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8  ޖްޫނ 2022 ަވަނ ުދަވހުގެ ޭރ ޭބއްވުުނ “ޕޮްރިމްސ ަސްސެޓިއަނިބިލީޓ އެވޯޑް 2022” ަވީނ 5 ަފާރަތަކށް ިލިބަފއެވެ. ިމ ަފާރތަްތަކށް 

އެވޯޑް ިލިބަފިއަވީނ ަތފުާތ ައިދ އުފެއުްދްނެތިރ ގޮަތަކށް ކިުނ ަމުދޮކށްގްެނެނވެ. ިމ ަޙފާުލަގިއ ަރީއުސލްޖުމްހިޫރއާްޔގެ ަނިއުބ ަފިއަޞލް 

ަނީސމްގެ ވަާހަކފުޅަުގިއ ކިުނ އުފޭެދ ިމްނަވުރ ަމުދކުުރމުގެ ަމަސއަްކތް ަޤއީުމ ފްެނަވުރަގިއ ކުުރަމށް އްެނމެހާ ިދވިެހ ަރއިްޔުތްނަނށް 

ަވީނ ގޮވަާލއްވިާފއެވެ.

ަކނޑަުފަޅީކ ަރއޭްޖގެ އްެނމެ ޮބޑު ޤުުދަރީތ ަވީޞަލތަްކްނ ފަާހަގކަުރއަްވިއ، ަކނޑަުފޅުގެ ަސަބުބްނ ކާާނއިާއ، ފާެނިއ، ަފުތުރވިެރަކްނ 

މުެދވިެރޮކށް ިދވީެހްނަނށް އާމަްދީނ ިލޭބަކމިާއ މުޫސީމ ަބަދުލަތކިާއ، ިދިރއުޅަުމށަްޓަކިއ ައިދ ކިުރަޔށް އޮތް ީޖުލަތަކށަްޓަކިއ ަކނޑަުފޅުގެ 

ަވީޞަލތަްތއް ަރއްކެާތިރޮކށް ިދުނަމީކ ޮކްނމެ ަފުރެދއްގެ ޮބުލަގިއ އިެޅަފިއވާ ިޒްނމާއެއަްކމަުގިއ ހަާމކެުރއިްވއެވެ.

‘ޕޮްރިމްސ’ ަމްޝޫރަޢީކ ަލކްްޝަވީދޕް ަކނޑަށް ކިުނއެޅްުނ ހުއުްޓވަުމށް ޫޔަރިޕައްނ ޫޔިނައްނގެ ްސިވޗް އިޭޝާޔ ޕޮްރގާްރމް މުެދވިެރޮކށް 

ާރއްޖެއިާއ، ްސީރަލްނކާ ައިދ ިއްނިޑއާގެ ގޮނޑޮުދށަްތކިާއ ަކނޑުގެ ައއޭްސިރަފުށްނ ކިުނ ަމުދކުުރަމށް ައމާޒޮުކށްގްެނ ިހްނގާ ަމްޝޫރޢެ 

ކެވެ.

ިވަޔފިާރަތކްުނ  ކިުދ ަފްނިތއިާއ މުެދ ަފްނީތގެ  ާދިއާރަގިއ ަހަރކާތެްތިރވާ  ަފުތުރވިެރަކމުގެ  “ޕޮްރިމްސ ަސްސެޓިއަނިބިލީޓ އެވޯޑް”ައީކ 

ިތމާވެއާްޓ ަރއެްޓިހަކްނަކްނ ކިުރއުެރވަުމށް ކާުރ ަމަސއަްކތަްތކުގެ ައގު ަވަޒްނކުުރމުގެގޮުތްނ ޭދްނ ފިެށ އެވޯޑެކެވެ. ިމީއ ިމ އެވޯޑް ޭދ 

ފަުރަތަމ ަފަހެރވެ.

