
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޯލޯގގެ ދޭހަ

ޝަޚުޞިއްޔަތާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ   1 ތަޢާރުފު

އަމާޒާއި، މިޞްރާބު ދޭހަކޮށްދޭ ޢުންޞުރުތަްއ މަޤުޞަދާއި، 

އެކުލެވޭގޮތަށް، ޔުނިވަރސިޓީގެ ލޯގޯގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް 

ޔުނިވަރސިޓީއިންވަނީ އައު ލޯގޯއެއް ފަރުމާކޮށްފައެވެ. 

މި ޢުންޞުރުތަްއ މިކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ 

 މާނަތަކެވެ. ފަރުމާކުރެވުނު ގޮތާއި، މި ޢުްނޞުރުތަކުން ދޭހަވާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  ކިޔާނީ ' ކަރުދާހަށްމި   2 ނަން

' އެވެ.ލޯގޯގެ ދޭހަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ މަޤުޞަދަކީ،  ކަރުދާހުގެމި   3 މަޤުޞަދު

ލޯގޯގައި ހިމަނާފައިވާ ޢުންޞުުރތަްށ ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ފަރުމާކުރެވުނު ގޮތާއި، މި ޢުންޞުރުތަކުން ދޭހަވާ މާނަތައް 

ބަޔާންކޮށްދިނުމެވެ. 

ތިރީގައި މިވަނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލޯގޯގެ ގޮތުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ   4 ޔުނިވަރސިޓީގެ ލޯޯގ

 މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ލޯގޯެއވެ.

ލޯގޯގައި ހިމެނޭ 

 ޢުންޞުރުތައް

ޔުނިވަރސިޓީގެ ލޯގޯ ގައި ހިެމނެީނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ  (ހ) 5

 (ހަތަރެއް) ޢުންޞުރެވެ. އެ ޢުންޞުރުތަކަކީ: 4އަސާސީ 



 

 

 އިސްލާމީ ތަރި .1

 ވާފަށެއް .2

 ވަށްބޮޅެއް .3

 ޚަތިމެއް .4

ލެވިގެން ރަމްޒުކޮށްދެނީ، އެމުިނއެކު ތައްޢުންޞުރުމަތީގައިވާ  (ށ)  

މީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލޯގޯ އެވެ. އެއީ، ރާއްޖޭގެ އިސްލާދިވެހި

އަމާޒާއި، ޔުނިވަރސިޓީގެ ޝަޚުޞިއްޔަތާއި، މަޤުޞަދާއި، 

 މިޞްރާބު ދޭހަކޮށްދޭ ރަމްޒެވެ.

އިސްލާމީ ތަރީގެ ފަރުމާ ބިނާވެފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމުގެ  (ހ) 6 އިސްލަމީ ތަރި

 ފުރަތަމަ އަކުރު ކަމުގައިވާ، "ދ" ގެ މައްޗަށެވެ.

 

" مالدیفޢަރަބި ބަހުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކިޔާ ނަން ކަމުގައިވާ " (ށ)  

 ގެ ހުރިހައި އަކުރެއް ތަރީގައި ހިމެނެ އެވެ.

 

ލޯގޯގައިވާ އިސްލާމީ ތަރީގެ ފަރުމާ ބިނާކޮށްފައިވަީނ، އޭގައި  (ނ)  

ޢަރަބި އަކުރުގެ ދާލު ތަކުރާރުުވމުގެ މައްޗަށެވެ. މި ދާލަކީ، 

" مالدیفތަމަ އަކުރެވެ. އަދި އެއީ، "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމުގެ ފުރަ

 ގެ ހަތަރުވަނަ އަކުރެކެވެ.



 

 

އޭގެ މަތީގައިވާ ، ކޮންމެ ދެ ދާލެއްގެ ދެމެދު ވަކިކޮށްދޭ ކެނޑުމާއި (ރ)  

 ތީރު ބައްޓަމަށްދާ ،ދާލުގެ އެތެރެ ފަރާތް ގުޅިގެން އުފެދޭ

  އެކުލެވޭ ރަމްޒެކެވެ. އެއީ،ކުރިއަކީ، ވަރަށް މުހިންމު މާނައެއް

ޔުނިވަރސިޓީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށްުވރެ އިތުރަށް ހެދިބޮޑުވެ ދުރަްށ 

 ފެތުރިގެންދާނެ ކަމުގެ ރަމްޒެވެ.

