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12 އޮކޫްޓަބުރ  2022 ިއްނ 13 އޮކޫްޓަބުރ 2022 ަވަނ 

ުދަވހު ުޔިނަވރިސީޓގެ 2022 ަވަނ ައަހުރގެ ފަުރަތަމ ާޓމަްގިއ 

ަދްސވިެނިވ ަދިރަވުރްނގެ ަދްސވިެނވުމުގެ ަރްސިމއާްޔުތަތއް 

ިތްނ  ާބއްވަާފިއަވީނ  ަރްސަމއާްޔުތަތއް  ިމ  ާބއަްވިއިފއެވެ. 

ިއާދީރ  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ަބހަާލިއގްެނ  ަދްނަފިޅައަކށް 

ަމުރަކޒަުގއެވެ. 

އޮފް  ފަެކލީްޓ  ޚާއަްޞކެުރިވަފިއަވީނ  ަދްނަފިޅ  ފަުރަތަމ 

އޮފް  ފަެކލީްޓ  ައިދ  އާޓްްސ  އޮފް  ފަެކލީްޓ  އިެޑުޔޭކަޝްނ، 

ަދްނަފީޅަގިއ  ިމ  ަދިރަވުރްނަނެށވެ.  ލޯގެ  އްެނޑް  ަޝީރޢާ 

ަދިރަވުރްނާނިއ،   65 އިެޑުޔޭކަޝްނގެ  އޮފް  ފަެކލީްޓ 

ފަެކލީްޓ  ައިދ  ަދިރަވުރްނ   20 އާޓްްސގެ  އޮފް  ފަެކލީްޓ 

24 ަދިރަވަރކު ަދްސވިެނިވއެވެ.  ލޯގެ  އްެނޑް  ަޝީރޢާ  އޮފް 

ަރީއުސލްޖުމްހިޫރއާްޔގެ  ަޝަރފުވިެރޮކށެްދއީްވ  ަދްނަފިޅ  ިމ 

ައނިބަކނަބުލްނ ަފޒާްނ ައހަުމެދވެ. 

އޮފް  ފަެކލީްޓ  ޚާއަްޞކެުރިވަފިއަވީނ  ަދްނަފިޅ  ެދަވަނ 

ެޓކޮްނޮލީޖ،  އްެނޑް  ަސިއްންސ  އްެނިޖިނައިރްނގ، 

އޮފް  ްސކޫލް  ައިދ  ަސިއްނަސްސ  ހެލުްތ  އޮފް  ފަެކލީްޓ 

ފަެކލީްޓ  ަދްނަފީޅަގިއ  ިމ  ަދިރަވުރްނަނެށވެ.  ަނރިސްނގެ 

އޮފް އްެނިޖިނައިރްނގ، ަސިއްންސ އްެނޑް ެޓކޮްނޮލީޖގެ 8 

ަދިރަވުރްނާނިއ، ފަެކލީްޓ އޮފް ހެލުްތ ަސިއްނަސްސގެ 27 

ަދިރަވުރްނ ައިދ ްސކޫލް އޮފް ަނރިސްނގެ 79 ަދިރަވަރކު 

ަދްސވިެނިވއެވެ. ިމ ަދްނަފިޅ ަޝަރފުވިެރޮކށެްދއީްވ ިނާޝްނ 

ިޢއްޒުއީްދުނގެ ިޢއަްޒުތގެ ވިެރާޔ ައީނާސ ައޙަްމުދއެވެ. 

އޮފް  ފަެކލީްޓ  ޚާއަްޞކެުރިވަފިއަވީނ  ަދްނަފިޅ  ިތްނަވަނ 

އެމް. ައިދ  ްސަޓީޑޒް  ޮހްސިޕާޓިލީޓ  އްެނޑް  ޫޓިރަޒމް 

ިމ  ަދިރަވުރްނަނެށވެ.  ްސކޫލްގެ  ިބޒަްންސ  އްެނ.ޫޔ 

ަދްނަފީޅަގިއ ފަެކލީްޓ އޮފް ޫޓިރަޒމް އްެނޑް ޮހްސިޕާޓިލީޓ 

ައިދ އެމް.އްެނ.ޫޔ ިބޒަްންސ  ަދިރަވުރްނ   30 ްސަޓީޑޒްގެ 

ަދްނަފިޅ  ިމ  ަދްސވިެނިވއެވެ.  ަދިރަވަރކު   97 ްސކޫލްގެ 

ަޝަރފުވިެރޮކށެްދއީްވ ައލްއްުސާތާޛ ިދާޔާނ ަސީޢުދއެވެ.