“ޕޮްރިމްސ  ީމގެެތެރިއްނ  ިލުބެނވެ.  އެޕިްލޭކަޝެނއް   30 ަފާރުތްނ  ްސިރަލްނކާގެ  ައިދ  ިއްނިޑއާ  ާރއްޖެއިާއ،  އެވޯޑަށް  ިމަފަހުރގެ 

ަސްސެޓިއަނިބިލީޓ އެވޯޑް” ީދަފިއަވީނ 5 ަފާރަތަކެށވެ. ީމގެ ެތޭރަގިއ ާރއޭްޖގެ 2 ަތެނއް ިހމެެނއެވެ. އީެއ ކ. ުތުލްސޫދަގިއ ިހްނަގމްުނާދ 

ޖެޓިްވްނގ  ިލުބީނ،  ްސީރަލްނކިާއްނ  އެވޯރޑު  ިމ  ައިދ  މޯލިްޑވްްސައެށވެ.  ްސޕާ  ްސކާޫބ  ިހްނގާ  މޭާލަގިއ  ޮކެޓޖްއިާއ،  އަޯޝްނ 

ަލިއޓަްހއްުސއިާއ ަރވާާނ ގާރޑްަނއިާއ ިއްނިޑާޔިއްނ ޖީެލ ިފްޝ ވަޯޓރ ްސޕޯޓްްސައެށވެ.
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ޕޭާލ  ުޔިނަވރިސީޓިއްނ  ަޤއީުމ  ގޮުތްނ  ކުުރމުގެ  ފަާހަގ  ޑޭ  އަޯޝްނ  ވޯރލްޑް 

މޯލިްޑވްްސ އާ ގިުޅގްެނ ާސފުކުުރމުގެ ޕޮްރގާްރމެއް ގީުޅަފޅަުގިއ 08 ޖްޫނ 2022 

ަގިއ ކިުރައށް ގްެނގޮްސަފިއ ވެއެވެ. 

ޕޭާލގެ  މަުވއަްޒފްުނާނިއ،  ިއްސވިެރްނާނިއ،  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ަޙަރކުާތަގިއ  ިމ 

ިއްސވިެރްނާނިއ، ިއްނިޑއާ ައިދ ަލްނކިާއްނ ަވޑިައގްެނެނިވ ޕޮްރިމްސ ޕޮްރޖެކްޓްގެ 

ީބުޗްނ  ގެ  ގީުޅަފޅު  ިއވްެނޓަްގިއ  ިމ  ަވޑިައގްެނެނިވއެވެ.  ަބިއވިެރވެ  ޭބފުޅްުނ 

1000 ައަކީމަޓުރގެ ަސަރަޙއެްދއް ާސފޮުކށް 333 ިކލޯގެ ކިުނ ަނގަާފިއ ވެއެވެ.  

އޭގެެތެރިއްނ 119 ިކލަޯއީކ ޕާްލްސިޓކެވެ.

ިމ ަޙަރކަާތީކ ީއޫޔ ިއްނ ަފްނޑޮުކށް ކިުރައށް ގްެނާދ “ޕިްރވްެނަޝްނ އޮފް މިެރްނ 

ިލާޓ ފޯ ަލކްްޝަވީޑޕް ީސ” )ޕޮްރިމްސ( ޕޮްރޖެކުްޓގެ ަދުށްނ ކިުރައށް ގްެނިދަޔ 

ިއވްެނެޓކެވެ. ާރއޭްޖަގިއ ިމ ޕޮްރޖެކްޓް ިހްނގުމަުގިއ ިއްސޮކށް ަހަރކާތެްތިރަވީނ 

ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓިއްނ ެނވެ. 4 ައަހުރގެ މުއަްދަތށް ިހްނގާ ިމ ޕޮްރޖެކްޓްގެ 

ަދުށްނ 1000 ަޓުނގެ ކިުނ މުޫދްނ ަނަގްނޖެހެއެވެ. 

