
himenenI

divehirWacjEge qwaumI yunivwrsiTIge 94 vwnw awhwrI 

duvwsc fWhwgwkoScfi

1

dwrivwru nWresckoScgenc kiywvwaidinumwkI 

kobwaitOaeve?

2

lwaibcrwrI duvwsc fWhwgwkurumuge gotunc “fwhi 

kutubuKWnW” hwrwkWtc kuriawScgencgoscfi

3

AilcmI fOvwhi 2202 ge 5 vwnw seminwr kuriawSc 

gencgoscfi.

4

AilcmI fOvwhi 2202 ge 6 vwnw seminwr kuriawSc 

gencgoscfi.

5

miniscTcrI aofc helctWai yunivwrsiTIaW demedu 

aegcrImencTeacgwai soaikoScfi

5

vilW hoTelcsc aencDc risOTcscaWaeku 

fwhumunWmWaeacgwai soaikoScfi

6

“yunivwrsiTIge duveli” awkI divehirWacjEge 

qwaumI yunivwrsiTI ainc twnuge muvwaczwfuncnwSc 

awmWzukoScgenc nerE niauscleTwr aekeve. 

miniauscleTwr AWncmukoSc behumwkI nuvwtw viackumwkI 

mwnWkwmekeve.

1

divehirWacjEge qwaumI yunivwrsiTIge 94 vwnw 

awhwrI duvwsc fWhwgwkoScfi

divehirWacjEge qwaumI yunivwrsiTI ` sepcTencbwru 2202 ` nwncbwru 8

ފަާހަގކުުރމުގެ  ުދަވްސ  ައަހީރ  ަވަނ   49 ުޔިނަވރިސީޓގެ 

ިގަނ  ުދަވހު  ަވަނ   2022 ެސޕެްޓްނަބުރ   1 ގޮުތްނ 

ުދަވހުގެ  ައަހީރ  ކިުރައށްގްެނގޮްސިފއެވެ.  ަހަރކާތަްތކެއް 

ޚާއަްޞ  ހެނުދުނ  އުެދަވހު  ގޮުތްނ  ފުެށމުގެ  ަހަރކާތަްތއް 

ަޖލާްސއެއް ުޔިނަވރިސީޓގެ ިއާދީރ ަމުރަކޒަުގިއ ޭބއްވެުނވެ. 

50 ަވަނ ައަހީރ ުދަވަހށް  ިމ ަޖލާްސަގިއ ުޔިނަވރީސީޓގެ 

ަކއްުނޓްޑައްުނ ފުެށމިާއ، ައިދ ުޔިނަވރިސީޓގެ ައއު ވެބަްސިއޓް 

ޭބުންނ ކަުރްނ ފުެށެނވެ. ިމ ަޖލާްސަގިއ ުޔިނަވރިސީޓގެ 

ަވިއްސ ާޗްނެސަލރ ޑރ. މަުޙއަްމުދ ަޝީރފް މަުވއަްޒފްުނާނ 

ހެލުްތ  މަުވއަްޒފްުނަނށް  ުޔިނަވރިސީޓގެ  މުޚަާތުބކަުރއްވާ 

ަހަމޖިެހގްެނާދެނަކމިާއ  ައަވަހށް  ަވަރށް  ިއްނިސއެުރްންސ 

ަފާރތަްތކާއެކު  ަކމާގުޅޭ  މަުވއަްޒފްުނގެ މާުސަރ ޮބޑުކުުރަމށް 

ކިުރަމގަުގިއ  ައިދ  ިވާދޅިުވއެެެވެ.  ަމްޝަވާރކަުރމްުނާދަކަމށް 

ުޔިނަވރިސީޓގެ ކިުރއުެރަމާށިއ ފްެނަވުރ ަރނަގޅުކުުރަމށް  

ގްެނާދ ަމަސއަްކތަްތަކށް ައިލައޅުވެާލއިްވއެވެ. 

ގޮުތްނ  ކުުރމުގެ  ފަާހަކ  ުދަވްސ  ައަހީރ  ުޔިނަވރިސީޓގެ 

ަހަރކެާތއްވްެސ ކިުރައށް  ފެޅުމުގެ  ައަހީރ ޭކކު  49 ަވަނ 

ގްެނިދައއެެވެ. ައިދ ީމގެ ިއުތުރްނ ުޔިނަވރިސީޓ ްސާޓފް 

ިމައުދ  ގިުޅގްެނ  ޫޔިނައްނއާ  ަދިރަވުރްނގެ  ކަްލާބިއ 

ަހަރކާތަްތކެއް  ަދނޑަުގިއ ިގަނ ކިުޅަވުރގެ  ަހީވުރ ޓެްރކް 

ކިުރައށްގްެނިދައއެވެ. ިމ ަހަރކާތަްތކަުގިއ ުޔިނަވރިސީޓގެ 

ަބިއވިެރިވއެވެ.  މަުވއަްޒފްުނ  ިގަނ  ިއްސވިެރްނާނިއ 

ަހަރކާތަްތއް  ުދަވހުގެ  ައަަހީރ  ަވަނ   49 ުޔިނަވރިސީޓގެ 

މޭާލ ކެމަްޕހުގެ ިއުތުރްނ ައޮތޅަުތކުގެ 4 ކެމަްޕހަުގިއވްެސ 

ަވަރށް ކަުރަގަދޮކށް ފަާހކިުރއެވެ. 
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2010 ަވަނ ޫޔަރިޕައްނ ުޔިނައްނ ިއްނ ަދިރަވުރްނަނށް ޚާއަްޞ ިއްސަކމެއް 