ަދްސވިެނިވ  ާޓމަްގިއ  ފަުރަތަމ  ައަހުރގެ  ަވަނ   2022

ައްނހްެނ   505 ިހމެެނީނ  ެތޭރަގިއ  ަދިރަވުރްނގެ   615

ިމ  ަދިރަވުރްނެނވެ.  ިފިރހްެނ   110 ަދިރަވުރްނާނިއ 

ަދިރަވުރްނ،   142 ކްޯސަތކްުނ  ެސޓިްފކެޓް  ާޓމަްގިއ 

ިޑޕޮްލމާ ކްޯސަތކްުނ 9 ަދިރަވުރްނ، އެޑްވްާންސޑް ިޑޕޮްލމާ 

ކްޯސަތކްުނ 114 ަދިރަވުރްނ، ެބިޗަލރ ިޑގީްރ ކްޯސަތކްުނ 

ކްޯސަތކްުނ  ިޑގީްރ  މްާސަޓރ  ަދިރަވުރްނ،   248

ަދްސވިެނވުމުގެ  ަދްސވިެނިވއެވެ.  ަދިރަވުރްނ   102

ަމީތ  ިޑގީްރިއްނ  ެބޗަްލރ  ަބިއވިެރަވީނ  ަރްސިމއާްޔުތަގިއ 

ކްޯސަތކުގެ ަދިރަވުރްނެނވެ.  
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ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓ 
ަރށެްދަބިއ ިހނގްުނ
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އިެޑަޓުރ: ޑރ ޢިާއަޝުތ ެޝހާެނޒް އަާދމް 
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ިއްނިދާރ ގްާނީދ މެމިޯރައލް ޮހްސިޕަޓާލިއ ުޔިނަވރިސީޓގެ ފަެކލީްޓ އޮފް ހެލުްތ 

ަޕބިްލކް  ަނމަުގިއ  ގެ  މަެޓަރްސ”  ަމިއްނޑް  “ަޔްނގް  ގިުޅގްެނ  ަސިއްނަސްސ 

ެލކަްޗރއެއް ާބއަްވިއިފއެވެ. 29 އޮކޫްޓަބުރ 2022 ަވަނ ުދަވހު ުޔިނަވރިސީޓގެ 

އްޮސޓޭްރިލއާގެ  ހަުށަހޅުއަްވިއެދއީްވ  ެލކަްޗރ  ިމ  ޭބއިްވ  ަމުރަކޒަުގިއ  ިއާދީރ 

ެލކަްޗރަގިއ  ޚާއަްޞ  ިމ  މެކްގޮީރއެވެ.  ޑރ.ޕެޓިްރކް  ަސިއޭކޓިްރްސޓް 

އަެމިނކުފުާނގެ  ާޞިލޙްއިާއ  މަުޙއަްމުދ  ިއބާްރީހމް  ަރީއުސލްޖުމްހިޫރއާްޔ 

ާނިއުބ  ަރީއުސލްޖުމްހިޫރއާްޔގެ  ައިދ  ައޙަްމުދ،  ަފޒާްނ  ައނިބަކނަބުލްނ 

ަފިއަޞލް ަނީސމްގެ ިއުތުރްނ ަދއަުލުތގެ ައިދ ުޔިނަވރިސީޓގެ ިއްސވިެރްނާނިއ 

ެލކަްޗާރިއްނވްެސ  ަދިރަވުރްނާނިއ  ަތކުގެ  ޮކެލޖް  ުޔިނަވރިސީޓަތކިާއ 

ަބިއވިެރވަެވޑިައގްެނެނިވއެވެ. 

ހަުށއެޅުމުގެ  ަބއަްޔށް  ަނފާްސީނ  ޒުވުާންނ  ވަާހަކފުޅަުގިއ  ޑރ.ޕެޓިްރކްގެ 

ަމގަުފިހވުމުގެ  ަބިލަތަކށް  ާދިއީމ  ޮބޑިެތ  ަމިތވިާއުރ  އުމުުރ  ަސަބުބްނ 

ޒުވުާންނގެ  ަބާލިއުރ  ުދުރާރްސާތައށް  ަޤއުމުގެ  ޮބޑަުކަމާށިއ  ަވަރށް  ފުުރަސުތ 

ަބިލަތަކށް  ޮބޑިެތ  ުދަވްސވިާއުރ  އުމުުރްނ  ަދށްވުމާއެކު،  އުފެއުްދްނެތިރަކްނ 

ައްނަނ  ިއޤިްތާޞަދށް  ަސަބުބްނ  ިއުތުރވުމުގެ  ިންސަބތް  ަފުރވާކަުރްނޖޭެހ 

ޮލޅްުނ ޮބޑަުކްނ ފަާހަގކިުރއެވެ. ައިދ  ަނފާްސީނ ަބިލަތކިާއ ެދޮކަޅށް ާރއޭްޖަގިއ 

ަމަސއަްކތްކެުރިވާދެނ ގޮތަްތކިާއ ގުޅޭގޮުތާނިއ ަނފާްސީނ ަބއަްޔީކ އަެކމިާއ މުެދ 

ަކމެއަްކަމށްވުމްުނ އަެކަމށްވްެސ ަޒމީާނ  ޖިެހުލްނވާ  ިގަނަބަޔކު  ވަާހަކަދއަްކްނ 

ެޓކޮްނޮލީޖގެ އީެހަގިއ ަހއުްލ ގެެނިވާދެނ ގޮތަްތކިާއ ގުޅޭގޮުތްނ ވަާހަކެދއިްކއެވެ. 

