  ިމ  އެވެ.  ޮސިއޮކށިްފ  ަފހުމާުނމާއެއަްގިއ  ެދމުެދ  ޕިްލަމުތއާ  އޮފް 
ިއާދީރ  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ުދަވހު  ަވަނ   2022 ަޖަނަވީރ   12 ޮސިއޮކށަްފިއަވީނ 
ަމުރަކޒަުގިއ ޭބއިްވ ަރްސިމއާްޔެތއަްގއެވެ. ިމ ަފހުމާުނމަާގިއ ުޔިނަވރިސީޓ އޮފް 
ފިްލަމުތގެ ަފާރުތްނ ޮސިއކެުރއީްވ ޕޮްރފަެސރ ޑރ. ގާރޑް މަެސިލްނކުއެވެ. ައިދ 
ުޔިނަވރިސީޓގެ ަފާރުތްނ ޮސިއ ކެުރއީްވ ަވިއްސ ާޗްނެސަލރ ޑރ. މަުޙއަްމުދ 

ަޝީރފެވެ. 

ިމ ަފހުމާުނމާގެ ަދުށްނ ަކިރިކުޔަލމް ަތަރއީްގކުުރމިާއ މަުވއަްޒފްުނ ަތމީްރުނކުުރްނ 
ގްެނާދެނއެވެ.  ކިުރައށް  ވްެސ  ޕޮްރގާްރމަުތއް  އެކްްސޭޗްނޖު  ައިދ ްސޫޓޑްެނޓް 
ިރާސރުޗ  ގްެނާދ ކްޯސަޓލް  ިއުތުރްނ ުޔިނަވރިސީޓިއްނ ކިުރައށް  ައިދ ީމގެ 
ުޔިނަވރިސީޓގެ  ޕިްލަމުތ  ކުުރމަުގިއ  ިދާރާސަތއް  ަސިއްންސގެ  މިެރްނ  ައިދ 

އީެހެތިރަކްނިލޭބެނއެވެ.

yunivwrsiTIaWai pclimwtu yunivwrsiTIaW 
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12 ަޖަނަވީރ 2022 - “އެޓޯލް ައިއެލްނޑްްސ ޭކްނ އެކީްރޓް ަވރިޓަކީލ ިއްނ 

ެރްސޮޕްންސ ުޓ ީސ ެލވެލް ަރިއްސ”  ަޕބިްލކް ެލކަްޗރ ޑރ. ގާރޑް މަެސިލްނކު 

ހަުށަހޅުއަްވިއ ެދއަްވީނ.
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ުޔިނަވރިސިޓގެ ިތަނޫދ ކެމަްޕހުގެ ކެމަްޕްސ މޭެނަޖުރގެ ަމޤަާމށް ައލްފިާޟލް 

މަުޙއަްމުދ ަޝީމމް އަާދމް ައއަްޔްނ ޮކށިްފއެވެ. ަޝީމމަްއށް ަމޤާމުގެ ިލުޔްނ 

ަމުރަކޒަުގިއ  ިއާދީރ  ުދަވހު  ަވަނ   2022 ަޖަނަވީރ   02 ަހވުާލކެުރއީްވ 

ޭބއްވުުނ ަރްސިމއާްޔުތަގިއ ަވިއްސ ާޗްނެސަލރ ޑރ.މަުޙއަްމުދ ަޝީރފެވެ. 

ިމީއ ިތަނޫދ ކެމަްޕހުގެ ކެމަްޕްސ މޭެނަޖުރަކަމށް ަޝީމމް ައއަްޔްނކެުރވުުނ 

ިތްނަވަނ ަދއެުރވެ.

ިޑްސިޓްނކަްޝްނ(  )ިވތް  އިެޑއޭުކަޝްނ  އޮފް  މްާސަޓރ  ަޝީމމް 

ވިެލްނގަޓްނ،  އޮފް  ުޔިނަވރިސީޓ  ިވކްޓިޯރއާ  ހިާސލޮްކށަްފިއަވީނ 

ިނއިުޒެލްނޑްުނެނވެ. ީމގެ ިއުތުރްނ ިމހުާރ ަވީނ މޭެލިޝއާގެ މޭެނޖަްމްނޓް 

އްެނޑް ަސިއްންސ ުޔިނަވރިސީޓްނ ީޕ.އެޗް.ީޑ ހިާސުލކުުރމުގެ ަމަސއަްކތް 

ުޔިނަވރިސީޓގެ  ިމ  ފިެށގްެނ  ައަހުރްނ  ަވަނ   2007 ަފާށަފއެވެ. 

ަފާރުތްނ  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ައާދކަުރއްވަާފިއވިާއުރ  ަމޤާމް  ެލކަްޗަރރއެއްގެ 

ައިމއަްލ ގޮުތްނ އިެކއިެކ ެސިމަނރ/ވޯކޮްޝޕަްތކަުގިއ ަބިއވިެރވެ ަތޖިުރާބ 

ަހަޔރ  އޮފް  ޮކެލޖް  މޯލިްޑވްްސ  ައަހުރ  ަވަނ   2007 ހާޯދަފިއވެއެވެ. 

