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ިދވިެހާރއޭްޖގެ ަޤއީުމ ުޔިނަވރިސީޓގެ ިރާސރޗް ޖާރަނލް “ މޯލިްޑވްްސ ެނަޝަނލް ޖާރަނލް އޮފް 

ިރާސރޗް” ގެ 8 ަވަނ ައަދުދ ާޝިޢއޮުކށިްފއެވެ. ިމަފަހުރގެ ޖާރަނލް ޚާއަްޞޮކށަްފިއަވީނ ކިޯވޑް-

19 ައެށވެ. ިމ ައަދުދަގިއ ިހމިެނަފިއ ަވީނ ކިޯވޑް-19 ޕްެނޑިެމކްއާ ގުޅޭ އިެކާދިއާރގެ ިދާރާސަތކެެވެ. 

ިދމާވަެފިއވާ  ިޢޖިްތމީާއގޮުތްނ  ިވަޔފިާރަތަކާށިއ  ައިދ  ިއގިްތާޞީދ  ަތޢީުލީމ،  ިސއީްހ،  ިމގޮުތްނ 

ަކުރާދްސަތއް  ިދާރީސ  ިމ  ިހމިެނަފިއވެއެވެ.  ަކުރާދްސ  ިދާރީސ   15 ގުޅޭ  ގޮްނޖެހްުނަތކިާއ 

ހަުށަހޅުއްވަާފިއަވީނ ުޔިނަވރިސީޓއިާއ ުޔިނަވރިސީޓްނ ޭބުރގެ ިރާސރަޗުރްނެނވެ.

މޯލިްޑވްްސ ެނަޝަނލް ޖާރަނލް އޮފް ިރާސރޗަްގިއ ިހމިެނަފިއވާ ިދާރާސ ިރޕޯޓަްތއް 

https://rc.mnu.edu.mv/mnjr-issues/ ިމ ިލްނކްުނ ފިެނަލއްްވެާނއެވެ. 

yunivwrsiTIge risWrCc jWrnwlc 

xWAiaukoScfi.

ގާްރްނޓްްސ  ިރާސރޗް  ައމާޒޮުކށްގެ  މަުވއަްޒފްުނަނށް  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ަޤއީުމ  ިދވިެހާރއޭްޖގެ 

ޕޮްރޕަޯސލް ިލާޔެނ ގޮުތގެ ެސަޝްނ އެއް ކިުރައށް ގްެނގޮްސިފއެވެ. 20 އޮކޫްޓަބުރ 2020 ަވަނ 

ުދަވހު ޭބއިްވ ެސަޝްނ ަންނަގަވިއެދއީްވ ުޔިނަވރިސީޓގެ ާޗްނެސަލރ ޑރ ަޙަސްނ ަހީމުދއެވެ. 

ަގިޑއެއްގެ ިއަރށް ކިުރައށް ގްެނިދައ ިމ ެސަސްނަގިއ 25 މަުވއަްޒފްުނ ަބިއވިެރިވއެވެ. 

ޕޮްރޖެކެްޓއްގެ  ހަުށަހޅާ  ަބިއަތކިާއ،  ަމިއަގނޑު  ިހމޭެނެނ  ޕޮްރޕަޯސލްއެއަްގިއ  ެސަޝްނަގިއ  ިމ 

ަޚަރުދަތއް ައްނާދޒޮާކށް ައިދ ޕޮްރޖެކަްޓށް ަލފާކާުރ ަބޖެޓް ހެެދމަުގިއ ަބާލެނ ިމްނަގޑަުތކިާއ ިމހުާރ 

ާޗްނެސަލރ  ެބޭހގޮުތްނ  ަމއަްސަލަތކިާއ  ހްުނަނ  އްާނމޮުކށް  ޕޮްރޖެކްޓަްތކަުގިއ  ހަުށަހޅަާފިއވާ 

ަމޢުލޫމުާތ ިހއާްސކެުރއިްވއެވެ. ައިދ ިމ ެސަޝްނަގިއ ޑިެޕއީުޓ ަވިއްސ ާޗްނެސަލރ ޑރ ެޝހާެނޒް 

ަކްނަތއަްތއް  ފަާހަގކެުރިވަފިއވާ  މާުރަޖޢާކުުރމަުގިއ  ޕޮްރޕަޯސލަްތއް  ހަުށަހޅަާފިއ  ކިުރްނ  އަާދމް 

ަބިއވިެރްނާނިއ ިހއާްސޮކށެްދއިްވއެވެ. 