ުސވުާލަތަކށް  ަބިއވިެރްނގެ  ގުޅޭގޮުތްނ،  ަބއާްޔިއ  ަނފާްސީނ  ެލކަްޗރަގިއ  ިމ 

ޑރ.ޕެޓިްރކް ަވީނ ަޖވުާބެދއްވަާފއެވެ.
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ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓގެ ެދަވަނ ޮފތް ަމއަުރޒު 11 ިއްނ 13 

އޮކޫްޓަބަރށް ކިުރައށް ގްެނގޮްސިފއެވެ. ުޔިނަވރިސީޓގެ ިއާދީރ ަމުރަކޒަުގިއ 

ަރީއްސ  ަމިޖީލހުގެ  ަރއިްޔުތްނގެ  ެދއީްވ  ހުޅުއަްވިއ  ަމއަުރޒު  ިމ  ޭބއިްވ 

މަުޙއަްމުދ ަނިޝުދއެވެ. މިުޅްނ ިހޭލ ަބިއވިެރވުމުގެ ފުުރަޞުތ ހުޅުވާާލަފިއވާ 

ިލެޔަފިއވާ  ަބްސަތކްުނ  ަތފުާތ  ިލުޔްނެތިރްނ  ިދވިެހ  ަމއަުރަޒީކ  ޮފތް  ިމ 

ޮފތަްތއް ިކުޔްނެތިރްނާނ ަހަމައށް ފުޯރޮކށޭްދްނ ެދވުުނ ފުުރަޞެތކެވެ. 

ކިުރއުެރވަުމށް  ިލުޔްނެތިރަކްނ  ިދވިެހ  ާބުރައަޅިއ  ިކުޔަމށް  ޮފތް  ިދވިެހ 

ިއްނިތޒާމޮްކށްގްެނ  ުޔިނަވރިސީޓިއްނ  ގޮުތްނ  ިދުނމުގެ  ިހތަްވުރ 

ވެުރ  ައށް  ަފާރަތކްުނ 1400  ަމއަުރޒަުގިއ 22  ޮފތް  ިމ  ކިުރައށްގްެނިދައ 

ިގަނ  ވެުރ  ައށް   5000 ަމއަުރަޒށް  ިމ  ަބިއވިެރޮކށަްފިއވެއެވެ.  ޮފތް  ިގަނ 

ަފާރތަްތކްުނ ިޒާޔަރތްކިުރއެވެ. ކީުރ ައަހެރޭކ އެއަްފަދިއްނ ުޔިނަވރިސީޓގެ 

ައިދ  ިލުބެނވެ.  ަފަހުރވްެސ  ިމ  ަތުރީހެބއް  ޮބޑު  ަވަރށް  ަމއަުރަޒށް  ޮފތް 

ަފާރުތްނ ޮފތް  ަފަހުރ ުޔިނަވރިސީޓގެ  އެއް  ައަހަރކު  ކިުރަމގަުގިއ ޮކްނމެ 

ަމއަުރޒު ޭބއްވަުމށް ަހަމޖިެހަފިއވެއެވެ. 

ިމ ައަހުރގެ ޮފތް ަމޢަުރޒަުގިއ ުޔިނަވރިސީޓ ުބކް ަރިއިޓްނ  ގާްރްނޓްގެ 

ަނީޝުދ  މަުޙއަްމުދ  ަރީއްސ  ަވީނ  ޮފތް  ެދ  ިލުޔުނ  ފަުރަތަމ  ަދުށްނ 

ައޙަްމުދ  ީލާލ  ްސޫޓޑްެނޓް  އޮފް  ީޑްނ  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ެނެރެދއްވަާފއެެވެ. 

ިލެޔ މިާދހު މަުޙއަްމުދ ކަުރހަާފިއވާ ެދ ޮފތް ަކމަުގިއވާ ަދުރަމވިެރ ުރއް ައިދ 

ވާެލ ިފޮނޅެވެ. ައިދ ިމަރްސިމއާްޔުތަގިއ ަނޖުމާ ޙަުސިއްނަވީނ “ަދުރަމވިެރ 

ުރއް” ިމ ވަާހަކ ިކަޔިއެދއްވަާފއެވެ. 
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ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓ ގެ ަދިރަވުރްނގެ ްސޮކަލރިޝޕް ްސީކމްގެ 