އިެޑއޭުކަޝްނއާ ގިުޅަވޑިައަގުތމުގެ ކިުރްނ ގދ. ައޮތޅު ަތޢީުލީމ ަމުރަކަޒށް 

ިގަނ ުދަވްސަތަކަކށް ިޚުދަމތޮްކށީްދަފިއވެއެވެ. 

tinwdU kemcpwsc menEjwrwkwSc xwmImc 
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6 ަޖަނަވީރ 2022 - ައލްފިާޟލް ަޙަސްނ ައޙަްމުދ ަމިނކު އިާއ ައލްފިާޟލް މަުޙްނަމުދ 

ަބީޝުރ ަދއަުލަތށް ޮކށެްދއިްވ ިދގު މުއަްދުތގެ ިޚުދަމާތ ގިުޅގްެނ ަރީއުސލްޖުމްހިޫރއާްޔގެ 

ޚާއަްޞ ިއާނމެއް ިލިބަވޑިައގްެނަފިއވީާތ، އަެކމުގެ އަުފއު ަފއުޅޮުކށް ަތހިުނާޔ ެދްނެނވަުމށް 

ޭބއިްވ ަބއަްދުލވުމުގެ ެތެރިއްނ

20 ަޖަނަވީރ 2202 - ކުޅުުދއްފިުށ ކެމަްޕހުގެ ިރޮނޭވަޝްނ ަމަސއަްކތްކުުރަމށް ޭވވް 

ެލްނގް ޕަްރިއވެޓް ިލިމެޓޑިާއ ެދމުެދ ޮކްނޓެްރކްޓަްގިއ ޮސިއކުުރމުގެ ަރްސިމއާްޔުތގެ 

ެތެރިއްނ

މޭެނަޖރގެ  ކެމަްޕްސ  ކެމަްޕހުގެ  ކުޅުުދއްފީުށ  ުޔިނަވރިސިޓގެ 
މަުޙއަްމުދ  ޮކށިްފއެވެ.  ައއަްޔްނ  އަުމުރ  މަުޙއަްމުދ  ޑރ.  ަމޤަާމށް 
ިލުޔްނ ަހވުާލކެުރއީްވ 02 ަޖަނަވީރ 2022 ަވަނ  ަމޤާމުގެ  އަުމަރށް 
ަވިއްސ  ަރްސިމއާްޔުތަގިއ  ޭބއްވުުނ  ަމުރަކޒަުގިއ  ިއާދީރ  ުދަވހު 
ިމ  އަުމުރ  މަުޙއަްމުދ  ޑރ.  ަޝީރފެވެ.  ޑރ.މަުޙއަްމުދ  ާޗްނެސަލރ 
ަމޤަާމށް ައއަްޔްނކެުރވީުނ ކިުރްނ އެ ަމޤާމަްގިއ ހްުނެނިވ ައލްފިާޟލް 

ިއބާްރިހމް މަުޙއަްމުދގެ ަދއުުރ ަހަމވުމާގިުޅގްެނެނވެ.

ާދިއާރިއްނ(  )އިެޑއޭުކަޝްނ  ީޕ.އެޗް.ީޑ  އަުމުރ  މަުޙއަްމުދ  ޑރ. 
ުޔިނަވރިސީޓްނެނވެ.  ެޓިއަލރްސ  މޭެލިޝއާގެ  ހިާސލޮްކށަްފިއަވީނ 
ައިދ އްޮސޓޭްރިލއާގެ ުޔިނަވރިސީޓ އޮފް މެލަްބްނިއްނ މްާސަޓރ އޮފް 
އިެޑއޭުކަޝްނ ހިާސލޮްކށަްފިއވެއެވެ. 2012 ަވަނ ައަހުރްނ ފިެށގްެނ ިމ 
ުޔިނަވރިސީޓގެ ެލކަްޗަރރއެއްގެ ަމޤާމް ައާދޮކށަްފިއވިާއުރ އަޮގްސޓް 
2021 ްނ ފިެށގްެނ މަުޙއަްމުދ އަުމަރީކ ެޓިއަލރްސ ުޔިނަވރިސީޓ ގެ 
ިއްނޑްަސޓީްރ އެޑަްވިއަޒީރ ޕަެނލް މްެނަބެރއްވްެސމެއެވެ. 2012 ަވަނ 
ކިުރްނ ަޖާލުލއީްދްނ  ައަހުރ ިމ ުޔިނަވރިސީޓއިާއ ގިުޅަވޑިައަގުތމުގެ 

ްސކަޫލށް ަވީނ ިގަނ ައަހުރ ަތަކަކށް ިޚުދަމތޮްކށީްދަފއެވެ. 
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