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ަތއީުލމު އުނަގްނަނިއ ިދުނމަުގިއ ަޒމީާނ ެޓކޮްނޮލީޖގެ ަވީސަލތަްތއް 

އެމެޑްގެ  ޕޮްރޖެކުްޓ  ީއ-ާލިންނގ  ިހްނިގ  ޭބުންނކުުރަމށް 

ިންނމުމުގެ ަރްސިމއާްޔުތ ާބއްވިާއިފއެވެ. ިމ ަމްޝޫރޢު ިންނމްުނ 

ުޔިނަވރިސީޓަގިއ  ުދަވހު  ަވަނ   2022 މިެއ   16 ފަާހަގކުުރަމށް 

ިމ  ަރްސިމއާްޔުތަގިއ،  ިމ  އެވެ.  ޭބއިްވ  ަރްސިމއާްޔެތއް  ޚާއަްޞ 

ަމްޝޫރޢު ިހްނގުމަުގިއ ިއްސޮކށް އުޅުއިްވ ަފާރތަްތކްުނ ަވީނ އެ 

ޭބފުޅްުނގެ ަތޖިުރާބަތއް ިޙއާްޞކަުރއްވަާފއެވެ.

ފޯރ  )ކަޯޕޭރަޝްނ  ޕޮްރގާްރމް،  ޕަްލްސ  ިއަރްސަމްސ 

ޕެްރކިްޓްސ،  ގުޑް  އޮފް  އެކްްސޭޗްނޖް  ަދ  އްެނޑް  ިއޮނޭވަޝްނ 

ކޭެޕިސީޓ ިބލިްޑްނގ ިއްނ ަދ ީފލްޑް އޮފް ަހަޔރ އިެޑއޭުކަޝްނ( 

ިދވިެހާރއޭްޖގެ  އެކު  އީެހއިާއ  ހުއަްދއިާއ  ޫޔިނައްނގެ  ޫޔަރިޕައްނ 

“އެޑްވްާނިސްނގ  ކިުރައށާްދ  ގިުޅގްެނ  ުޔިނވާރިސީޓއާ  ަޤއީުމ 

ާލރިންނގ  ީއ  ުތޫރ  ަދ މޯލިްޑވްްސ  ިއްނ  ަހަޔރ އިެޑއޭުކަޝްނ 

ިދވިެހާރއޭްޖަގިއ  ޕޮްރޖެކަްޓީކ  )އެމެޑް(  ުނަވަތ  ޑަެވޮލޕްމްެނޓް” 

ަތަރއީްޤޮކށް  މުެދވިެރޮކށް  ީއ-ާލރިންނގ  ަތއީުލމު،  ަމީތ  ެދޭވ 

ކިުރއުެރވަުމށް އެކަުލަވިއެލިވަފިއވާ ޕޮްރޖެކެްޓކެވެ. 

ިދވިެހާރއޭްޖގެ  ގްެނިދއުމަުގިއ  ކިުރައށް  ޕޮްރޖެކްޓް  ިމ 

މިުހއްމު  ފުޯރޮކށޭްދ  އީެހެތިރަކްނ  ުޔިނވާރިސީޓައށް  ަޤއީުމ 

ިހއާްސާދުރްނަނީކ، ްސޕިެއްނގެ “ަދ އަޯޕްނ ުޔިނވާރިސީޓ އޮފް 

ކަެޓލިޯނއާ” އިާއ، ކޮްރއިޭޝއާގެ “ަދ ފަެކލީްޓ އޮފް އޯރަގަނިއޭޒަޝްނ 

އްެނޑް ިއްނފޯރމިެޓކްްސ އްެނޑް ކޮުރއިޭޝައްނ އަެކޑިެމކް އްެނޑް 

ިމ  ަދީނ  ކިުރައށް  ޕޮްރޖެކްޓް  ެނޓްވޯރކް”އެވެ. އެމެޑް  ިރާސރޗް 

ިތްނ ަޤއުމުގެ  ުޔިނވާރިސީޓގެ ަކމޮުވިށވެގްެނވާ ަބިއވިެރްނގެ 

ަބިއވިެރވުމިާއ ަލަފާޔިއ ިއުރާޝާދިއ ަމްޝަވާރއިާއ އެކަުގއެވެ. ިމ 

ޕޮްރޖެކަްޓީކ 720,592  ޫޔރޯގެ ޕޮްރޖެކެްޓކެވެ.