ްސޮކަލރިޝޕް  ހުޅުވިާލ  ަޓރަމށް  ެދަވަނ  ައަހުރގެ  ަވަނ   2022 ަދުށްނ 

ފުުރަޞުތަތަކށް އިެދ ހަުށހިެޅ ަދިރަވުރްނގެެތެރިއްނ ަޝުރުތަހަމވާ ައިދ އްެނމެ 

ިމ  އެވޯރޑޮްކށިްފއެވެ.  ްސޮކަލރިޝޕް  ަދިރަވުރްނަނށް   9 ހިޯދ  ަނީތޖާ  ަމީތ 

ަޤއީުމ  ިދވިެހާރއޭްޖގެ  އެވޯރޑޮްކށަްފިއަވީނ  ްސޮކަލރިޝޕް  ަދިރަވުރްނަނށް 

ގްެނިދަޔ  ކިުރައށް  ުދަވހު  ަވަނ   2022 އޮކޫްޓަބުރ   5 ުޔިނަވރިސީޓަގިއ 

ަރްސިމއާްޔުތަގިއ ުޔިނަވރިސީޓގެ ާޗްނެސަލރ ޑރ. ަހަސްނ ަހީމެދވެ.  

2022 ަވަނ ައަހުރގެ ެދަވަނ ާޓމަްގިއ 2 ަދިރަވަރަކށް ައްނޑަރގެްރޖުއޭޓް ފުލް 

ްސޮކަލރިޝޕިާއ، 2 ަދިރަވަރަކށް ޕްޯސޓްގެްރޖުއޭޓް  ފުލް ްސޮކަލރިޝޕިާއ، 2 

10 އޮކޫްޓަބުރ 2022 - “ހެލްޕް ޕިާކްސާތްނ ކެމޭްޕްނ” ިއފިްތާތޙުކުުރމުގެ ަރްސިމއާްޔުތގެ 

ަބިއވިެރވަެވޑިައގްެނެނީވ  ގޮުތަގިއ  ގްެސެޓއްގެ  ީޗފް  ަރްސިމއާްޔުތގެ  ިމ  ެތެރިއްނ. 

ފިާކްސާތްނ ަހިއޮކިމަޝްނގެ ޑިެޕއީުޓ ހެޑް އޮފް ިމަޝްނ ޒުލަްޤރަްނިއްނ ައޙަްމުދއެވެ. 

ިމ ކެމްޕިެއްނައީކ ޕިާކްސާތުނަގިއ ފްެނޮބޑުވުމުގެ ކިާރާސ އިާއ ގިުޅގްެނ އީެހެތިރަކްނ 

ޮސަސިއީޓ އޮފް  ޫޔިނައްނ ގޮތްޕެއަްކމަުގިއވާ  ަދިރަވުރްނގެ  ފުޯރޮކށިްދުނމުގެ  ގޮުތްނ 

ަޝީރޢާ އްެނޑް ލޯ ގެ ިއްސެނގުމާއެކު ކިުރައށް ގްެނިދައ ަހަރކެާތކެވެ. 

އޮފް  ފަެކލީްޓ  ައިދ  ކެމަްޕްސ  ިހަތޫދ  ުޔިނަވރިސީޓގެ   -  2022 އޮކޫްޓަބުރ   24

ިއްނިޖިނައިރްނ ަސިއްންސ އްެނޑް ެޓކޮްނޮލީޖ ގިުޅގްެނ ޭބއިްވ ޮކިމުޔިނީޓ އްެނޭގޖަްމްނޓް 

ަހަރކުާތގެ ެތެރިއްނ. ިމަޙަރކާތް ަތކުގެ ެތޭރަގއިި ަޝަރފުއީްދްނ ްސކޫލް، ިހަތޫދ ްސކޫލް، 

ެޓކޮްނޮލީޖ  އްެނޑް  ކިޯޑްނ  ަދިރަވުރްނަނށް  ްސކޫލްގެ  ޫނާރީނ  ައިދ  ްސކޫލް  ސ.ޭފޫދ 

ކިުރައށް  ކިެރައރ ެސަޝްނ އެއް  އްެނވަާރަމްނޓް  އެވަެއރަންސ  ެސަޝަނކިާއ އެކު 

ގްެނެދވެުނވެ.   

ަދިރަވަރަކށް ޕްޯސޓްގެްރޖުއޭޓް ިޓއަުޝްނ ީފ ްސޮކަލރިޝޕިާއ، 1 ަދިރަވަރަކށް 

ައްނޑަރގެްރޖުއޭޓް ިޓއަުޝްނ ީފ ްސޮކަލރިޝޕިާއ ައިދ 1 ަދިރަވަރަކށް ަޝީހުދ 

އެވޯޑް ެދވެުނވެ. ިމހުާރވްެސ ްސޮކަލރިޝޕިާއ  ަޝީހުދ އެވޯރޑުގެ ަދުށްނ 50 

ަދިރަވުރްނ ިކަޔަވމްުނ އަެބގްެނެދއެވެ.