(އަށެއް) ކަން އެކުލެވޭ ތަރީގެ އަޞްލަކީ، ހަތަރެސްކަން  8 (ބ)  

ގޮޅި އެވެ. ހަތަރެސްކަން ގޮޅިއެއްގެ މަރުކަޒުގައި ބައިވެރިވާ 

މަތީގައި، ވަށްބޮޅެއްގެ އެހެން ހަތަރެސްކަން ގޮޅިއެއް އޭގެ 

ޑިގްރީ ދަރަޖައަށް)  45އަށްބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް (ނުވަަތ 

(އަށެއް) ކަން އެކުލެވޭ ތަރި އުފެެދ  8އަނބުރާލައިފިނަމަ، 

(އަށެއް) ބިތަްށ  8އެވެ. އަދި މި ތަރީގެ ފިޔަތައް، ދުނިޔޭގެ 

އިޝާރާތްކުރެ އެވެ. އެއީ، މައިގަނޑު ހަތަރު ބިތް ކަމުގައިވާ، 

ހުޅަނގާއި، އުތުރާއި، ދެކުނާއި، އަދި މިއިން ޮކންމެ ެދ ، އިރާއި

(އަށެއް) ބިތެވެ. ނުވަަތ  8ބިތެއްގެ ދެމެދުގައިވާ ބިތެވެ. ޖުުމލަ 

(އަށެއް) ފަރާތެވެ. އެހެންކަުމން، އިސްލާމީ ތަރިއަކީ، މުޅި  8

 ދުނިޔެ އޭގައި ޝާމިލުވާ ބާރުގަދަ އެއްޗެއްކަން އެނގެއެވެ.

ގެފުޅު ބައިވެރިވާ ބަާހތަކުެގ هللا އިސްލާމީ ތަރި އާއި، ކަޢުަބތު (ޅ)  

ތެރޭގައި، ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކަްށ އިޝާރާތްކުރުން ހިމެނޭކަމީ 

ގެފުޅުެގ هللا ފާހަގަކޮށްލަންޖެޭހ ނުކުތާއެކެވެ. އެހެނީ، ކަުޢބަތު

ރުކުންތަކުން އިޝާރާތްކުރެއްވެނީ، ދުނިޔޭގެ ބައްރުތަކަށެވެ. 

ފާރުކޮޅުތައް ސީދާކުރެއްވިފައިވަނީ، ގެފުޅުގެ هللا ކަޢުބަތު

 ބިަތށެވެ. (ހަތަރެއް) 4ދުނިޔޭގެ 

އިސްލާމީ އާކިޓެކްޗަރ އާއި، އިސްލާމީ ، އިސްލާމީ ތަރިއަކީ (ކ)  

 .ފަރުމާގައި ބޭނުންކުރެވޭ އަސާސީ ޢުންޞުރެކެވެ



 

 

އިސްލާމީ ތަރިން ދޭހަކޮށްދޭ މާނަތަކުގެ ޚުލާޞާ ތިރީގައި  (އ)  

 މިވަނީއެވެ.

 ޝަޚުޞިއްޔަތު.އިސްލާމީ  .1

 އިސްލާމީ ހިދާޔަތުގެ އަލިކަން. .2

 ބާރުގަދަކަން. .3

 ގުޅިލާމެހުން. .4

 103ވާފަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ، ާއލު ޢިމްރާން ސޫރަތުގެ  (ހ) 7 ވާފަށް

هللا ވަނަ އާޔަތުގެ އިލްހާމުންނެވެ. އެ އާޔަތުގައި މާތް 

 ވަޙީކުރައްވާފައި ވެ އެވެ.