ަމީތ  ިދވިެހާރއޭްޖގެ  ަމޤަްސަދީކ  ަމިއަގނޑު  ޕޮްރޖެކްޓްގެ  އެމެޑް 

ާދިއާރިއްނ  ީއ-ާލިންނގެ  ިނޒާމް  ފުޯރޮކށިްދުނމުގެ  ަތއީުލމް 

އީެހެތިރވިެދުނމެވެ.  ކުުރަމށް  ަތަރއީްގ  ިއުތަރށް  ކިުރައުރވާ 

ަޒމީާނ  ޭބުންނވާ  ކުުރަމށް  ަތަރއީްޤ  ިމާދިއާރ  ިމގޮުތްނ 

ަބަދުލަތކިާއ  ިމ  ަތއަާރފޮްކށް،  ިނޒާމަްތއް  ަބަދުލަތކިާއ 

އީެހެތިރަކްނ   ަފްނީނ  ޭބުންނވާ  ގިާއމްކުުރަމށް  ިނޒާމަްތއް 

ިއުތުރްނ  ެތެރިއްނ ިލިބގްެނާދެނއެވެ. ައިދ ީމގެ  ިމޕޮްރޖެކްޓްގެ 

ަފްނުނވިެރަކްނ   ހަުނާރިއ،  ެލކަްޗާރިއްނގެ  އުނަގްނަނިއެދއްވާ 

ަތަރއީްޤކުުރަމށްވްެސ ފުުރަސުތަތކެއް ަފިހވެގްެނ ާދެނއެވެ.

ިމ  ައަހުރަގއެވެ.  2019ަވަނ  ފިެށަފިއަވީނ   ޕޮްރޖެކްޓް  އެމެޑް 

ޕޮްރޖެކްޓްގެ ަސަބުބްނ ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަޤއީުމ ުޔިނވާރިސީޓައށް 

ަތޖިުރާބަތކެއް  ައގުހިުރ  ަވީނ  ާދިއާރައކްުނ  ިތްނ  ަމިއަގނޑު 

ކުުރމިާއ،  ަބަދުލ  ިޚާޔުލ   )1( ަދިއާރަތަކީކ؛  އެ  ިލިބަފއެވެ. 

ަވީޞަލތް  ިއްނާސީނ  ެތެރިއްނ  ކުުރމުގެ  ަމްޝަވާރ 

ާބުރވިެރކުުރމިާއ ަތމީްރްނ ކުުރްނ، )2( ީއ-ާލރިންނގ ރޯޑްމެޕް 

ެދެނަގުތމިާއ ހުޯދްނ، ައިދ )3(  ަތއާްޔުރކުުރމިާއ ަވީޞަލތަްތއް 

ޭހުލްނެތިރޮކށް  ަވީސަލތް  ިއްނާސީނ  މުެދވިެރޮކށް  ޕޮްރޖެކްޓް 

ަމޢުލޫމުާތ ފުޯރޮކށިްދުނމެވެ. 
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އަެސިއްނމްެނޓް  ޭބުންނވެ،  ކަުރްނ  ަކްސަރުތ  ޭބުންނވެ،  ާދްނ  ަތަނަކށް  ަގިޑައަކށް 

އަެތއް  ކަުރްނޭބުންނވާ  ިދިރއުޅުމަުގިއ  ަނަމވްެސ،  ޭބުންނޭވ!  ިންނަމްނ  ަވގަުތއް 

ަކމެއް ުނވާ ގޮތް ިމަވީނ ީކއްވާެބ؟ ޙަާލާތިއ ަސަބުބަތއް ަވަރށް ިގަނއެވެ. ަނފާްސީނ 

ގޮެތއަްގިއ އްޮނަނީނ ިތމާގެ  ަތޅަުދނިޑ ަމިއަގޑު  ިޢލްމް ވިެރްނ ެދޭކ ގޮުތަގިއ ިމަކމުގެ 

ިތމަާކމަުގިއވަެފިއ،  އެއަްފާރަތީކ  ިޙއާްސވާ  ަމއަްސަލިއގެ  ަސަބަބީކ  ައތަްމީތަގއެވެ.  