 އެމް.އެން.ޔޫ. އިން ވޯރލްޑް އޯޝަން
ޑޭ ފާހަގަކޮށްފި

ަމީތ ަތޢީުލމް ހިާސލޮްކށް ގެްރޖުއޭޓްވާ ަދިރަވުރްނަނށް ެދްނ އޮތް ިފަޔަވަޅީކ 

ވަާދވިެރަކްނ  ވޯކްފްޯސަގިއ  ިމަޒމުާނގެ  ަނަމވްެސ  ހުޯދމެވެ.  ަވިޒފާއެއް 

ިކަޔަވިއގްެނ ހިުރ ަދިރަވަރށް ވްެސ  ިގަނވުމުގެ ަސަބުބްނ އްެނމެ މަޮޅށް 

ަވީޒފާއެއް ަހަމަޖއަްސްނ ަވީނ ަވަރށް ަދިތަކަމަކށް ވަެފއެވެ. އެހްެނ ަކމްުނ 

ކީުރ  ިއްނިތޒާމް  ުޔިނަވރިސީޓްނ  ފްެސިޓަވލް  ޮޖބް  ފުުރަސުތ”  “ަފިހ 

ާރއޭްޖަގިއ  ަރއިްޔުތްނަނށްވްެސ  އާއްމު  ަދިރަވުރްނާނ  ުޔިނަވރިސީޓގެ 

ަމގަުފިހ ޮކށިްދުނމުގެ  ހިުރަވީޒފާގެ ފުުރަޞުތަތީކ ޮކަބިއަކްނ ެދެނަގުތަމއް 

ަމގަްޞުދަގއެވެ. ިމ ފްެސިޓަވލް ކިުރައށް ގްެނިދަޔީއ 1 ޖްޫނ 2022 ަގިއ 

އެވެ. 

ހިުރހާ  އޮތް  ފުުރަޞުތ  ިޚާޔުރކެުރވްެނ  ާރއޭްޖިއްނ  ަގިއ  ފްެސިޓަވލް  ިމ 

ާދިއާރަތކުގެ ވުޒާާރަތކިާއ މަުވއަްސާސަތކިާއ ިރޯސރޓަްތކިާއ ކްުނފިުނަތކްުނ 

ެތޭރަގިއ ެޓެލޮކިމއިުނޭކަޝްނ، އިޭވއަޭޝްނ، ގޫާނީނ،  ަބިއވިެރިވއެވެ. ީމގެ 

ިސއީްހ، ައިދ ިއޖިުތމީާއ ާދިރާތކިާއ ކިްރއިޭޓވް ީފލްޑަުތއް ިހމެެނއެވެ.  

ަމޢުލޫމުާތ  ފުުރަސުތަތކުގެ  ަވީޒފާގެ  ާރއޭްޖަގިއ ހިުރ  ައީކ  ިމ ފްެސިޓަވލް 

ިމ  އެވެ.  ފްެސިޓަވލް  ފަުރަތަމ  ޭބއިްވ  ުޔިނަވރިސީޓްނ  ިޙއާްސކުުރަމށް 

ކިުރ  އްުނީމުދ  ވަެފިއވިާއުރ  ަބިއވިެރ  ަފާރަތކްުނ   35 ަގިއ  ފްެސިޓަވލް 

ަވަރށް ވެުރ ިގަނ ަފާރތަްތކްުނ ވީާޒފަާތކިާއ ެބޭހ ަމޢުލޫމުާތ ާސފު ކުުރަމށް 

ވޯކް-ިއްނ  ަގިއ  ްސޓޯލަްތކު  ިމ  ައިދ  ކިުރއެވެ.  ިޒާޔަރތް  ަތަކށް  ްސޓޯލް 

ަބިއވިެރިވ  ފްެސިޓަވލަްގިއ  ގްެނިދަޔއެވެ.  ކިުރައށް  ވްެސ  ިއްނަޓިވއަުތއް 

ެދިވަފިއ  ަފާރތަްތަކށް  އިެކ  ަވީޒފާ  އެއްހާ   2500 ޖުމަްލ  ކްުނފިުނަތކްުނ 

ަކމްުނ ިމ ައަހުރ  ިލުބުނ ަތުރީހުބ ޮބޑު  ައށް  ވްެސ ވެއެވެ. ފްެސިޓަވލް 

ަފހޮުކޅަުގިއ ވްެސ ޮޖބް ފްެސިޓަވލް އެއް ޭބއްވަުމށް ަވީނ ަހަމޖިެހަފއެވެ.

އެމް.އެން.ޔޫ. ފަހި ފުރުޞަތު

އެމް.އެން.ޔޫ. ”ފަހި ދުވަސް“ ބާއްވައިފި

ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓިއްނ ކިުރައށް  ާރއޭްޖގެ  ިދވިެހާ 

ާބއްވާ  ެބޭހ ަމއުލޫމުާތ ިދުނަމށް  ގްެނާދ ކްޯސަތކާ 

‘ަފިހ ުދަވްސ’ 26 ޖްޫނ 2022 ަގިއ ާބއްވިާފއެވެ. 