يًعا َوَال تـََفرَُّقواَواْعَتِصُموا ِحبَْبِل اهللَِّ  [  ] مجَِ

ގެ ދީނެވެ. هللا މި އާޔަތުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ވާފަށަކީ، މާތް 

އެއީ، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްީދނެވެ. އެހެންކަމުްނ، އެްއ 

ގެ ދީން ކަމުގައިާވ هللا ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު، ވާަފށަކީ، މާތް 

 އިސްލާމް ދީނަށް އޮތް ރަމްޒެކެވެ.

ކުން ބަލާއިރު، އެއީ، ދިވެހިވަންތަކަމާއި، ދިވެިހ އަނެއް ނަޒަރަ (ށ)  

ސަގާފަތަށް އޮތް ރަމްޒެކެވެ. އެހެނީ، ވާވެލާވެއްޔަކީ، ދިވެހިންެގ 

އޮޑިދޯނިފަހަރުގައި ގެންގުޅޭ އެއްޗެކެވެ. އޭގެ ތަޞްވީރަކީ، 

ދިވެހިންގެ ސަގާފީ ކުރެހުންތަކުެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްޗެކެވެ. 

ތައް ޒީނަތްތެރިކުރުމަށްޓަކައި، ދިވެހިންގެ ގެދޮރާއި ޢިމާރާތް

 ވާވެލާވެލީގެ ކުރެހުންތައް ކުރެހިަފއި ވެ އެވެ.

އަދި އެހެން ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު، ވަލަކީ ދިވެހިންެގ  (ނ)  

މަސައްކަތްތެރިކަމާއި، ހުނަރުވެރިކަން ވެސް ދައްކައިދޭ 

ރަމްޒެކެވެ. ދިއްގާގަހުގެ ވަކައިން ނުވަތަ ރޯނުން އެކިވަރުވަރުގެ 



 

 

ވާވެލާވެލި އުފެއްދުމަކީ، ދިވެހިންގެ އަޞްލީ މަސައްކަތެކެވެ. 

ވާވެލާވެލި އުފެއްދުމަށްޓަކައި ޭބނުންކުރާ އާލަތްތަކަކީ ވެސް 

ދިވެހިން އަމިއްލައަށް އުފައްދާަފއިވާ އެއްޗިއްސެވެ. އެތަކެތި 

ބޭނުންކޮށްެގން ވާވެލާވެލި އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތަކީ، ފަރުދީ 

. އެކަމަކު، އެއީ، ޖަމާޢީ މަސައްކަތެކެވެ. މަސައްކަތެއް ނޫނެވެ

އެކުވެރިކަމާއި، އެއްބައިވަންތަަކމާއި، އެއްބަޔެއްވަންތަކަްނ 

 ރަމްޒުކޮށްދޭ މަސައްކަތެކެވެ.

ލޯގޯގައި ވާ ކުރަހާފައިވަނީ، ފެށުމެއް، ނިމުމެއް ނުވާ ވަލެއްގެ  (ރ)  

ގެ هللا ގޮތުގަ އެވެ. މިއިން ރަމްޒުކޮށްދެނީ، މާތް 

އެއްކައުވަންތަކަމުގެ ޢަޤީދާ އެވެ. އެއީ މުސްލިމުންގެ ޢަޤީާދ 

އަށް ފެށުމެްއ، هللا އެވެ. އިސްލާމީ ޢަޤީދާގައި ވަނީ، މާތް 

ނިމުމެއް ނުވާ ކަމަށެވެ. އިސްލާމީ ފަންނުގައި، ފެށުމެއް 

ނިމުމެއް ނުވާ ކުރެހުންތަްއ ތަޞްވީރުކުރުމުގެ ފިކުރު 

 .ބިނާވެފައިވަީނ، މި ޢަޤީދާގެ މައްޗަށެވެ

ބަޔެވެ. މިއީ، އަހަރުދުވަހުގައިވާ  24ލޯގޯގައިވާ ވަލުގައި ވާނީ،  (ބ)  

މަސްދުވަހުގެ ދެގުނަ އެވެ. މިއިން ރަމްޒުކޮށްދެނީ،  12

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ތާރީޚެވެ. އިސްލާމީ 

ޔުނިވަރސިޓީގެ ޢުމުރާއި ތާރީޚުން އަހަރުތައް ފަށްފަށްވެގެންާދެނ 

ގެ ވާގިފުޅާއެކު، މި ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދިގު  هللاކަމެވެ. މާތް 