ިތމާގެ ައޒުމް )ިވލަްޕަވރ( ައިދ ަނފުްސ ޮކްނޓްރޯލް ކުުރމުގެ ަލަގްނ ަކމަުގިއވާ ‘ެސލްފް 

ޮކްނޓްރޯލް’ އިާއ ަނފްްސ ިހފެހެއުްޓމުގެ ާބުރަކމަުގިއވާ ‘ެސލްފް ެރްސޓެްރިއްނޓް’ ަދށް 

ވުމުގެ ަމއަްސަލ އެވެ.  ޮސީރަޚ ޮކށް ަދްނަނވަާނަމ، ަފހްުނ ވެާނގޮަތަކށް ިވްސުނަމށް 

ވެުރ އަެވގެުތއަްގިއ ިހތް އޭެދ އުެދަމށް، ުނަވަތ އެ ޭބުންނވަާކަމަކށް ެދޭވ ައަހިމއަްޔުތ 

ަނީތޖާގެ  ިނކްުނަނ  ިގަނވުމްުނ  ަވގުުތ  ޭހަދކާުރ  ަކްނަކަމށް  އެ  ިއުތުރްނ،  ޮބޑުވުމުގެ 

އަާދ،  ކެއްުނުބިއމުގެ  ޮބވްުނ،  ޮކީފ  ުނަވަތ  ިސިގެރޓް  ިގަނިއްނ  މާ  ަމއަްސަލަތކެވެ. 

ަކްނަކމެވެ.   ަފަދ  ިއުތުރވްުނ  ަސމުާލަކްނ  ެދޭވ  ފަޯނށް  މަޮބިއލް  ުނަވަތ  ީޓީވ  ައިދ 

‘ިބޭހިވައރ މިޮޑިފޭކަޝްނ” ެތަރީޕަގިއ ވާގޮުތްނ  ަކމަުގިއވާ  ަބއެއް  ަނފާްސީނ ިޢލްމުގެ 

އަެކްނ އެހްެނ ކެުރވީެނ އަެވގަުތއް ިލޭބ ިހތަްހަމ ޖެހްުނ ުނަވަތ އިެލޭބ ަވގީުތ އަުފުލގެ 

އުެދމަުގއެވެ. ައަމެލއް ކެުރޭވ ިހނުދ ފަުރަތަމ އެ ިލޭބ ިހތަްހަމ ޖެހަުމށަްޓަކިއ ަފހްުނ އޭގެ 

ެދަރ ަތަހއަްމުލ ކަުރްނ ޖޭެހެނ ަކްނ އެނިގހެުރވްެސ ެދޭވ ިއްސަކމުގެ ަމއަްސަލއެވެ. 

ިއމިްތހަާނަކށް  ިމާސަލަކށް،  އެވެ.  ަކަމށްވީާތ  ަފހްުނ  ފްެނަމިތވީާނ  ަނީތޖާ  އޭގެ  އީެއ 

ަވގުުތ  ިފާލަވޅު ަދްސކަުރްނ ިތމަާއށް އަެބ ޖޭެހަކްނ އެނިގހެުރވްެސ ފުޓްބަޯޅ މަެޗށް 

ޭހަދކެުރޭވ ކުުރވްުނ، ުނަވަތ ގާތް ައެނކާގެ ގުޅަުމށް ޮލޅްުނ ައާރެނަކްނ އެނިގ ހެުރވްެސ 

ަޢަމުލ  ޮކްނޓްރުޯލ ކަުރްނީވ  ިވމާ،  ަޢަމުލަތކެވެ.  ަފަދ  އަެފަދ ގުޅުމެއަްގިއ ާޝިމުލވްުނ 

ެދެނަގެނ އެ ައަމަލށް ަމގަުފިހވާ ޙަާލތަްތއް ެދެނަގުތްނ ަވަރށް މިުހއްމެވެ. ީމގެ ެތޭރަގިއ 

ަބަހއާްޓ  އުޅްުނ  އަާދޮކށް  އެހަާލެތއަްގިއ  ިތމާ  ައިދ  ީމހްުނ،  ަތްނ،  ަވގުުތ،  ުދަވހުގެ 