ިމަފަދ ެސަޝްނަތއް މަުވއަްޒފްުނަނށް ިހްނގުމުގެ ައމަާޒީކ ކިުރަމގަުގިއ ހަުށަހޅާ ޕޮްރޕަޯސލަްތކުގެ 

ފްެނަވުރ ަރނަގޅުވެ ިރާސރޗް ހުެދަމށް ަޝއުގުވިެރަކްނ ިއުތުރވެ، ައިދ ިމަފަދ ފުުރަސުތަތކުގެ 

ޭބުންނ ިވހާވްެސ ިގަނ މަުވއަްޒފްުނިހފަުމށް ިހތަްވުރިލިބގްެނިދއަުމށް ަމގަުފިހވުމެވެ. 

risWrCc gcrWncTc pcroPOswlc liyWnegotuge 

sexwneac kuriawSc gencgoscfi

sckUlc aofc meDisincge dwrivwrunc 

kclinikwlc pOscTincg huvWkoScfi

ްސކޫލް އޮފް މިެޑިސްނގެ ެބޗް 2 ައިދ 3 ގެ  ަދިރަވުރްނގެ ކިްލިނަކލް 

ޕްޯސިޓްނގ ހުވާކުުރމުގެ ަރްސިމއާްޔުތ 15 އޮކޫްޓަބުރ 2020 ައިދ 22 

އޮކޫްޓަބުރ 2020 ަވަނ ުދަވހު ާބއަްވިއިފއެވެ. ެދ ުދަވަހަކށް ަބާލަހިއގްެނ 

ހުވާކިުރއެވެ.  ަދިރަވުރްނ   58 ޖުމަްލ  ަރްސިމއާްޔުތަގިއ  ިމ  ޭބއްވުުނ 

ައިއ.ީޖ.އެމް.އެޗް.  ަވޑިައގްެނެނީވ  ަޝަރފުވިެރޮކށެްދއްވަުމށް  ަރްސިމއާްޔުތ 

ަމަސއަްކުތގެ  އެވެ.   ަނީޒމް  ަޢީލ  ައިދ ޑރ  ޑޯލް  ިއްނ ޑރ ާޝާނޒު 

ަމިއާދަންނ ުނކުުތަމށް ިމ ިލުބުނ ަފިހ ފުުރަސުތގެ ޭބުންނ ހޮެޔގޮުތަގިއ 

ިހފަުމށް ަދިރަވުރްނަނށް ަނޭސަހތެްތިރވެ ްސކޫލް އޮފް މިެޑިސްނ ގެ ީޑްނ 

ޑރ ީޝޒާ ަޢީލ ަދިރަވުރްނާނިއ މުޚަާތުބޮކށް ވަާހަކެދއްކިެވއެވެ. 

jWrnwlc aWrTikwlc liyWne gotuge xexwneac 

kuriawSc gencgoscfi.

މަުވއަްޒފްުނާނިއ  ުޔިނަވރިސީޓގެ  ުދަވހު  ަވަނ   27 އޮކޫްޓަބުރ   2020

ގޮުތގެ  ިލާޔެނ  އާރިޓަކލް  ޖާރަނލް  ައމާޒޮުކށްގްެނ  ަދިރަވުރްނަނށް 

ެޝަޝްނއެއް ކިުރައށް ގްެނގޮްސިފއެވެ. ުޔިނަވރިސީޓގެ ިއާދީރަމކަުރޒުގެ 

އިޮޑޓިޯރައމަްގިއ ަގިޑއެއްގެ ިއަރށް ކިުރައށްގްެނިދައ ިމ ެސަޝްނަގިއ 35 

މަުވއަްޒފްުނާނިއ ަދިރަވުރްނ ަބިއވިެރވަެވޑިައގްެނެނިވއެވެ. ިމ ެސަޝްނ 

ޑރ  ޕޮްރފަެސރ  އިެސްސެޓްނޓް  ުޔިނަވރިސީޓގެ   ަންނަގަވިއެދއީްވ 

ޢިާއަޝުތ ާނިއާލއެވެ. 

އާރިޓަކލް  ގޮާތިއ،  ިލާޔެނ  އާރިޓަކލް  ޖާރަނލް  ެސަޝްނަގިއ  ިމ 

ަޕބިްލްޝކުުރމިާއ  އާރިޓަކލް  ައިދ  ގޮްނޖެހަުތކިާއ  ިދމާވާ  ިލުޔމަުގިއ 

ާނިއާލގެ  ޑރ  ެބޭހގޮުތްނ  ަކްނަކމިާއ  ަސމުާލަކްނޭދްނޖޭެހ  ަހަމައށް 

ަތޖިުރާބ ިހއާްސކެުރއިްވއެވެ. 