ިދުނަމށް ިންނަމަިއ ަމދަްރީސ ަތޢީުލމަުގިއ ގްެނގުޅޭ އޫުސެލއް ަމީތ ަތޢީުލމުގެ 

ާދިއާރަގިއ ޭބުންނކުުރަމށް ަހަމޖެއިްސއެވެ. ިމަކމާ ގިުޅގްެނ، ިމ އޫުސަލށް 

ަވިކ ިމްނަގނޑަުތކެއް ުނަވަތ ިމޢާުޔުރ )ްސޭޓްނޑަޑް( ަތކެއް ަކނޑަައަޅިއ، 

ޮކެެލޖަުތކިާއ ުޔިނަވރިސީޓަތކުގެ ފްެނަވުރ ީމޒްާނކުުރމަުގިއ ޭބުންނކަުރްނ 

ިންނމަާފިއ ވެއެވެ. ިމ އޫުސަލށް ިކާޔ ަނަމީކ ްސޫޓޑްަނޓް-ެސްނާޓޑް ާލރިންނ 

އެވެ. ިމީއ ަދިރަވުރްނ މުެދޮކށް ުނަވަތ ާނެރްސޮކށް އުނަގްނަނިއިދުނމެވެ. 

ިމ ަމޒުމުޫނަގިއ ައޅަުގނޑު ަބަލިއާލީނ، ޫޔަރިޕައްނ ޫޔިނައްނ ިއްނ ިމ ަމހުފޫމް 

މަާނކާުރ ގޮެތވެ. ަދިރަވުރްނ ާނެރްސޮކށް ިކަޔަވިއިދުނަމީކ، ަމދަްރީސ 

ަތޢީުލމަުގިއ 45 ައަހުރ ަވްނެދްނ ޭބުންނކަުރމްުނ ައިއްސަފިއވާ އޫުސެލކެވެ. 

މަުދއިްރްސަކމުގެ ަތޢީުލމަުގިއ، ިމ އޫުސާލ ަބއަްދުލވަެފިއ ުނވާ ީމަހކާ ިދަމެލއް 

ުނވެާނއެވެ. ަނަމވްެސ ަމީތ ަތޢީުލމަުގިއ ިމ ަމހުފޫމް މަާނކަުރީނ ޚާއަްޞ 

ގޮަތަކެށވެ. އީެއ ައްނަނިނިވ ަބިއަތއް ިހމޭެނ ގޮަތެށވެ.

މަުދއިްރާސިއ ިކަޔަވިއޭދ ަތކެއަްޗށް ަސމުާލަކްނ ިދުނމުގެ ަބަދުލަގިއ، . 1

ަދިރަވާރިއ ަދްސިވ އެއަްްޗަކށް ަސމުާލަކްނ ިދުންނ.

މަުދއިްރާސިއ ަދިރަވާރ ެދމުެދ އްޮނަނ ގުޅުމުގެ ަބއަްޓްނ ަބަދުލޮކށް، . 2

ަދްސކުުރމުގެ ިޒްނމާ، ެދަފާރުތގެ ަކމެއްގެ ގޮުތަގިއ ަހަމަޖއުްސްނ. 

ަދްސކާުރ އެއަްޗީކ ެދަފާރުތްނ އެއާ މުެދ ގޮތް ިކޭޔ އެއަްޗަކށް ހުެދްނ. 

ަދްސކުުރމަުގިއ މަުދއިްރަސީކ ަކްނަކްނ ަފިހޮކށޭްދ ީމަހަކށް ވްުނ.

އުނަގްނަނިއ ިދުނމަުގިއ ަދިރަވަރށް ަދްސވަެފިއވާ އެއަްޗކިާއ ަދިރަވުރގެ . 3

ަވަނަވާރިއ ަފްސަމްނަޒާރިއ އެނިގަފިއވާ އެއަްޗކިާއ ަދްސކާުރ ޭފިޑައށް 

ަސމުާލަކްނ ިދުންނ.

ަދްސކުުރަމީކ ަދިރަވުރ ައިމއަްލައށް، ހަޯދިއ ަބަލިއ، ިފކުުރ . 4

ިހްނަގިއގްެނ ކާުރަކމެއަްކަމށް ަދުތްނ. ަދިރަވަރށް ފްުނޮކށް ިވްސަންނ 

ަދްސޮކށިްދުނަމީކ އުނގުެނމުގެ މިުހއްމު ަބއެކެވެ.

ިކަޔަވިއޭދ އެއަްޗކާ އިެކ މާއާްދަތކިާއ ިޢލްމަުތކާ ގުޅަުވިއގްެނ، . 5

ަމީތފްެނަވުރގެ ޢާއްމު ހަުނުރަތކިާއ ިޢލްމު ިއުތުރ ކުުރަމށް ާބުރއެޅްުނ. 