ިހނުދަތކަުގިއ  ަބއަްދުލވާ  ހަާލާތ  ކީުރގެ  ައިދ،  ގެެނިވާދެނއެވެ.  ަބަދުލ  ގޮަތށްވްެސ 

ައނުބާރ އަެޢަމަލަކށް ުރޖޫއު ިވަޔ ުނިދަމށް )ިރެލޕްްސ( ަނފުްސ ަބއަްޓްނ ޮކށް ަޢޒުމް 

ަވުރަގަދ ކުުރަމށް  ަސމުާލަކްނ ޭދްނވެާނއެވެ.  އަެވގުުތ ަޢަމުލ ޮކްނޓްރޯލް ޮކށިްފަނަމ 

ޮކްނމެ  ިދިރއުޅުމުގެ  ަސަބަބީކ  ިލިބަގުތަމެށވެ.  ަމްނފާ  އަުފާލ  ާދިއީމ  ިލޭބެނ  ަފހްުނ 

ިހނުދ ޮކަޅީކވްެސ ކިުރަމިތ ކުުރވާ ިއމިްތޙްާނ ަތކެއަްކމަުގިއ ީވަކމެވެ.

                    -ފިާތަމުތ ައޙާްލމް ިނާޔޒް-

                     -ޓެްރިއިންނގ އްެނޑް ިޑވޮެލޕަްމްނޓް ުޔިނޓް-

ނަފްސް ބާރުވެރި ކުރުވަމާތޯ؟

ޚިޔާލު

ިފކާުރގިުޅަފިއވާ  ިވްސުނމިާއ  ިއްނާސާނގެ  ވްެސ  އުފާވިެރަކަމީކ  ިހތަްހަމޖެހުމިާއ 

އުފާވިެރަކަމީކ ވްެސ  ިހތަްހަމޖެހުމިާއ  އްޮނަނީނ  ީހވަެފިއ  ައޅަުގނޑުމްެނަނށް  ަކމެކެވެ. 

ަޙީޤަޤަތީކ  ަކަމެށވެ.  ީބާނވަެފިއ އްޮނަނ އެއެްޗއް  ަމއަްޗށް  ަތަނަވްސކާމިާއ ކިާމާޔީބގެ 

ިމއެއް ޫނެނވެ. ިމާސަލަކށުްބާނަނަމ ަވަރށް ޮބޑު ކިާމާޔެބއް ިލުބުނ ީމހާވްެސ އިެލުބުނ 

ކިާމާޔަބީކ އާޭނ އްުނީމުދ ކިުރަވުރގެ ކިާމާޔީބ ައަކށްވެުރ ަދށް ުނަވަތ ެދަރ ކިާމާޔެބއް 

ަކމަުގިއ ެދޭކ ަނަމ އިެލުބުނ ކިާމާޔީބިއްނ ިލޭބީނ ިހތަްދިތަކމިާއ ުނަތަނަވްސ ަކމެވެ. 

ީމގެ ައެނއޮްކަޅށް ަބާލިއުރ ަވަރށް އަާދިއގެ ކުޑަަކީމާޔީބއެއް ވްެސ އީެއ އާޭނ އްުނީމުދ 

ކިާމާޔީބައީކވްެސ  ަކމަުގިއ ެދޭކ ަނަމ ިމިލުބުނ ކުޑަ  ކިާމާޔީބއެއް  ކިުރަވަރށްވެުރ ޮބޑު 

އުފާވިެރަކްނ  ިހތަްހަމޖެހުމިާއ  ަބަލިއަގެނ  ގޮުތަގިއ  ކިާމާޔެބއެއްގެ  ޮބޑު  ިހތްފޭުރަވުރގެ 

ެދޭކގޮާތިއ ިވްސުނމިާއ ިފކެުރވެ. އެހްެނަކމްުނ،  ިމަތފަާތީކ ީމހާގެ  ިލިބގްެނ ާދެނއެވެ. 