ުޔިނަވރިސީޓގެ ަދިރަވުރްނގެ ްސޮކަލރިޝަޕީކ ުޔިނަވރިސީޓ ަކއްުނިސުލްނ 

ަމީތ  ހެުރ  ޫތުނިފިލަކްނ  ކުުރމިާއ  ިއޙިްތފުާލ  ަތޢީުލމު  ަތޢުާރފޮުކށަްފިއވާ، 

ެދޭވ  ގޮުތްނ  އީެހެތިރވުމުގެ  ަފާރތަްތަކށް  ަދިތވާ  ިކެޔވަުމށް  ފްެނަވަރށް 

ްސޮކަލރިޝޕެކެވެ.
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އީޮފހްުނ  ިޑވޮެލޕަްމްނޓް  ިރާސރޗް  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ަޤއީުމ  ިދވިެހާރއޭްޖގެ 

ިސލިްސާލޮކށް ާބއަްވވާ ިޢލީްމ ފަޯވިހ ެސިމަނރގެ 2022 ަވަނ ައަަހުރގެ 7 

ަވަނ ެސިމަނރ ކިުރައށް ގްެނިދައީއ ފަެކލީްޓ އޮފް ހެލުްތ ަސިއްނަސްސގެ 

ވެ. 26 އޮކޫްޓަބުރ 2022 ަވަނ ުދަވހު ުޔިނަވރިސީޓަގިއ ޭބއްވުުނ  ަފާރުތްނެނެެ

ަމގަުފިހޮކށޭްދ ިޞއީްޙ  ަމޢޫުޟައީކ “ުދަޅހޮެޔ ިޞއަްޙަތަކށް  ިމ ެސިމަނގެ 

ުޓްނަނީކ   ިނޒާމެއް ޤިާއމު ކާުރީނ ިކިހެނތް” އެވެ. ިމ ެސިމަނރގެ ޕަެނިލްސް

ހެލުްތ ޕޮްރެޓކަްޝްނ އެޖްެނީސގެ ަފާރުތްނ ޑރ. ފިާތަމުތ ަނޒާްލ ަރީފގުއިާއ 

ފަެކލީްޓ  އޮފް ހެލުްތ ަސިއްނަސްސގެެ ެލކަްޗަރރ އިާއަޝުތ މިާޖާދ ަޙަސްނ 

ެސިމަނރ  ިމ  ައިދ  ިނމާލްއެވެ.  މަުޙއަްމުދ  ެލކަްޗަރރ  އޯެސިސއޭޓް  ައިދ 

މޮޑޭަރޓޮްކށެްދއީްވ ފަެކލީްޓ އޮފް  ހެލުްތ ަސިއްނަސްސގެ އިެސްސެޓްނޓް 

ެސިމަނާރަގިއަބިލަތކްުނ  ިމ  ުސޒާާނއެވެ.  ަމިރަޔމް  ޑރ.  ިޑެރކަްޓރ 

ަކްނަތއަްތކިާއ  ކެުރިވާދެނ  ަހިއިސއަްޔުތްނ  ަފުރީދ  ިތުބަމށް  ަރއްކެާތިރވެ 

ަބިލަތަކށް ހަުށހެޅުމުގެ ކިުރްނ ކިުރާޔާލ ްސކީްރްނ ކުުރމުގެ މިުހއްމަުކމިާއ 

ައިދ ިމަފަދ ިޞއީްޙ ިނޒާމެއް ގިާއމު ކުުރަމށް ިސއީްހ ިނޒާމު ަބއަްޓްނވްާނީވ 

ގޮތަްތކާ ެބޭހގޮުތްނ ައިލައޅުވެާލއިްވއެެވެ. 

އްެނޑް  އޯރަގަނިއޭޒަޝްނ  ިއްސާލިމކް   -  2022 އޮކޫްޓަބުރ   18

ަޢީލ  ަޝީހމް  ޑރ.މަުޙއަްމުދ  ަރީއްސ  ގެ  ިސިވަލިއޭޒަޝްނ)ައިއ.އޯ.ީސ.ީސ.( 

ަސީޢުދ  ުޔިނަވރިސީޓައށް ޮފތް ަހިދާޔކެުރއްވުމުގެ ެތެރިއްނ.  

ގޮުތްނ  ކުުރމުގެ  ފަާހަގ  ީވކް  ްސޭޕްސ  ވޯރލްޑް   -  2022 އޮކޫްޓަބުރ   4

ޭބއިްވ  ގިުޅގްެނ  އާ  މޯލިްޑވްްސ  ިމަޝްނ  ޫޔ.އްެސ  ަފާރުތްނ  ުޔިނަވރިސީޓގެ 

ާނާސގެ  ކީުރގެ  ަންނަގވެާދއީްވ  ެލކަްޗރ  ިމ  ެތެރިއްނ.  ެސަޝްނގެ  ެލކަްޗރ 

އްެސޓޮްރޯނޓް އެއް ަކަަމށްވާ ަހިއީޑ ްސެޓަފީނިޝްނ ަޕިއަޕރ އެވެ. 