ަމްނަހޖު ުނަވަތ ަކިރިކުޔަލމް އެކަުލަވިއާލ ަތުރީތުބކުުރމަުގިއ ަދިރަވުރްނ . 6

ަބިއވިެރކުުރްނ. 

އުނަގްނަނިއިދުނަމީކ ަވިކ ަމއޫުޟޢަުތަކކިާއ ަކްނަތއަްތކެއް ަދިރަވަރށް . 7

ަހަމއަެކިނ ިކަޔިއިދުންނ ަކަމށް ުނަބަލިއ، ފްުނޮކށް ަފހުމްވުމިާއ 

ިރވިެލޮކށް ިވްސަންނ ަދްސޮކށިްދުންނ ަކަމށް ުދުށްނ. 

ަދިރަވުރ ާނެރްސޮކށްގްެނ އުނަގްނަނިއިދުނމަުގިއ ުނކްުނަނ، ހަާމވާ، . 8

ފްެނަނ ަނީތޖަާއށް ެބުލްނ. ަބަލްނީވ މަުދއިްރްސގެ ަޙަރކާތަްތކިާއ 

ަޢަމުލަތަކަކށް ޫނެނވެ.

އުނގުެންނ ަވަޒްނކުުރމަުގިއ ަފހު ިއމިްތޙުާނަތަކށް ވެުރ ޮބޑަށް . 9

ިކަޔަވމްުނާދިއުރ ަދްސަވމްުނާދ އެއަްޗަކށް ިއްސަކްނިދުންނ. އުނގޭެނ 

ިމްނަވުރ ަދިރަވަަރށް އްެނގަުމށް ފަުރަތަމ ިކާލހްުނ ފިެށގްެނ ީފޑެްބކް 

ުނަވަތ ަދްސވަާވުރގެ ަމއުލޫމުާތ ފުޯރޮކށިްދުންނ.

އްޮނަލިއްނޮކށް ަބއެއް މާއާްދަތއް ިކަޔަވިއިދުނަމާށިއ ކިުރްނ ަދްސވަެފިއވާ . 10

އެއެްޗއް ަބަލިއަގުތަމށް ަފިހވާގޮަތށް ަކްނަކްނ ކުުރްނ. ިމގޮަތށް 

ަކްނަތއަްތއް ކުުރމްުނ، ަވީޒފާގެ ަޙާޔުތގެ މުެދެތެރިއްނ ިކެޔވަުމށް ައުލްނ 

ަބިއވިެރވާ ަދިރަވުރްނަނާށިއ ަމަދުރާސ ިންނމާ ަމީތ ަތޢީުލމާާ ކިުރަމިތާލ 

ަދިރަވުރްނަނށް ަފޭސަހ ވެއެވެ.

ަމީތަގިއވާ ުނކާުތަތަކށް މަުދއިްރުސްނ ަނަޒުރ ިހްނގަާލިއިފ ަނަމ، ޮކްނމެ 

މަުދއިްރަސކު ިކަޔަވިއިދުނަމށް ޭބުންނކާުރ އުކުޅަުތކަުގިއ ަދިރަވުރ 

ާނެރްސޮކށްގްެނ ިކަޔަވިއިދުނމުގެ ަބއެއް ަބިއަތއް އިެކ ިމްނަވަރަކށް 

ިހމޭެނެނއެވެ. ޫޔަރޕަުގިއ ަމީތ ަތޢީުލަމށް ގަެނިއ ަބަދަލީކ ިމަކްނ ކިުރައށް ވެުރ 

ަޞީރަޙޮކށް ަބާޔްނކުުރމެވެ. ައިދ ިމ އޫުސުލ ޤިާއމުވަެފިއވާ ިމްނަވުރ ިކަޔަވިއޭދ 

ަމުރަކޒަުތއް ަވަޒްނކާުރ ިއުރ ެބުލމެވެ.

ިމ އޫުޞަލީކ އަޭގިއ ަރނަގޅު ަކްނަތއަްތކެއް ިހމޭެނ ަކމެކެވެ. ަނަމވްެސ، 

ޮކްނމެ އޫުޞެލއަްގިއ ވްެސ އިުނ ިސަފަތކެއް ހްުނަނ ަފަދިއްނ، ަދިރަވުރ 

ާނެރްސޮކށް ިކަޔަވިއިދުނަމށް ފާޑިުކާޔ އަެތއް ަބއެއް ވެއެވެ. އޭގެ ެތެރިއްނ 

އެއަްބއެއްގެ އްެނމެ ޮބޑު ަރއަްދީކ، ަމްނަހޖު ަފަދ އެއެްޗއަްގިއ ިހަމާނޭނ ުނަވަތ 

ުނިހަމާނޭނ އެއެްޗއް އެނގަުމށް ޭބުންނވާ ިޢލްމު ަދިރަވުރްނަނށް ިލިބަފިއވޭާނ 

ހެއެްޔވެ؟ ައެނއް ަމއަްސަލައީކ، ިމ ާބަވުތގެ އޫުޞުލ ަކނޑައިެޅގްެނ 

ަބާޔްނކަުރްނ އުނަދގޫވުމެވެ. ީމހްުނަނށް ުބެނެދވީެނ އޫުސުލގެ ިސަފަތކެވެ. 