ަމިއ  ގެ  އެމް.އްެނ.ޫޔ.  ޭބއިްވަފިއަވީނ  ަހަރކާތް  ިމ 

ައިދ  06:00ަކށް  04:00ިއްނ  ަހީވުރ  ިއމާާރުތަގިއ 

ޭރަގނޑު 08:00ިއްނ 10:00 ަކެށވެ.

ިމ ަހަރކުާތަގިއ ުޔިނަވރިސީޓގެ ހިުރހާ ފަެކލީްޓ ައިދ 

ެސްނަޓުރަތކާ ެބޭހ ަމއުލޫމުާތ ފުޯރޮކށީްދަފިއ ވެއެވެ. 

ައިދ ިމ ިއވްެނޓަްގިއ ަދިރަވުރްނަނށް ުޔިނަވރިސީޓގެ 

ަބަލިއަގުތމިާއ  ފޯމު  ކިުރަމިތުލަމށް  ކްޯސަތަކށް 

ުޔިނަވރިސީޓގެ އެޕިްލޭކަޝްނ ފޯމު ފިުރަހަމކުުރަމށް 

ޭބުންނވާ ިލުޔްނަތއް އެެޓްސޓޮްކށިްދުނމުގެ ިޚުދަމތް 

ވްެސ ަވީނ ފުޯރޮކށީްދަފ އެވެ.

ަހާރކުާތަގިއ  ިމ  ޭބއްވުުނ  ިދުނަމށް  ަމއުލޫމުާތ 

ަތއީުލީމ  ާދިއާރ،  ިއލްމަުތކުގެ  ިއްނާސީނ  ަބހިާއ 

ާދިއާރ،  ިސއީްހ  ިއްނިޖިނައިރްނ،  ާދިއާރ، 

ީދީނ  ާދިއާރ،  މެހެމްާނާދީރގެ  ަފުތުރވިެރަކމިާއ 

ާދިއާރ، ަޝީރައާތިއ  ާދިއާރ، ަސިއްންސގެ  ިއލްމުގެ 

ިނެޔިމަކމުގެ  ާދިއާރ،  ިވަޔފީާރގެ  ާދިއާރ،  ގޫާނުނގެ 

ަމއުލޫމުާތ  ކްޯސަތކުގެ  ަފއްުނޑަޭޝްނ  ައިދ  ާދިއާރ 

ިހއާްސޮކށަްފިއވެއެވެ.
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ާބއަްވވާ  ިސލިްސާލޮކށް  ަފާރުތްނ  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ަޤއީުމ  ިދވިެހާރއޭްޖގެ 

ގްެނިދަޔީއ  ކިުރަޔށް  ެސަޝްނ  ަމހުގެ  ޖްޫނ  ެސިމަނރ،  ފަޯވިހ  ިޢލީްމ 

ްސކޫލް އޮފް ާނރިސްނގގެ ަފާރުތްނެނވެ. 12 ޖްޫނ 2022 ަވަނ ުދަވހު 

ިޚުދަމތް  ަނުރހްުނގެ  “ޮކިލީޓ:  ކެުރވީުނ  ަމްޝަވާރ  ެސަޝްނަގިއ  ޭބއިްވ 

ލޯތާްބިއ ިއޙިްތާރމިާއ އެކު” ިމ ަމއޫުޟޢު ައެށވެ.  

2 - 4 ޖްޫނ 2022 – ހުޅުމޭާލ ެސްނޓަްރލް ޕާރކް ަގިއ ޭބއިްވ ފުޑް އްެނޑް ެބަވޭރޖް 

ޯޝަގިއ ފަެކލީްޓ އޮފް ޮހްސިޕާޓިލީޓ އްެނޑް ޫޓިރަޒމް ްސަޓީޑޒް ގެ ަދިރަވުރްނ ަވީނ 

ަބިއވިެރިވއެވެ. 

qwaumI yunivwrsiTIge teveli mwhWsinctW 
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ަމހިާސްނާތ  ަބިއަނލަްއޤުވީާމ  ެތވިެލ  ާބއްވާ  ުޔިނަވރިސީޓިއްނ  ަޤއީުމ 

ަވީނ  ޭބއްވަުމށް  ުދަވހު  ަވަނ   23 ައިދ   22 ަމހުގެ  އަޮގްސޓް  ައްނަނ 

ަމއަްޗށް  ިދާރާސަތކުގެ  ކެުރޭވ  ިބާނކުުރަމށް  ަގއުމު  ިމީއ  ަހަމޖިެހަފއެވެ. 