 20 އޮކޫްޓަބުރ 2022 - ެޝފް ިގލްޑް މޯލިްޑވްްސއިާއ ކްެނަގޫރ ިކޑްްސ ައިދ 

ްސަޓީޑްސގެ  ޫޓިރަޒމް  އްެނޑް  ޮހްސިޕާޓިލީޓ  އޮފް  ފަެކލީްޓ  ުޔިނަވރިސީޓގެ 

ަދިރަވުރްނ ގިުޅގްެނ ކްެނަގޫރ ިކޑްްސ ގެ ުތއުްތ ަދިރަވުރްނާނ އެކު 2022 ަވަނ 

ައަހުރގެ “ިއްނަޓރޭނަޝަނލް ެޝފް ޑޭ” ފަާހަގ ކުުރމުގެ ަހަރކުާތގެ ެތެރިއްނ. 

 19 އޮކޫްޓަބުރ 2022 - ްސީޕަކރ ީސީރްސ )ަފިހ މްުސަތޤަްބލް( 

ގެ ިތްނަވަނ ެސަޝްނ “ޕޭްލްނ ައ ިލޓްލް، ޑޫ މޯރ” ިމ ަމޢޫުޟައށް 

ހަުށަހަޅިއެދއީްވ ަމބޫްރކު ައީޒޒްއެވެ. 



5

fekwlcTI aofc aWTcscge dwrivwrunc 

moDelc sWrkc swmiTeac 

bWacvwaifi

ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަގއީުމ ުޔިނަވރިސީޓގެ ފަެކލީްޓ އޮފް އާޓްްސަގިއ ޮޕިލިޓަކލް 

ައަހުރގެ  ަވަނ   3 ޙިާޞލްކާުރ  ިޑގީުރ  ފަުރަތަމ  ާދިއާރިއްނ  ަސިއްންސގެ 

އޮކޫްޓަބުރ   2022 ާބއަްވިއިފއެވެ.  ަސިމެޓއް  ާސރކް  މޮޑެލް  ަދިރަވުރްނ 

އެޑިްމިންސޓޭްރަޝްނގެ  ެސްނޓަްރލް  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ަގއީުމ  ަގިއ   25

ިކަޔަވމްުނ  ކިުދްނ  އެ  ަޙަރކަާތީކ  ިމ  ގްެނިދަޔ  ކިުރަޔށް  އިޮޑޓިޯރައމަްގިއ 

ގްެނާދ މިޮޑއެުލއް ަކމަުގިއވާ ީރަޖަނލް ޮޕިލިޓކްްސ އްެނޑް ާސކްގެ ަދުށްނ، 

ަތޖިުރާބކުުރމިާއ ަދްސކުުރަމށް ކިުރަޔށް ގްެނިދަޔ ަޙަރކެާތކެވެ. 

ަމިއަގނޑު  ަސިމޓްގެ  މޮޑެލް  ިމ  ަޙަރކާތެްތިރިވ  ަބިއވިެރްނ   140 ޖުމަުލ 

ގޮުތްނ  ެބޭހ  ޮޕިލިޓކްްސއާ  ަމލިްޓެލަޓަރލް  ީރަޖަނލް  ަމޤަްޞަދީކ، 

ިކާލްސޫރމަްގިއ އުނގޭެނ ަމއުލޫމުާތަތއް ައަމީލ ަމިއާދުނަގިއ ޭބުންނކުުރަމށް 

ފުުރަޞުތ ަފިހޮކށިްދުނމިާއ، ަޕބިްލކް ްސީޕިކްނގެ ަފްނީނ ހަުނުރވިެރަކްނ 

ިޑޕޮްލމީެސއިާއ  ީރަޖަނލް  ަފިހޮކށިްދުނމިާއ  ފުުރަޞުތ  ަތަރއީްގކުުރަމށް 

ެދކުުނ އިޭސއާ ީމހްުނގެ ަސަރަހއީްދ ަތަރއީްގަގިއ ާސކް ައާދކާުރ ަދއުުރގެ 

ާސކް  ހަޯދިއިދުނމިާއ  ފުުރަޞުތ  ަދްސކުުރަމށް  ގޮުތްނ  ެބޭހ  މިުހްނމަުކމާ 

އޫުޞުލަތކިާއ  ަސިމޓްގެ  ައހުުލވިެރކުުރވުމިާއ  އެޖްެނޑަާއށް  ަސިމޓްގެ 

ކިުރަޔށް ގްެނާދ ގޮތަްތކިާއ މެމަްބުރ ަގއުމަުތކުގެ ަކްނޮބޑުވްުނަތކިާއ ަތފުާތ 

ަމއަްސަލަތަކށް ަސިމޓަްގިއ ިރޢަާޔތްކާުރ ގޮތަްތއް ައްނަގިއިދުނމެވެ. 