ީސާދަކނޑަައޅާ އީެއ ިމވިެނ އެއެްޗއަްކްނ ުބާނަކށް ޭނނގެއެވެ. ީވމާ، ިމ 

އޫުޞުލގެ ައާސްސަތއް އެނގްުނ މިުހއްމުވެއެވެ.

 —ަޙަސްނ ަޙީމުދ، ާޗްނަސަލރ 

ދަރިވަރު ނާރެސްކޮށްގެން 
ކިޔަވައިދިނުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟
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ަލިއބަްރީރ ުދަވްސ ފަާހަގކުުރމުގެ ގޮުތްނ “ަފިހ ކުުތުބޚާާނ”ގެ ަނމަުގިއ 10 

ަހަރކެާތއް  ޚާއަްޞ  ުޔިނަވރިސީޓިއްނ  ުދަވހު  ަވަނ   2022 ެސޕެްޓްނަބުރ 

ކިުރައށްގްެނގޮްސިފއެވެ. ަފިހ ކުުތުބޚާާނ ހުޅަުވިއެދއީްވ ަރއިްޔުތްނގެ ަމިޖީލހުގެ 

ަރްސިމއާްޔުތަގިއ  ިމ  ަނީޝުދއެވެ.  މަުހއަްމުދ  ަރީއްސ  ަރީއްސ،  ިޢއަްޒތެްތިރ 

ުޔިނަވރިސީޓއެއަްގިއ  ޮކްނމެ  ަރެށއަްގިއ  ޮކްނމެ  ިވާދޅީުވ  ަނީޝުދ  ަރީއްސ 

ިގަނިއްނ  ިލެޔ  ިގަނިއްނ  ަދިރަވަރކުވްެސ   ޮކްނމެ  ްސކެޫލއަްގިއ   ޮކްނމެ 

ަބއެއް  ޮކްނމެވްެސ  ުދަވހުގެ  އުފާވިެރަކމަުގިއ  ިކުޔމުގެ  ިލުޔމިާއ  ައިދ  ިކާޔ 

ައަބުދވްެސ ޭހަދޮކށް އަާދައަކށް ހުެދަމީކ ަހަމުބއީްދަގިއ ިތުބަމށް ޮކްނމެހްެނ 

ޭބުންނެތިރަކމެއް ަކަމެށވެ.

ައިދ މެާލައށް ިންސަބތްވާ ގޮަތށް  ައޮތަޅަކށް  ިމ ިއވްެނުޓަގިއ ާރއޭްޖ ޮކްނމެ 

ްސޓޯލަްތކެއް ެބހެއިްޓަފިއ ވެއެވެ. ޮކްނމެ ްސޓެޯލއަްގިއ އެ ައޮތޅުގެ ަރށަްތކުގެ 

ާތީރހިާއ ަސގަާފާތިއ ެބޭހ ޚާއަްޞ ަމއުލޫމާާތިއ، ޮފތަްތކިާއ ަތކިެތ ިޑްސޕޭްލޮކށް 

ުނަވަތ  ަލިއބަްރީރ  ިއވްެނަޓީކ  ިމ  ިހމުެނެނވެ.  ަމޢުލޫމުާތ  ގުޅޭ  އަެކްނަކމިާއ 

ިދވިެހާރއޭްޖގެ  ަމަގަކށްވީާތ  އޮތް  ހުޯދަމށް  ަމއުލޫމުާތ  ައީކ  ކުުތުބހާާނ 

ިޒާޔަރތް  ގުޅުވާާލ  ައޮތޅަުތކާ  ާރއޭްޖގެ  ަތޖިުރާބޮކށާްލ  އްެނަސިއކޮްލީޕިޑއާ 

ޮކށެްލޭވެނ ަފަދ ިއހާުސެސއް ަފިހ ކުުތުބހާާނ ައށް ިޒާޔަރތްކާުރ ަފާރތަްތަކށް 

ަތޖިުރާބ ޮކށުްލމުގެ ފުުރަސުތ ގިާއމޮްކށެްދވުުނ ަހަރކެާތެކެވެ.

8 ެސޕެްޓްނަބުރ 2022 – ުޔިނަވރިސީޓގެ ފަެކލީްޓ އޮފް ހެލުްތ ަސިއްނަސްސ 

ުދަވްސ  ިފިޒއެޮތަރީޕ  ފަާހަގޮކށިްފ.  ުދަވްސ  ިފިޒއެޮތަރީޕ  ުދިނޭޔގެ  ިއްނ 

ަޝަރފުވިެރޮކށެްދއީްވ  ަރްސިމއާްޔުތ  ޚާއަްސ  ޭބއިްވ  ގޮުތްނ  ފަާހަގކުުރމުގެ 

ަރީއުސލްޖުމްހިޫރއާްޔގެ ައނިބަކނަބުލްނ ަފޒާްނ ައހަްމެދވެ. ިމ ަރްސިމއާްޔުތަގިއ 

ުޔިނަވރިސީޓގެ ިއްސވިެރްނާނިއ ަދިރަވުރްނާނިއ ިމާދިއާރގެ ިއްސަފާރތަްތކްުނ 

ަބިއވިެރިވއެވެ. 