އެކަުލވާ ިއލީްމ ހުޯދްނަތއް ހަުށއެޅަުމށް ާބއްވާ ަމހިާސްނާތއެކެވެ. ާރއްޖިެއްނ 

ޭބުރގެ ްސޮކާލްސ ވްެސ ިހމޭެނހްެނ ާބއްވާ ިމ ަމހިާސްނާތގެ އްެނމެ ޮބޑު 

ަމއަްޗށް  ިދާރާސަތކުގެ  ިނޒަާމީކ  ަތއީުލމުގެ  ަމީތ  ާރއޭްޖގެ  ައމަާޒީކ  އެއް 

ިބާނޮކށް ކިުރައށް ގްެނެދޭވ ިނޒަާމަކށް ހުެދމެވެ. ިމ ަމހިާސްނާތ ިމ ައަހުރ 

ޚާއަްޞޮކށަްފިއ ަވީނ ަޤއުމު ިބާނކުުރަމށަްޓަކިއ ކެުރޭވ ިދާރާސަތަކެށވެ.

11 ޖްޫނ 2022 – ުޔިނަވރިސީޓގެ ކަޯތކިާއ ެބޭހގޮުތްނ ަމޢުލޫމުާތ ިދުނަމށް ކުޅުުދއްފީުށ 

ކެމަްޕހްުނ ޭބއިްވ “ީޓ ަޓިއމް ިވތް ިދ ެލކަްޗަރރްސ” ިއވްެނުޓގެ ެތެރިއްނ.

1 - 2 ޖަުލިއ 2022 – ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓއިާއ ުޔިނަވރިސީޓ އޮފް 

ފިްލަމތް އިާއ ގިުޅގްެނ “ިނއުމިެރަކލް މޮޑިެލްނގ އޮފް ކަޯސަޓލް ަހިއޓްރޯޑިައަނިމކް އްެނޑް 

އާރް.ީޓ،ޭކ ޓްރްޯނ ާސޭވްސ” ގެ ަނމަުގިއ ކިުރައށް ގްެނިދައ ވާރކޮްޝޕްގެ ެތެރިއްނ. 
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ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓްނ އެމިެރކާގެ ިޑއުކް ުޔިނަވރިސީޓއާ އެކު 

ާސފަުކްނ  ަވިއގެ  ަސަރަހއުްދގެ  މެާލ  ަދުށްނ  ިދާރާސއެއްގެ  ކިުރައށްގްެނާދ 

ހިުރ ިމްނަވުރ ަބާލ، ަހ ަމްސ ުދަވހުގެ ަނީތޖާ ަކމާ ގުޅްުނހިުރ ަފާރތަްތކިާއ 

ިހއާްސޮކށިްފއެވެ. 

ިއްނ  ޮކިލީޓ  އެއާ  ިއްނ  ކޭެޕިސީޓ  “ިބލިްޑްނ  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ިޑއުކް 

ަޤއީުމ  ިދވިެހާރއޭްޖގެ  ަދުށްނ  ޕޮްރޖެކްޓްގެ  ިރާސރޗް  އިޭޝާޔ”  ަސއުުތ 

ުޔިނަވރިސީޓްނ ިއްސަންނަގަވިއގްެނ 2020 ަވަނ ައަހުރގެ  އޮކްޓަޯބރ ަމހު 

ފިެށ ިމ ިދާރާާސ ކިުރަޔށް ގްެނިދުޔަމށް މޭާލ ަސަރަހއުްދގެ ަފްސ ަތެނއަްގިއ 

ަވިއގެ ާސފު ަކްނ ެބުލަމށް ޭބުންނ ކާުރ ެސްނަސރްސ ަތއް ަހުރކެުރިވަފިއ 

ެދެނަގެނޭވެނ  ިމްނ  ާސފު  ަވިއގެ  އީެހަގިއ  ގެ  ެސްނަސރްސ  ިމ  ވެއެވެ. 