 އި ކުރެވޭ އުންމީދެވެ. ޢުމުރެއް ލިބިގެންވާނެ ކަމެވެ. އެކަމަށްޓަކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކަށް އިސްލާމީ ހިދާޔަތު ފަތުރައިދޭ 

ދަންމަރެއްގެ ގޮތުގައި، މި އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ 

 ދުޢާތަކުގެ ރަމްޒެއް ލެހެއްޓެވުމަށްޓަކައި ތަކުރާރުކޮށް ކުރަމުންދާ

 ކަމަށް ވެސް މި ވާފަށް ފުދެ އެވެ.



 

 

 ވާފަށުން ދޭހަކޮށްދޭ މާަނތަކުގެ ޚުލާޞާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. (ޅ)  

 ގެ އެއްކައުވަންތަކަން ޤަބޫލުކުރާ ޢަޤީދާ.هللا މާތް  .1

 އިސްލާމްދީން. .2

 އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެއްބަޔެއްވަްނތަކަން. .3

 އާއި މަސައްކަތްތެރިކަން.ދިވެހި ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ  .4

ވަށްބޮޅަކީ، ނުހަނު ގިނަގުަނ މާނަތައް އޭގައި އެކުލެވޭ  (ހ) 8 ވަށްބޮޅު

އެއްޗެކެވެ. ވަށްބޮޅަކީ ވެސް ހަތަރެސްކަން ބައްޓަން ފަދައިްނ 

ސާބިތު ބައްޓަމެކެވެ. އޭގެ މަރުކަޒާއި ދާރައާ ދެމެދުގައިވާ 

ބަދަލެްއ މިނަކަށް، އޭގެ އެތެރޭގެ އެްއވެސް ހިސާބެއްގައި 

 ނާންނާނެ އެވެ.

ލޯގޯގައި ވަށްބޮޅު ރަމްޒުކޮށްދެނީ، މާލޭ ހުކުރު މިސްކިުތ  (ށ)  

މުންނާރެވެ. އެހެނީ، އެ މުންާނރުގެ ހުރަސް ސެކްޝަނަކީ، 

 ވަށްބޮޅެކެވެ.

ލޯގޯގެ ތެރެއަށް މުންނާރު ވަދެެގން ދިއުމުން، ލޯގޯގެ ވާހަަކ  (ނ)  

މުއްސަނދިވެގެންދެ އެވެ. ދިގުވެ، ޝަރަޙަ އިތުރުވެ، މާަނަތއް 

އިންސާނީ ޙަޟާރަތުގެ އެންމެ ދުރު ހިސާބުތަކުގައިވާ އާސާރީ 

ތަރިކައާއި، މި ލޯގޯ ގުޅި ލާމެހިގެންދެ އެވެ. މިކަންކަްނ 

ހިނގަނީ، މުންނާރުގެ ފަރުމާއާ ުގޅިފައިވާ ތާރީޚީ ދިގު ވާހަކައިގެ 

 ތެރެއިންނެވެ.

ޚުލާޞާކޮށް ދަންނަވާނަމަ، މުންނާރަކީ، ޢަރަބިކަރައިގެ  (ރ)  

މުންނާރެއް، ނަމޫނާއެއް ކަމަްށ ބަލައިގެން ހަދާފައިވާ އުސް 

ބިނާއެކެވެ. ޢަރަބިކަރައިގެ މުންނާރުގެ އަޞްލަކީ، ޢިރާޤުގެ 

ސާމައްރާގެ ބޮޑު މިސްކިތުގެ މުންނާރެވެ. އެއީ، މަލްވިއްޔާގެ 



 

 

ސް މުންނާރެވެ. މަލްވިއްޔާގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ބިޔަ، އު

އަޞްލަކީ، އިހުޒަމާނުގައި ޢިރާޤުގައި ބިނާކުރެވުނު ޒިގުރަޓް 

)Zigguratެސް ދީނީ ) އެވެ، ކިއުނު އުސް ބިނާތަކެވެ. އެއީ ވ

 އެވެ.ބިނާތަކެއް ކަމުގައި ވި

 ވަށްބޮޅުން ދޭހަކޮށްދޭ މާަނތަކުގެ ޚުލާޞާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. (ބ)  

 މުންނާރު. .1

ޙަޟާރަތުގެ އެހާރާއި މިހާރާއި  އިންސާނީ .2

 މުސްތަޤުބަލު.