 20 ެސޕެްޓްނަބުރ 2022 – ީސަލިއްނ ގޫްރޕް އޮފް ޮކމްޕީެންސގެ އެގްޒެކިެޓވް 

ެޗައރަމްނ ކްޕަެޓްނ ައިޖުތ ިޕައެރްސ ުޔިނަވރިސީޓގެ ަވިއްސާޗްނެސަލރ ައށް 

ކެުރއިްވ ިއހިްތާރމުގެ ިޒާޔަރުތގެ ެތެރިއްނ. ިމ ަބއަްދުލވުމަުގިއ ެދަފާރތް ގިުޅގްެނ 

ަމަސއަްކތްކުުރމާމުެދ ަމްޝަވާރކެުރވެުނވެ. 
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އީޮފހްުނ  ިޑވޮެލޕަްމްނޓް  ިރާސރޗް  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ަޤއީުމ  ިދވިެހާރއޭްޖގެ 

2022 ަވަނ ައަަހުރގެ  ިސލިްސާލޮކށް ާބއަްވވާ ިޢލީްމ ފަޯވިހ ެސިމަނރގެ 

މިެރަޓިއމް  ޮފރ  ެސްނަޓރ  ގްެނިދައީއ  ކިުރައށް  ެސިމަނރ  ަވަނ   5

ްސަޓީޑޒިްއްނެނވެ. 07 ެސޕެްޓްނަބުރ 2022 ަވަނ ުދަވހު ުޔިނަވރިސީޓަގިއ 

 The need for capable boat “ ޭބއްވުުނ ިމ ެސިމަނގެ ަމޢޫުޟައީކ

captains and crew” ިމއެވެ.

ކެޕަްޓުންނާނިއ  ުދއްވަުމށް  އަުޅނުދަފަހުރ  ަކނޑު  ިދވިެހާރއޭްޖަގިއ 

ަފޅުވިެރްނ ަތމީްރުނ ކުުރމަުގިއ ޭބުންނކަުރމްުނާދ ަޤވިާއުދަތކިާއ، މަުޤއަްރުރ 

ގޮުތްނ  ެބޭހ  ަތކިާއ  އޫުސުލ  ޭބުންނކަުރމްުނާދ  ިކަޔަވިއިދުނމަުގިއ  ައިދ 

ިޢލީްމ ަނަޒަރކްުނ ިވްސާނ، ގެެނިވާދެނ ހޮެޔ ަބަދުލަތކިާއ، ގްެނގުޅިެވާދެނ 

ަމްޝަވާރ  ފަޯވީހަގިއ  ިމިޢލީްމ  ގުޅޭގޮުތްނ  ަތކިާއ  ޕެްރކިްޓްސ”  “ެބްސޓް 

ުޓްނަނީކ ެސްނަޓރ ޮފރ މިެރަޓިއމް  ކެުރވެުނވެ. ިމ ެސިމަނރގެ ޕަެނިލްސް

ްސަޓީޑޒްގެ ެލކަްޗަރރ ކެޕަްޓްނ ައޙަްމުދ ޒަުބިއުރ އިާއ ައބުްދهللا ަފިއަސލް 

ައިދ ޮސަލަރލް ިއްނިސއަުރްންސ ޕަްރިއވެޓް ިލިމެޓޑްގެ ީސިނައރ މޭެނަޖރ 

ައހަްމުދ މަުހއަްމުދއެވެ. ައިދ ިމ ެސިމަނރ މޮޑޭަރޓް ޮކށެްދއީްވ ެސްނަޓރ 

ަޙީމުދ  ޙަުސިއްނ  ެލކަްޗަރރ  އޯެސިސއޭޓް  ްސަޓީޑޒްގެ  މިެރަޓިއމް  ޮފރ 

މާޫސއެވެ.

ައޮތޅު  ރ   –  2022 ެސޕެްޓްނަބުރ   22
ަކއްުނިސާލިއ ުޔިނަވރިސީޓގެ ިއްސވިެރާނއެކު 
ެތެރިއްނ.  ަބއަްދުލވުމުގެ  ަމްޝަވާރ  ޭބއްވުުނ 
ގިުޅގްެނ  ަފާރުތްނ  ެދ  ވުމަުގިއ  ަބއަްދުލ  ިމ 
ަމަސއަްކތް ކެުރިވާދެނ ާދިއާރަތކިާއ ެބޭހގޮުތްނ 

ަމްޝަވާރކެުރވެުނވެ.  

ެދމުެދ  21 ެސޕެްޓްނަބުރ 2022 – ހުޅުމޭާލ ޮހްސިޕަޓާލިއ ުޔިނަވރިސީޓއާ 

ަފހުމާުނމަާގިއ  ިމ  ެތެރިއްނ.  ަރްސިމއާްޔުތގެ  ޮސިއކުުރމުގެ  ަފހުމާުނމަާގިއ 

ހުޅުމޭާލ ޮހްސިޕަޓުލގެ ަފާރުތްނ ޮސިއ ކެުރއީްވ އެ ޮހްސިޕަޓުލގެ ީސީއއޯ މިާރާޔ 

ަވިއްސާޗްނެސަލރ   ކެުރއީްވ  ޮސިއ  ަފާރުތްނ  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ަސީއުދއެވެ. 