ަކަމށް ިދާރާސ ކާުރ ަފާރުތްނ ަމޢުލޫމުާތ ެދއިްވއެވެ.  ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަޤއީުމ 

 2021 ަތކްުނ  ެސްނަސރްސ  ިމ  ގޮުތަގިއ  ހަާމކެުރއިްވ  ުޔިނަވރިސީޓްނ 

ަމހުގެ  މާރޗް  ިމައަހުރގެ  ފިެށގްެނ  ަމހްުނ  ެސޕެްޓްނަބރ  ައަހުރގެ  ަވަނ 

ަވގީުތ  ިލުބުނ  ޮކށްގްެނ  ަތހީުލުލ  ަމޢުލޫމުާތ  އެއްކެުރިވަފިއވާ  ިނަޔަލށް 

ަވީނ19 ޖްޫނ 2022  ިހއާްސ ކަުރއްވަާފިއ  ަފާރތަްތކާ  ަކމެާބޭހ  ަނިތޖަާތއް 

ަގިއ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓގެ ފަެކލީްޓ އޮފް ިއްނިޖިނައިރްނ ަސިއްންސ އްެނޑް 

ެޓކޮްނޮލީޖަގިއ ޭބއިްވ ްސޭޓކްހޯލްޑާ ަބއަްދުލވުމަުގއެވެ. 

ެތޭރަގިއ  ްސޭޓކްހޯލްޑުަރްނގެ  ަވޑިައަގތް  ަބިއވިެރވެ  ަބއަްދުލވުމަުގިއ  ިމ 

ެޓކޮްނޮލީޖ  އްެނޑް  ޭޗްނޖް  ކަްލިއމެޓް  އްެނަވަޔަރަމްނޓް  އޮފް  ިމިންސޓީްރ 

ީމިޓައަރޮލިޖަކލް  މޯލިްޑވްްސ  އިާއ  އޭޖްެނީސ  ޕޮްރެޓކަްޝްނ  ހެލްތް  އިާއ 

ާސރިވަސްސ އިާއ އްެނަވަޔަރަމްނޓް ޕޮްރެޓކަްޝްނ އޮތިޯރީޓ އިާއ ޭވްސޓް 

މޭެނޖަްމްނޓް ކަޯޕޭރަޝްނ ައިދ ްސޭޓޓް ިއެލކްޓިްރކް ޮކމްޕީެނގެ މަުވއަްޒފްުނ 

ިހމެެނއެވެ.

އެމް.އްެނ.ޫޔގެ  ކަުރއްވާ  ކިޯޑޭނޓް  ޕޮްރޖެކްޓް  ިމ  ަފާރުތްނ  ިދވިެހާރއޭްޖގެ 

ެލކަްޗަރރ ޫނާރ ަޚީލުލ ަމޢުލޫމުާތ ެދއިްވ ގޮުތަގިއ މެާލ ަސަރަހއުްދަގިއ ަވިއގެ 

ުނާސފަުކްނ އްެނމެ ޮބޑަށް ެރކޯޑް ކެުރިވަފިއަވީނ ިމިދަޔ ައަހުރ ިޑެސްނަބރ 

ަމހްުނ ިމައަހުރ މާރޗް ަމހުގެ ިނަޔަލެށވެ. 

20 ޖަުލިއ 2022 – ިއްނިޑއާގެ ޮފިރްނ ާސިވްސ ގެ އިޮފަޝުލްނ ުޔިނަވރިސީޓައށް 

ކެުރއިްވ ިޒާޔަރުތގެ ެތެރިއްނ. ިއްނިޑއާގެ ޮފިރްނ ާސިވްސއިާއ ުޔިނަވރިސީޓއިާއ ގިުޅގްެނ 

ކެުުރިވާދޭނ ަކްނަތއަްތކާ ެބޭހ ގޮުތްނ ަމްޝަވާރ ކިުރއެވެ. 

4 ޖަުލިއ 2022 – ިއްނިދާރ ގްާނީދ މެމިޯރައލް ޮހްސިޕަޓލަްގިއ ކިުރައށް ގްެނިދައ ޑާާޓ 

އަެނިލިސްސ ޓެްރިއިންނގެ ެތެރިއްނ 

8 ޖްޫނ 2022 –ޫޔ.އްެސ ިމަޝްނގެ ިއްސވިެރްނާނ ަބއަްދުލކެުރއްވުމުގެ ެތެރިއްނ.   
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އްެނޑް  ޕޮްރގާްރމްްސ  އޮފް  އެކެްރިޑޭޓަޝްނ  ފޯ  ަސޕޯޓް  “ްސެރެޓިޖކް 