ދިުނމުގައި ދީނުގެ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތު .3

 މުހިންމުކަން.

 ދުނިޔެ. .4

 ދިވެހި އިސްލާމީ ޝަޚުޞިއްޔަތު. .5

އިވާ މުންނާރުން ރަމްޒުކޮްށދޭ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ަކންތައްތަްއ ލޯގޯގަ (ޅ)  

 ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

 ގުޅިލާމެހިފައި ވާ ކަމެވެ.އިންސާނީ ޙަޟާރަތު، ދީނާ  .1

ދީނާ ނުލައި، ފުރިހަމަ ތަުޢލީމާއި ތަރުބިއްޔަުތ  .2

 ނުދެވޭނެ ކަމެވެ.

މާތްވެގެންާވ ، ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދިވެހީންގެ ދީނަކީ .3

 އިސްލާމްދީން ކަމެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢުމްރާނީ ވެށީގެ އެންމެ މުހިންމު  .4

 ލޭންޑްމާކަކީ މުންނާރު ކަމެވެ.

ވަޙުދަތާއި ސިޔާދަތު ބިނާވެފައިވަީނ ދިވެހިންގެ  .5

 މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ މައްޗަށް ކަމެވެ.



 

 

 މުޞްޙަފް

 

އާނެވެ. ތް ަތޞްވީރުކޮްށދެނީ، ކީރިތި ޤުރްލޯގޯގައިވާ ފޮ (ހ) 9

އާނަްށ ލުކޮށްދެނީ، ދިވެހިން ކީރިތި ޤުރްފޮތްގޮނޑި ތަމްސީ

ވަށްބޮޅު  ކަމޭހިތާ މިންވަރުގެ ބޮޑުކަމެވެ. ޚަތިމުގެ މެދުގައިވާ

ރަމްޒުކޮށްދެނީ، ތެދުމަގާިއ ހިދާޔަތާއި އުޖާލާކަމާއި 

، ނޫރާނިއްޔަތުގެ މަޞްދަރެވެ. ޚަތިމުގެ ޞަފުޙާތައް ދައްކައިދެނީ

 .އެ ނޫރާނީ މަޞްދަރުން ފެތުރިެގންދާ ދޯދިތަކެވެ

 މުޞްޙަފުން ދޭހަކޮށްދޭ ާމނަތަކުގެ ޚުލާޞާ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. (ށ)  

 އާން.ކީރިތި ޤުރް .1

ފައިވާ ކީރިތި ޤުރްއާނަށް ދީދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގައި  .2

 މަތިވެރި ދަރަޖަ.

 ހިދާޔަތާއި ނޫރާނިއްޔަތުގެ މަޞްދަރު. .3

 ތެދުމަގު. .4

 ޢިލްމު. .5

ލޯގޯގައިވާ ޚާއްޞަ 

 ކަންކަން

ޔުނިވަރސިޓީގެ ލޯގޯއިން ފާހަގަކުރެވޭ ޚާއްޞަކަންކަން ތިރީގައި   

 އެވަނީއެވެ.

 މާނަތަކެއް އެކުލެވުން.ޔުނިވަރސިޓީއާ މުނާސިބު  .1

 ހިމެނުްނ. ޢުންޞުރުތައް އިސްލާމީ .2

 އެމުނިއެކުލެވުން. .3

 ގުޅިލާމެހުން. .4

 ޔުނިޓެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިުވން. .5

 ދުރަށް ފެތުރިގެންދާކަން ރަމްޒުވުން. .6

ދިވެހިވަންތަ އިސްލާީމ ޝަޚުޞިއްޔަތު  .7

 ދައްކައިދިނުން.