ޑރ. މަުޙއަްމުދ ަޝީރފްއެވެ.  ިމ ަފހުމާުނމާގެ ަމގަްޞަދީކ ފަެކލީްޓ އޮފް ހެލުްތ 

ަސިއްނަސްސގެ ކްޯސަތކަުގިއ ިކަޔވާ ަދިރަވުރްނަނށް ހުޅުމޭާލ ޮހްސިޕަޓލަްގިއ 

ކިްލިނަކލް ޕްޯސިޓްނ ފިުރަހަމކުުރމުގެ ފުުރަޞުތ ފުޯރޮކށިްދުނމެވެ.  

ކެމަްޕހުގެ  ގދ.ިތަނޫދ  ުޔިނަވރިސީޓގެ   –  2022 ެސޕެްޓްނަބުރ   12

އެކްްސެޓްނަޝްނ ބޮްލކް ިއމާާރތްކުުރަމށް ުޔިނކް ޮޗިއްސ ޕަްރިއވެޓް ިލިމޑާެޓއެކު 

ުޔިނކް  ެތެރިއްނ.  ަރްސިމއާްޔުތގެ  ޭބއްވުުނ  ޮސިއކުުރަމށް  އެގީްރމްެނޓަްގިއ 

ޮޗިއްސ ޕަްރިއވެޓް ިލިމެޓޑްގެ ަފާރުތްނ އެގީްރމްެނޓަްގިއ ޮސިއކެުރއީްވ މޭެނިޖްނގ 

އެގީްރމްެނޓަްގިއ  ަފާރުތްނ  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ައީލއެވެ.  ިރާޔްސ  ިޑެރކަްޓރ 

ޮސިއކެުރއީްވ ޑިެޕއީުޓ ަވިއްސ ާޗްނެސަލރ ޙަުސިއްނ ަހީލމްއެވެ. 
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އީޮފހްުނ  ިޑވޮެލޕަްމްނޓް  ިރާސރޗް  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ަޤއީުމ  ިދވިެހާރއޭްޖގެ 

2022 ަވަނ ައަަހުރގެ  ިސލިްސާލޮކށް ާބއަްވވާ ިޢލީްމ ފަޯވިހ ެސިމަނރގެ 

ޮހްސިޕާޓިލީޓ  އޮފް  ފަެކލީްޓ  ގްެނިދައީއ  ކިުރައށް  ެސިމަނރ  ަވަނ   6

ވެ. 28 ެސޕެްޓްނަބުރ 2022  ަފާރުތްނެނެެ ުޓައިރަޒމް ްސޓީްޑްސގެ  އްެނޑް 

ަމޢޫުޟައީކ  ެސިމަނގެ  ިމ  ޭބއްވުުނ  ުޔިނަވރިސީޓަގިއ  ުދަވހު  ަވަނ 

ިމ  އެވެ.  ަދއުުރ”  ކެއްުނުބިއމުގެ  ިދވިެހ  ިބާނކުުރމަުގިއ  “މުޖަުތަމއު 

އްެނޑް  ޮހްސިޕަޓިލީޓ  އޮފް  ފަެކލީްޓ  ުޓްނަނީކ  ޕަެނިލްސް ެސިމަނރގެ 

ުޓައިރަޒމް ްސޓީްޑްސގެ އޯެސިސއޭޓް ެލކަްޗަރރ ޒަުލިއޚާ ީރާޝ ަރާޝުދ 

އްެނޑް  ަކލަްޗރ  އާޓްްސ،  އޮފް  ިމިންސޓީްރ  ައިދ  ާޝީނ  އިާމަނުތ  އިާއ 

ހިެރޭޓޖް ގެ އެގްޒެކިްޓވް ިޑެރކްޓަްރ ަޙއަުލުތ މިާހުރއެެވެ. ައިދ ިމ ެސިމަނރ 

މޮޑޭަރޓޮްކށެްދއީްވ ފަެކލީްޓ އޮފް ޮހްސިޕަޓިލީޓ އްެނޑް ުޓައިރަޒމް ްސޓީްޑްސގެ 

އޯެސިސއޭޓް ެލކަްޗަރރ ހަުސިއްނ ަނީސުރއެވެ. ިޢލީްމ ފަޯވީހަގިއ ިދވިެހ 

ީރާޝ ަރާޝުދ ަހއަްދަވމްުނ ާދ  ަދއާުރެބޭހގޮުތްނ ޒަުލިއޚާ  ކެއްުނުބިއމުގެ 

ޕެްރެސްނޭޓަޝެނއްވްެސ ހަުށހިެޅއެވެ.  ިމ ަމޢޫުޟައށް  ައީލަގިއ  ިދާރާސގެ 

ަޖާބުބިދުންނވްެސ  ައިދ ިމ ފަޯވީހަގިއ ަބިއވިެރްނ ކެުރއިްވ ުސވުާލަތަކށް 

ކިުރައށް ގްެނެދިވަފިއވެއެވެ.