ުދިނޭޔަގިއ އުޅިޭއުރ ިދމާވާ ަކްނަކަމީކ އަެކމްުނ ިޢުބަރތް ޙިާޞލޮްކށް ޮކްނމެ ގޮަތަކށް 

ައިމއަްލ  އާޭނގެ  ިދަޔގޮަތީކ  އިެނިމގްެނ  ީވަނަމވްެސ  ަކމަުގިއ  ިނިމގްެނިދަޔ  ަކްނަކްނ 

ިލޭބ  ަނފަްސށް  ަޤޫބުލކުުރަމީކ  ަކމަުގިއ  އޮތްގޮތް  ަތޤީުދުރަގިއ  ެނތް  ާބުރވިެރަކްނ 

އުފިެދާދެނ  ިމއިާއއެކު  ައިދ  ަކމެކެވެ.   ިލއަްބިއޭދެނ  ިހތަްހަމޖެހްުނ  ކުޑަވެ  އަުދނގޫ 

އިެދ هللا ުސުބޙަާނހޫ  ިދުނަމށް  ިފކުުރަތކްުނ ަސާލަމތޮްކށް  ިވްސުންނަތކިާއ  ުނަބިއ 

ަވަތޢާާލައށް ުދޢާކުުރަމީކ ވްެސ ޮކްނމެހްެނ ކަުރްނޖޭެހެނ ަކމެކެވެ. އިެއުރްނ ަނފުްސގެ 

ިހތަްހަމޖެހްުނ ިއުތުރވެ މުޫނަމިތްނ އުފާވިެރަކްނ ފިެނގްެނާދެނއެވެ.

                 -މަުޙއަްމުދ ަޝީރފް-

                   -ފަެކލީްޓ އޮފް ޮހްސިޕާޓިލީޓ އްެނޑް ޫޓިރަޒމް ްސަޓީޑޒް-

ހިތްހަމަޖެހުމާއި

އުފާވެރިކަން ޙާޞިލްކުރާނީ ކިހިނެއް؟  
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ުޔިނަވރިސީޓަގިއ  ައމާޒޮުކށްގްެނ  މަުވއަްޒފްުނަނށް  ުޔިނަވރިސީޓގެ 

ޭބުންނކަުރމްުނާދ ްސޫޓޑްަނޓް މެެނޖަްމްނޓް ިސްސަޓމް “ަޕަވރކެމަްޕްސ” 

 2022 ގްެނގޮްސިފއެވެ. 23 މޭ  ކިުރައށް  ިރޕެްރަޝރ ޓެްރިއިންނގ އެއް 

ްނ 26 މޭ 2022 ައށް ކިުރައށް ގްެނިދައ ިމ ޓެްރިއްނގ ެސަޝްނަތކަުގިއ 

ުޔިނަވރިސީޓގެ 63 މަުވއަްޒަފކު ަބިއވިެރވަެފިއ ވެެއެވެ.

23 މޭ 2022 ަވަނ ުދަވހުގެ ެސަޝްނ ޚާއަްޞޮކށަްފިއަވީނ “އެޑިްމަޝްނ 

އެޑިްމިންސޓޭްރިޓވް  ްސޫޓޑްަނޓް  ެބޭހގޮުތްނ  އާ  ޓެްރިއިންނ” 

ާސިވަސްސގެ މަުވއަްޒފްުނަނެށވެ. 24 މޭ 2022 ަވަނ ުދަވހުގެ ެސަޝްނ 

ްސޫޓޑްަނޓް  ެބޭހގޮުތްނ  އާ  ެރކްޯސ”  “އަެކޑިެމކް  ޚާއަްޞޮކށަްފިއަވީނ 

އެޑިްމިންސޓޭްރިޓވް ާސިވަސްސ، ފަެކލީްޓ، ެސްނަޓުރ ައިދ ކެމަްޕްސަތކުގެ 

ުދަވހުގެ  ަވަނ   2022 މޭ   25 މަުވއަްޒފްުނަނެށވެ.  އެޑިްމިންސޓޭްރިޓވް 

ެސަޝްނ ޚާއަްޞ ކެުރިވަފިއަވީނ “ިބިލްނގ އްެނޑް ޭކްޝ ިރިސޕްޓް” އާ 

ްސޫޓޑްަނޓް  ާސިވަސްސ،  އެޑިްމިންސޓޭްރިޓވް  ްސޫޓޑްަނޓް  ެބޭހގޮުތްނ 

ަސޕޯޓް ާސިވަސްސ، ެރވިެނއު، ައިދ ައިއީޓ ެސކަްޝްނ މަުވއަްޒފްުނަނެށވެ. 