ަބއެއް މެމަްބުރ  ިއުތުރްނ ާރއޭްޖަގިއ ަޙަރކާތެްތިރވާ ާސކްގެ  ަދިރަވުރްނގެ 

ަގއުމަުތކްުނ ވްެސ ަތފުާތ ަޙަރކާތަްތއް ަތމީްސުލ ކިުރ ިމ މޮޑެލް ަސިމަޓީކ 

ކެުރވުުނ  ަތޖިުރާބަތކެއް  ިގަނ  ަދިރަވުރްނަނށް  ައިދ  ކިާމާޔުބ  ަވަރށް 

ަހަރކެާތކެވެ. 

ޭޗްނޖް  “ކަްލިއމެޓް   : ޕޮްރޖެކްޓް  ިއެރްސަމްސ   –  2022 އޮކޫްޓަބުރ   31

ަދުށްނ ްސާޓފް މިޮބިލީޓ  ެރިސިލައްންސ” ގެ  ިޑޕޮްލަމީސ ީލޑަރިޝޕް އްެނޑް 

އެވޯޑް  މަުވއަްޒފްުނަނށް   6 ުޔިނަވރިސީޓގެ  ިލުބުނ  ފުުރަޞުތ  ޕޮްރގާްރމްުނ 

ަހވުާލ ކުުރމުގެ ަރްސިމއާްޔުތގެ ެތެރިއްނ.  

ަތއާްޔުރވަުމށް  އިޮޑޓް”ައށް  “ިއްންސިޓިޓއަުޝަނލް   -  2022 އޮކޫްޓަބުރ   18

ަތއާްޔުރކުުރަމށް  ިރޕޯޓް”  ިއިވުލއަޭޝްނ  “ެސލްފް  ިއްންސިޓިޓުޔަޝަނލް 

ުޔިނަވރިސީޓ ައހުުލވިެރކުުރަމށަްޓަކިއ ކިުރައށް ގްެނިދައ ޓެްރިއިންނގެ ެތެރިއްނ.  

“divehi zuvWnuncge sulUkI mincgwnDutwkunc 

aeackibWvunc: mujutwmwAuge nwzwriacyWtu” 

dirWsWge ripOTc xWaiAukoScfi

ިދވިެހާރއޭްޖގެ ޒުވުާންނގެ ުދަވހުގެ މާުނަޞަބުތަގިއ 23 އޮކޫްޓަބުރ 2022 ަވަނ 

ުދަވހު ިމިންސޓީްރ އޮފް ޫޔުތ، ްސޕޯޓްްސ އްެނޑް ޮކިމއިުނީޓ އެމަްޕަވރަމްނޓް 

ޫޔުތ، ްސޕޯޓްްސ އްެނޑް  ިއްނ ޭބއިްވ ޚާއަްޞ ަޖލާްސަގިއ ިމިންސޓީްރ އޮފް 

ޮކިމއިުނީޓ އެމަްޕަވރަމްނޓް އިާއ ގިުޅގްެނ ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓްނ 

ެނެރެދއީްވ  ގްެނިދަޔ ިދާރާސ ިރޕޯރޓް  ައމާޒޮުކށްގްެނ ކިުރައށް  ޒުވުާންނަނށް 

“ިދވިެހ  ިދާރާސ  ިމ  ަނީސމްއެވެ.  ަފިއަސލް  ަނިއބް  ަރީއުސލްޖުމްހިޫރއާްޔގެ 

ަނަޒިރއާްޔުތ”  މުޖަުތަމޢުގެ  އެއިްކާބވްުނ:  ިމްނަގނޑަުތކްުނ  ުސލީޫކ  ޒުވުާންނ 

ައިދ  ިމްނަވުރ  ަސަބާބިއ،  ައަރިއަގްނަނ  ކުށަްތަކށް  ޒުވުާންނ  ަމޤަްޞަދީކ  ގެ 

ކުށްކުުރމާ  ޒުވުާންނ  ަދެނަގެނ  ަސަބުބަތއް  ަމގަުފިހވާ  ިދއަުމށް  އެކުށަްތަކށް 

ުދުރކުުރަމށް ކެުރިވާދެނ ަކްނަތއަްތއް ޒުވުާންނާނިއ ޢާއްމްުނގެ ަނަޒިރއާްޔުތްނ 

ައިދ  ަކނޑައެޅަުމާށ  ިސާޔަސުތަތއް  ގުޅޭ  ަރއެްޓިހ  ޒުވުާންނާނ  ެދެނަގުތމިާއ 

ޒުވުާންނަނށް ަތޢީުލމާ ަތމީްރްނ ަވިޒފާގެ ފުުރަޞުތަތއް ައިދ ކިުޅަވާރ އެހިެނހްެނ 

ަޙަރކާތަްތކަުގިއ ައިދ ަޤއުމު ިބާނކުުރމަުގ ޒުވުާންނގެ ަބިއވިެރވްުނ ިއުތުރކުުރަމާށ 

ުދަޅ ހޮެޔ ޒުވުާންނ ިބާނކަުރްނ ކެުރިވާދެނ ަކްނަތއަްތއް ެދެނަގުތމެވެ. 
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10 އޮކޫްޓަބުރ 2022 – ވޯލްޑް މްެނަޓލް ހެލުްތ ުދަވްސ ފަާހަގކުުރމުގެ ގޮުތްނ ޭބއިްވ 