 19 ެސޕެްޓްނަބުރ 2022 - ްސީޕަކރ ީސީރްސ )ަފިހ މްުސަތޤަްބލް( ގެ 

ެދަވަނ ެސަޝްނ “ިފޓް ފޯރ ަލިއފް” ިމ ަމޢުލަޫއށް ހަުށަހަޅިއެދއީްވ ހަުސިއްނ 

ިޒާންނއެވެ. 

“ިއްނފެކަްޝްނ  ެދމުެދ  އާ  ުޔިނަވރިސީޓ  އިާއ  ހެލުްތ  އޮފް  ިމިންސޓީްރ 

ޕެްރވްެނަޝްނ އްެނޑް ޮކްނޓްރޯލް ޓެްރިއިންނގ” އެގީްރމްެނޓަްގިއ ޮސިއޮކށިްފއެވެ. 

ޭބއިްވ  ހެލުްތގިުއ  އޮފް  ިމިންސޓީްރ  ުދަވހު  ަވަނ   2022 ެސޕެްޓްނަބުރ   18

ަރްސިމއާްޔުތަގިއ ިމިންސޓީްރ އޮފް ހެލުްތގެ ަފާރުތްނ ޮސިއކެުރއީްވ ިމިންސަޓރ 

ަފާރުތްނ  ުޔަވރިސީޓގެ  އިާދލްއެވެ.  ައހަްމުދ  ހެލްތް  ފޯރ  ްސޭޓޓް  އޮފް 

ޮސިއކެުރއީްވ ުޔިނަވރިސީޓގެ ަވިއްސ ާޗްނެސަލރ ޑރ. މަުހއަްމުދ ަޝީރފްއެވެ. 

ވޯލްޑް  ައީކ  ޓެްރިއިންނގ  ޮކްނޓްރޯލް  އްެނޑް  ޕެްރވްެނަޝްނ  ިއްނފެކަްޝްނ 

ެބްނކިާއ އިޭޝައްނ ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ އްެނޑް ިއްނވްެސޓަްމްނޓް ެބްނކުގެ 

ެރްސޮޕްންސ  އަެމރޖްެނީސ  ކިޯވޑްް-19  މޯލިްޑވްްސ  ިހްނގާ  ަދުށްނ  އީެހގެ 

ިހްނގާ  ަދުށްނ  ޕޮްރޖެކްޓްގެ  ޕިްރޕަެއރޑަްންސ  ިސްސަޓމް  ހެލްތް  އްެނޑް 

ަދުށްނ ޓެްރިއިންނގ  ިމ ޮކްނޓެްރކްޓްގެ  ައަހުރ ުދަވހު  ޓެްރިއްނގއެކެވެ. އެއް 

ަތއް ިހްނގީާނ ުޔިނަވރިސީޓގެ ފަެކލީްޓ އޮފް ހެލުްތ ަސިއްނަސްސިއްނެނވެ. 
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ެދމުެދ   ުޔިނަވރިސީޓއާ  ޮހްސިޕަޓާލިއ  އީެޑޭކ   -  2022 ެސޕެްޓްނަބުރ   18

ޮހްސިޕަޓުލގެ  އީޭޑޭކ  ެތެރިއްނ.  ަރްސިމއާްޔުތގެ  ޮސިއކުުރމުގެ  ަފހުމާުނމަާގިއ 

ަފާރުތްނ ޮސިއކެުރއީްވ އެ ޮހްސިޕަޓލްގެ މޭެނިޖްނ ިޑެރކަްޓރ ައހަްމުދ ައއްފާލްއެވެ. 

ާޗްނެސަލރ  ަވިއްސ  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ޮސިއކެުރއީްވ  ަފާރުތްނ  ުޔަވރިސީޓގެ 

ޑރ. މަުހއަްމުދ ަޝީރފްއެވެ. ިމ ަފހުމާުނމާގެ ަދުށްނ ުޔިނަވރިސީޓގެ ްސކޫލް 

އީޭޑޭކ  ަތޖިުރާބ  ައަމީލ  ަދިރަވުރްނގެ  ިކަޔވާ  ޑޮކަްޓުރަކްނ  މިެޑިސްނަގިއ  އޮފް 

ޮހްސިޕަޓުލަގިއ ފިުރަހަމ ކުުރމުގެ ފުުރަސުތ ަފިހޮކށެްދޭވެނއެވެ. 
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25 ެސޕެްޓްނަބުރ 2022 – ުދިނޭޔގެ ފާރަމިސްސުޓްނގެ ުދަވްސ ފަާހަގކުުރމުގެ 

ަރްސިމއާްޔުތގެ ެތެރިއްނ. ފަެކލީްޓ އޮފް ހެލުްތ ަސިއްނަސްސ ިއްނ ިއްނިތޒާމޮްކށްގްެނ 

ކިުރައށްގްެނިދައ ިމ ަރްސިމއާްޔުތ ަޝަރފުވިެރޮކށެްދއީްވ ިމިންސަޓރ އޮފް ްސޭޓޓް ޮފރ 

ހެލުްތ ޑރ.ާޝހް ަޢބުްދهللا މިާހުރއެވެ. 