“ެސލްްފް  ކެުރިވަފިއަވީނ  ޚާއަްޞ  ެސަޝްނ  ުދަވހުގެ   2022 މޭ   26

ާސރިވްސ އްެނޑް ިސްސަޓމް އެޑިްމިންސޓޭްރާޓރ” އާ ެބޭހގޮުތްނ ފަެކލީްޓ 

ެސްނަޓުރަތކުގެ ވިެރްނަނެށވެ.

22 މޭ 2022 – ިމިންސަޓރ ުޔމާްނ 

ކެުރއިްވ  ުޔިނަވރިސީޓައށް  ަމއުމްޫނ، 

ިމިންސޓީްރގެ  އެ  ިޒާޔަރެތއަްގިއ، 

ގޮުތްނ  އީެހެތިރވުމުގެ  ަމަސއަްކަތށް 

ަމްޝަވާރ  މުެދ  ަކްނަކމާ  ކެުރިވާދޭނ 

ަބހިާއ،  ިމގޮުތްނ،  ކެުރއިްވއެވެ. 

ކިުޅަވުރަތކިާއ  ަސގީާފ  ަސގަާފާތިއ، 

ަކްނަކްނ  ެބޭހ  ޮފތެްތިރަކމާ 

ަވިކަވިކ  ައިދ،  ފަާހަގކެުރއިްވއެވެ. 

ަބއަްދުލކެުރއްވަުމށް  ަފހްުނ  ގޮިފަތކާ 

ިންނމިެވއެވެ.

29 މޭ 2022 – ިފައީލ ަކއްުނިސލްގެ ަފާރުތްނ ުޔިނަވރިސީޓގެ ަބއެއް ަފާރތަްތކާ 

ަބއަްދުލޮކށް، ީފައީލގެ ަތަރއީްޤ އާ ެބޭހ ގޮުތްނ ކެުރިވާދޭނ ަކްނަތއަްތކާ ެބޭހ ގޮުތްނ 

ަމްޝަވާރ ކިުރއެވެ. 

12 މޭ 2022 – ަބިއަނލަްއޤްވީާމ ަނުރހްުނގެ ުދަވްސ ފަާހަގކުުރަމށް ްސކޫލް އޮފް 

ާނރިސްނގ ގެ ަފާރުތްނ ޭބއިްވ ަރްސިމއާްޔުތގެ ެތެރިއްނ 

 31 މޭ 2022 – “ައްނަތާރ” ގެ ެދަވަނ ެސިމަނރ “ކިްލކަްއޕް” ިމ ުޞުރީޚައށް 

ހަުށަހަޅިއެދއީްވ ިހއަުމްނ ިރޯސަސްސ ެސކަްޝްނ ިޑެރކަްޓރ ައލްއްުސާތުޛ ައޙަްމުދ 

ިމުރާޝްނ.
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24 މޭ 2022 – ަލްނޗަްޓިއމް ޓޯކްގެ ަފްސަވަނ ެސަޝްނ

 “ޕިްރިލިމަނީރ ަފިއްނިޑްންސ އޮފް އަެއރ ޮކިލީޓ  ިއްނ ިދ ގޭްރަޓރ މެާލ ީރަޖްނ” ިމ 

ުސުރީޚައށް ހަުށަހަޅިއެދއީްވ ައލްފިާޟާލ ުނާރ ަޙީލުލ

10 މޭ 2022 – ަލްނޗަްޓިއމް ޓޯކްގެ ަހަތުރަވަނ ެސަޝްނ

 “އެކްްސޕްލިޯރްނގ ޕީްރ-ުޔިނަވރިސީޓ ުސޫޓޑްަނޓްްސ ޕެާސޕަްޝްނ އޮފް ީޕައރ 

އެެސްސަމްނޓް” ިމ ުސުރީޚައށް ހަުށަހަޅިއެދއީްވ ައލްފިާޟާލ ަޚީދޖާ މަުހއަްމުދ ަސީމުރ

2202 vwnw awhwruge 

devwnwTWmuge kOsctwkwSc 

aiAulWnc koScfi.