ަރްސިމއާްޔުތގެ ެތެރިއްނ. ފަެކލީްޓ އޮފް ހެލުްތ ަސިއްނަސްސ ިއްނ ިއްނިތޒާމޮްކށްގްެނ 

ކިުރައށްގްެނިދައ ިމ ަރްސިމއާްޔުތ ަޝަރފުވިެރޮކށެްދއީްވ ަރީއުސލްޖުމްހިޫރއާްޔގެ 

ައނިބަކނަބުލްނ ަފޒާްނ ައހަުމެދވެ.

ިއްނަޓރޭނަޝަނލް  އިޭޝއާ  ޮހެޓލް  ކިުރައށްގްެނިދައ  ައށް   2022 އޮކޫްޓަބުރ   12-10

ޫޓިރަޒމް  އްެނޑް  ޮހްސިޕާޓިލީޓ  އޮފް  ފަެކލީްޓ  ަބިއވިެރިވ  ަގިއ  ެޗެލްނޖް  ަކިލަނީރ 

ްސަޓީޑްސގެ ހިުރހާ ަދިރަވުރްނަނވްެސ ަވީނ އިެކ ަވަނަތއް ިލިބަފއެވެ. 

ހުޅުމެާލ ިޑވޮެލޕަްމްނޓް ކަޯޕޭރަޝްނ )އެޗީްޑީސ( އިާއ ިދވިެހ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓގެ 

ގިުޅގްެނ  ެޓކޮްނޮލީޖއާ  އްެނޑް  ަސިއްންސ  އްެނިޖިނައިރްނގ،  އޮފް  ފަެކލީްޓ 

ގްެނގޮްސިފއެވެ.  ކިުރައށް  މާުބާރެތއް  ކުުރމުގެ  ިޑަޒިއްނ  ަފުރީނަޗުރ  އާރަބްނ 

29 އޮކޫްޓަބުރްނ 30 އޮކޫްޓަބުރގެ ިނަޔަލށް “ައރަބްނ އްެސޭކޕް” ގެ ަނމަުގިއ 

ކިުރައށް ގްެނިދައ މާުބާރތް ޚާއަްޞ ޮކށަްފިއ ަވީނ ުޔިނަވރިސީޓގެ ފަެކލީްޓ އޮފް 

ިއްނިޖިނައިރްނގ ަސިއްންސ އްެނޑް ެޓޮކޮނޮލީޖްނ އިާކެޓކަްޗރއިާއ ިއްނީޓިރއާ 

ިޑަޒިއްނ ިކަޔވާ ަދިރަވުރްނަނެށވެ. ިމ މާުބާރުތަގިއ 60 ަދިރަވުރްނ ަބިއވިެރވަެފިއ 

ަވީނ 12 ގޫުރަޕަކށް، ޮކްނމެ ގޫުރޕެއަްގިއ ަފްސ ކިުދްނ ިހމޭެނހްެނެނވެ.

ިމ މާުބާރުތްނ ޮހވެާލޭވ އްެނމެ މޮޅު ިތްނ ިޑަޒިއެނއް އެޗީްޑީސިއްނ ހުޅުމޭާލަގިއ 

މާުބާރުތގެ  ިމ  ޭބުންނކާުރެނއެވެ.  ަސަރަހއުްދަތކަުގިއ  ަބއެއް  ަތަރއީްޤކާުރ 

އެއަްވަނައށް ިދަހ ހްާސ ުރިފާޔ، ެދަވަނައށް ަހ ހްާސ ުރިފާޔ ައިދ ިތްނ ަވަނައށް 

ަހަތުރ ހްާސ ުރިފާޔގެ ަފިއާސގެ ިއާނމެއް އެޗީްޑީސިއްނ ަވީނ ަކނޑަައޅަާފއެވެ.
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20 ެސޕެްޓްނަބުރ 2022 – ަލްނޗަްޓިއމް ޓޯކްގެ ުނަވަވަނ ެސަޝްނ
 “ްސމާޓް ޭވްސޓް މޭެނޖަްމްނޓް” ިމ ުސުރީޚައށް 

ހަުށަހޅުއަްވިއެދއީްވ ިއބާްރިހމް ތިޯރގް
09 އޮކޫްޓަބުރ 2022 - ިއްނަޓޭނަޝަނލް ޮކިލީޓ ިރިވުޔގެ ިރޕޯރޓްގެ 

ެރޮކމްެނޑަޭޝްނަތަކށް އެކަްޝްނ ޕޭްލްނ އެކަުލވުާލަމށް ޭބއިްވ ވޯކޮްޝޕްގެ ެތެރިއްނ.