 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލޯގޯ އެކި މުނާސަބަްތ 

ގަިއ  1ތަކުގައި ބޭުނންކުރުމާ ބެޭހ ތަްފޞީލު މީގެ ޖަދުވަުލ 

 ވާނެއެވެ. 

 

 

 

  

  



ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޯލޯގ އެކި މުނާސަބަތް ތަކުގައި ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭ 

ތަފްޞީލު



 އި ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފްޞީލުތްތަކުގަގެ ލޯގޯ އެކި މުނާސަބަދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ

 ާތަކުގައި ފަރުމާކޮށްގެްނ  އްސަސާ/ކުންފުނި އަމުހުރިހާ ރަފްގެ ފާަހގައެއްކަމުގައި ލޯގޯއަކީ ޢިއްޒަތާއި ތަޢުރީފުގެ/ތަޢ

ތަކާއި، ވެހިކަލްގެ ޢިމާރާތާއި، ސަސާ/ކުންފުނީނިސްބަތްވާ މުއައްބޭނުންކުރެވެނީ، ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެއްކެވެ. ލޯގޯ 

 ކުރުމުގައިއެވެ. ތައްއަދި ތަނާ ގުޅޭ މިނޫންވެސް އެހެނިހެން މުޢާމަލާތްއިޝްތިހާރުކުރުމުގަ އާއި 

  ުއްސަސާތަކުގެ ލޯގޯ ފަދަ "ކޮޕީރައިޓާއި އެއާގުޅޭ އެހެނިހެން ޙައްޤުތަކުގެ ޤާނޫނު" ގައި މުއަ 2010/23ޤާނޫނު ނަންބަރ

 އަދަބުތައް  ފިޔަވަޅުތަކާއި ލިބިއްޖެނަމަ އެޅޭނެ އުނިކަމެއް ޙައްޤަކަށް އެފަދަ ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުމާއި، ޙައްޤުތައް

 ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ.

  ެތަފްޞީުލ ނެ ގޮތުގެ ނިވަރސިޓީގެ ލޯގޯ ބޭނުންކުރާޔު މިއިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކި އެކި ބޭނުންތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގ

 މިނޫން އެހެން ގޮތަކަށް މި ޔުނިވަރސިޓީގެ ލޯގޯ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. .ވެތިރީގައި މިވަނީއެ

 ލޯގޯ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތްތައްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އިސްލާމީ 

ގެ ޔުނިވަރސިޓީ

 ރަސްމީ ލޯގޯ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އިސްލާމީ 

ގެ ޔުނިވަރސިޓީ

ނަން 

ރަސްމީކޮށް 

އޮންނާނެ ގޮތް 

ފޮންޓް 

Helvetica LT STD Black 

الخط الكوفي

MV Waheed



 ކުލަ ކޯޑް

 ގޯލްޑް ކުލަ ފެހިކުލަ

C: 91C: 22  
M: 17  M: 41  
Y: 100  Y: 100  
K: 4  K: 2  

ލޯގޯ އަދި ނަން 

އްަސ އިނގިރޭިސން ތަްއޔާރުކުާރ ޚާ

ޑޮކިއުމަންްޓތަކުަގއި ޭބނުްނ ކުރުަމށް

ޢަރަބި / ިދވެިހ /  އިނގިރޭިސ ެލޓަރހެޑް 

ރަްސމީ އެްނމެހާ ޑޮިކއުަމންްޓތަކުގަިއ އަިދ 

 ބޭނުްނ ކުރުަމށް 

ލޯގޯ  (ބްލެކް 

އެންޑް ވައިޓް) 

ޔޯރ ލޯގޯ ( ޕް

 ގޯލްޑް)

ނަން ކުރުކޮށް 

ނެ ބޭނުން ކުރާ

ގޮތް 
IUM



ނަން ކުރުކޮށް 

ލޯގޯ  އަދި

 

  
  
 

މިހާރު 

ޔުނިވަރސިޓީގެ 

ލެޓަރ ހެޑް 

ބޭނުންކުރާ ގައި 

 ލޯގޯ

IUM  IUM

IUM