އިެޑއޭުކަޝްނ  އިޭޝައްނ  ަސއުުތ  އޮފް  ިއްނާޓރޭނަޝަނަލިއޭޒަޝްނ 

ޓެްރިއިނގ  ަބިއްނލަްއގްވީާމ  ފަުރަތަމ  އްެނމެ  ގެ  ިއްންސިޓިޓއުޓްްސ” 

ާބއަްވިއިފއެވެ.  ބެްރމްެނަގިއ  ަޖުރަމީނގެ  ަވީނ  ީމިޓްނގ  ޕޮްރޖެކްޓް  ައިދ 

ޖަުލިއ  ބެްރމްެނަގިއ  އޮފް  ުޔިނވާރިސީޓ  ޭބއީްވ  ޓެްރިއިންނގް  ިމ 

ުޔިނަވރިސީޓގެ  ޕޮްރޖެކްޓަްގިއ  ިމ  ިނަޔަލެށވެ.  ގެ  15ޖަުލިއ  4ައކްުނ 

ަދުށްނ  ޫޔިނައްނގެ  ޫޔޮރިޕައްނ  ޕެްރޖެކަްޓީކ  ަބިއވިެރިވއެވިެ.  މަުވއަްޒފްުނ 

އިެޑއޭުކަޝްނގެ  ަހާޔރ  ިއްނ  ިބލިްޑްނގ  ކޭެޕިސީޓ  ައިދ  ިއަރްސަމްސ 

ަސޕޯޓަްގިއ ިހްނގާ ޕޮްރޖެކެްޓކެވެ. ިމ ޕޮްރޖެކްޓަްގިއ ޕިާކްސާތްނ، ޫބާޓްނ، 

ްސީރަލްނކާ، ިދވިެހާރއްޖެ، ޖާރަމީނ ައިދ ޕޯރޗަްގލް ިހމޭެނހްެނ ޖުމަުލ 11 

ުޔިނަވރިސީޓއެއް ަބިއވިެރިވއެވެ. 

 31 މޭ 2022 – “ައްނަތާރ” ގެ ިތްނަވަނ ެސިމަނރ “އަެކޑިެމކް މެެނޖަްމްނޓް: 

މެެނިޖްނ ްސޫޓޑްަނޓް އެފަެއރްސ” ިމ ުޞުރީޚައށް ހަުށަހަޅިއެދއީްވ ެސްނަޓރ ޮފފް 

ަފއްުނޑަޭޝްނ ްސަޓީޑްސ ިއްނ ައލްފިާޟލް  ަޒީމުރ ައޙަްމުދ.

14 ޖްޫނ 2022 - ފަެކލީްޓ އޮފް އާޓްގެ ެލކަްޗަރރ އަާދމް ޒިާހުރއިާއ ފަެކލީްޓ އޮފް 

އިެޑުޔޭކަޝްނގެ ަސޕޯޓް ްސާޓފް ފިާތަމުތ ައބުްދއަްރޙްމްާނގެ ިރަޓަޔަމްނޓް ަހފާްލ

5 ޖަުލިއ 2022 - ުޔަނިއެޓޑް ިކްނގްޑޮމްގެ “ިޑޕާޓަްމްނޓް އޮފް އްެނަވަޔަރްނަމްނޓް، 

ފުޑް އެނޑް ޫރަރލް އެފެއާރްސ” ިއްނ ުޔިނަވރިސީޓގެ ިސިނައރ މެެނޖަްމްނާޓ 

ަބއަްދުލކަުރއަްވިއިފއެވެ. ިމ ަބއަްދުލމުވަުގިއ އަޯޝްނ ަކްނޓީްރ ޕާރޓާްނރިޝޕް 

ޕޮްރގާްރމިާއ، ގުޅްުނ ހިުރ ާދިއާރަތކްުނ ގިުޅގްެނ ަމްޝަވާރކެުރވެުނވެ.  

7 ޖްޫނ 2022 – ަލްނޗަްޓިއމް ޓޯކްގެ ަހަވަނ ެސަޝްނ

“ިދ ވާރ ިއްނ ޫޔކެުރިއްނ: ަހއު ިއޓް މޭ ިއފެކްޓް ައްސ އޯލް؟” ިމ ުސުރީޚައށް 

ހަުށަހަޅިއެދއީްވ ޑރ. ަފީޒލް ަނީޖބް