ުދަވހު  ަވަނ   2022 ެސޕެްޓްނަބުރ   26 ައިދ   25 ަދުށްނ  ޕޮްރގާްރމްގެ  ެޗައރ  ަޖިއކާ 

ޭބއިްވ ެލކަްޗރްސގެ ެތެރިއްނ. “ަޖަޕީންސ އިެޑުޔޭކަޝްނ ޕޮްރމް ިދ ިއްނަޓރޭނަޝަނލް 

ަޖޕާޏްްސ  ައިދ “ިހްސޓީްރ އޮފް  މޯލިްޑވްްސ”  ިއމްޕިްލޭކަޝްނ ފޯ   – ަޕރްސޕެކިްޓވް 

ަނމަުގިއ ޭބއިްވ ެދ  މޯލިްޑވްްސ” ގެ  އިެޑުޔޭކަޝްނ ިޑވޮެލޕަްމްނޓް- ިއމްޕިްލޭކަޝްނ ފޯ 

ކެލަްޗރވްެސ ެދއީްވ  ަވެސޑަ ުޔިނަވރިސީޓގެ ޕޮްރފަެސރ ޑރ.ަކޒުއޯ ކްރޯޑާ އެވެ. 

ައިދ  ޫޓިރަޒމް  ެދމުެދ  ުޔިނަވރިސީޓއާ  ިރޒޯޓްްސއިާއ  އްެނޑް  ޮހެޓލްްސ  ިވާލ 

ަފހުމާުނމާއެއަްގިއ  ަތމީްރްނކުުރަމށް  ަދިރަވުރްނ  ާދިއާރިއްނ  ޮހްސިޕާޓިލީޓ 

ޮސިއޮކށިްފއެވެ. 14 ެސޕެްޓްނަބުރ 2022 ަވަނ ުދަވހު ޕަެރޑިައްސ ައިއެލްނޑް 

ިރޯސޓަްގިއ ޭބއިްވ ޚާއަްޞ ަރްސިމއާްޔުތަގިއ ިވާލ ޮހެޓލްްސ އްެނޑް ިރޒޯޓްްސގެ 

ަފާރުތްނ ޮސިއކެުރއީްވ ީސީއއޯ މުއިާވަޔުތ އަުމެރއެވެ. ުޔިނަވރިސީޓގެ ަފާރުތްނ 

ޮސިއ ކެުރއީްވ ުޔިނަވރިސީޓގެ ޑިެޕއީުޓ ަވިއްސ ާޗްނެސާލރ ޑރ. ައިއަޝުތ 

ެޝހާެނޒް އަާދމް އެވެ.

ާދިއާރިއްނ،  ޮހްސިޕާޓިލީޓ  ައިދ  ޫޓިރަޒމް  ަމގަްސަދީކ،  ަފހުމާުނމާގެ  ިމ 

ްސަޓީޑޒަްގިއ  ޫޓިރަޒމް  އްެނޑް  ޮހްސިޕާޓިލީޓ  އޮފް  ފަެކލީްޓ  ުޔިނަވރިސީޓގެ 

ިކަޔވާ ަދިރަވުރްނަނށް ިވާލ ޮހެޓލްްސިއްނ ިއްނާޓްނިޝޕްގެ ފުުރަސުތ ފުޯރޮކށް 

ފުުރަސުތވްެސ  ަވީޒފާގެ  ަދިރަވުރްނަނށް  ަބއެއް  ީމގިެއުތުރްނ  ައިދ  ިދުނމެވެ. 

ގްެނާދެނއެވެ. ައިދ ިއްނާޓްނިޝޕްގެ ަދުށްނ ަތމީްރްނ ިލޭބ ަދިރަވުރްނަނށް  ިލބިި

ިއުތުރ  ާދިއާރައކްުނ  ަޝއުގުވިެރވާ  ަދިރަވަރކު  އެ  އޮތަްވަރކްުނ  ފުުރަޞުތ 

ަތމީްރުނ ހުޯދމުގެ ފުުރަޞުތވްެސ ިލެބގްެނާދެނއެވެ. 
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6 ެސޕެްޓްނަބުރ 2022 – ަލްނޗަްޓިއމް ޓޯކްގެ ައއަްވަނ ެސަޝްނ
ކުުރމަުގއާްޔިއ  ަތޙީުޤޤު  ަމއަްސަލަތއް  ަބުދައޚާުލީޤ  ަމއަްސަލަތކިާއ  “ިޒޭނގެ   
ުސުރީޙައށް  ިމ  ަކްނަތއަްތއް”  މިުހއްމު  ަބއެއް  ަބަލްނޖޭެހ  ޙުކުމްކުުރމަުގިއ 

ހަުށަހޅުއަްވިއެދއީްވ ޑރ. ަޢބުްދއަްސއާްތުރ ަޢބުްދއަްރޙުމްާނ 

 ެސޕެްޓްނަބުރ 2022 – ުޔިނަވރިސީޓގެ ޮކިލީޓ އުެޝައރްންސ ޮކިމީޓިއްނ 

ފަެކލީްޓަތކުގެ ޮކިލީޓ މެެނޖަްމްނޓް ޮކިމީޓަތކިާއ އެކު ޭބއިްވ ަބއަްދުލވުމުގެ ެތެރިއްނ.