2022 ަވަނ ައަހުރގެ އަޮގްސޓް ަމހު ުޔިނަވރިސީޓަގިއ ފުެށަމށް ަހަމޖިެހަފިއވާ 

ީވ   2022 މިެއ   29 ހުޅުވާާލަފިއަވީނ  ފުުރަޞުތ  ކިުރަމިތުލމުގެ  ކަޯހަކށް   89

ުބާރްސަފިތ  އިާދއަްތ ުދަވހު ހެނުދުނ 08:00 ިއްނ ފިެށގްެނ 28 ޖަުލިއ ވާ 

cours- 14:00 ގެ ިނަޔަލެށވެ. ކްޯސަތކިާއ ެބޭހ ަމޢުލޫމުާތ  ުދަވހުގެ މްެނުދުރަފހު

އެޕަްލިއކުުރަމށް  ކްޯސަތަކށް  ިލެބްނހްުނާނެނއެވެ.  ިއްނ   es.mnu.edu.mv

ަހަމޖިެހަފިއަވީނ އްޮނަލިއްނޮކށް portal.mnu.edu.mv މުެދވިެރޮކެށވެ. 

ަހަމޖިެހަފިއަވީނ   ފުެށަމށް  ިކެޔވްުނ  ާޓމްގެ  ެދަވަނ  ައަހުރގެ  ަވަނ   2022

އަޮގްސޓް ަމހުގެ 14 ަވަނ ުދަވހުއެވެ. 

pWkisctWnuge de 

yunivwrsiTIawkunc 

koncswlcTwncTunc ziyWrwtckoScfi

ުޔިނަވރިސީޓއިާއ ޕިާކްސާތުނގެ ެދ ުޔިނަވރިސީޓ ަކމަުގިއވާ ާރަވލިްޕްނީޑ އިެރޑް 

އެގިްރަކލަްޗރ ުޔިނަވރިސީޓްނ ައިދ ާލހުޯރ ުޔިނަވރިސީޓ އޮފް މޭެނޖަްމްނޓް 

 4 ެދުޔިނަވރިސީޓގެ  ިމ  ަދުށްނ  ަފހުމާުނމާއެއްގެ  ވަެފިއވާ  ަސިއްނަސްސ 

ޮކްނަސލަްޓްނުޓްނ ުޔިނަވރިސީޓައށް 14 މޭ 2022 ްނ 1 ޖްޫނ 2022 ައށް 

ިޒާޔަރތޮްކށިްފއެވެ. ިމ ިޒާޔާރުތަގިއ ފަެކލީްޓ އޮފް ިއްނިޖިނައިރްނގ ަސިއްންސ 

އްެނޑެ ެޓކޮްނޮލީޖަގިއ އެގިްރަކލަްޗރ ކޯހެއް ަފުރމޮާކށް ިމކްޯސ ިކަޔވެާދއްވެާނ 

ޭބފުޅްުނ ަތމީްރްނ ކުުރމިާއ ައިދ ފަެކލީްޓ އޮފް ަޝީރޢާ އްެނޑް ލޯގެ ަކިރިކއަުލމް 

ީމގެ  ައިދ  ެދވެުނވެ.  ަތމީްރްނ  ިއުތުރ  ައށް  ެލކަްޗަރރްސ  ލޯ  މާުރަޖޢޮާކށް 

ިއުތުރްނ ޮކްނަސލަްޓްނުޓަވީނ ުޔިނަވރިސީޓގެ ިހަތޫދ ކެމަްޕަހށް ިޒާޔަރތޮްކށް 

ައއްޑޫ ިސީޓަގިއ ަދނޑުވިެރަކމިާއ ގުޅޭ ެދ ވޯކޮްޝޕެއް ިހްނގަާފއެވެ. ައިދ ީމގެ 

ެސަޝްނައީކ  އެވަެއރަންސ  ަދިރަވުރްނަނށް  ްސކޫލްގެ  ަހިއ  ައއްޑޫ  ިއުތުރްނ 

ަބއަްދކުުލޮކށް  ަފާރތަްތކިާއ  ކާުރ  ަދނޑުވިެރަކްނ  ހުޅީުމޫދަގިއ  ައިދ  ިހަތޫދ 

ަތޖިުރާބ ިހއާްސކެުރވެުނވެ. 


