
ުކަވިލ

 ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ ކެމްޕަހެއް ލ.ގަމުގަިއ ގާިއމްކޮށްފަިއ ވަނީ 24 ޖޫން
ިމ ކެމްޕަހެވެ.  ވަނަ   4 ޔުިނވަރިސޓީގެ  ޤައުމީ  ިދވެިހރާއްޖޭގެ  ިމއީ  ގައެވެ.   2013 
މަިތމަރަދޫ ކުރީގެ  ލ.ގަމު  އެކު  ދަިރވަރުންނާ   130 ފެށީ  ިކޔަވަިއިދނުން   ކެމްޕަހުގެ 
ގަމު އެކުއެވެ.  ބަޔަކާިއ  އޮފީސް  ލެބަކާިއ  ކޮމްިޕއުޓަރ  ރޫމާިއ  ކްލާސް   4  ސްކޫލުގެ 
ހެޔޮ ިވސްނުމަށް  ބައެއްގެ  ިގނަ  ހައްދުންމަތީގެ  ވެގެންިދޔައީ  ވުޖޫދުވުން   ކެމްޕަސް 
ތައުލީމީ ޕްރޮިވންސަށް  ދެކުނު  މެދު  މުިޅ  ހައްދުންމައްޗަށާިއ  ގެނުވަިއ   ބަދަލުތަކެއް 
 ިއންިޤލާބެއް ގެނުިވ ކަމަކަށެވެ. ގަމު ކެމްޕަހުން ިމވަނީ ހައްދުންމަިތ ިހމެނޭ ސަރަހައްދުގެ

އެތަކެއް ދަިރންނެއް ތަމްރީނުކޮށްފައެވެ.

"ޑްރީމް  ހައްދުންމަތީގެ ިގނަ ބައެއްގެ އުއްމީދުތަކާިއ ގުިޅފަިއވާ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީގެ 
 ކެމްޕަސް"  ވުޖޫދަށް ގެނައުމަށްޓަކަިއ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީން ކުރާ މަސައްކަތައް ފެިހ
ިމސަރަހައްދުގެ ވާނީ  ިދޔުން  ވެގެން  ހަގީގަތަކަށް  ިމކަން  ިލިބފަިއވުމާއެކު   ިސގްނަލް 

ތައުލީމަށް ިލިބގެންދާނޭ ިއތުރު ކުިރއެރުމަކަށެވެ.

ގަމު ކެމްޕަސް

ޖީލުތައް ިބނާކުރުމުގަިއ ގަމު ކެމްޕަހުގެ ދަސްވެިނން

ގަމު ކެމްޕަހުގެ ޚަބަރު ިސޓީ

 އ�ދ�ދ�: 01

ސްކޫލްގެ ޘާނީ  އަލް  ޚަލީފާ  ިބން   ހަމަދް 
އަބްދުލް ސަލާމް  އަބްދުލް  ޓީޗަރ   ިއސްލާމް 
ގަމު ފަޚުރުވެިރވާ،  ކެމްޕަސް  ގަމު  އަކީ   ޙަމީދް 
ިޑޕްލޮމާ ގްރެޖުއޭޓް  ޕޯސްޓް  ިހންިގ   ކެމްޕަހުން 
ސަލާމް ދަސްވެންޏެކެވެ.  ގެ  ޓީިޗންގ   ިއން 
ވަނަ  1 ފަޚުރުވެިރ  މުިޅކޯހުން  ވަނީ   ސަރ 
ދަިރވަރުންނާިއ އަކީ   ހޯދާފައެވެ. ސަލާމް ސަރ 
ިލިބފަިއވާ، ލޯިބ  ިއޙްިތރާމާިއ   ބެލެިނވެިރންގެ 
ލޯ ދަިރވަރުން  ކަންކަމަށް   ދީނީ 
އަދާކުރައްވާ ރޯލެއް  މުިހއްމު   ހުޅުވަިއިދނުމުގަިއ 
ސަލާމް އެދެނީ  ކެމްޕަހުން  ގަމު    ބޭފުޅެކެވެ. 

 ސަރ އަށް އަބަދުވެސް ކާިމޔާބީއެވެ. 

 ހަމަދް ިބން ޚަލީފާ އަލް ޘާނީ ސްކޫލްގެ ލީިޑންގ
ކެމްޕަސް ގަމު  ޒާިހރަކީ  އަހްމަދު   ޓީޗަރު 
ބެޗެލަރ ިހންިގ  ކެމްޕަހުން  ގަމު   ފަޚުރުވެިރވާ، 
 އޮފް ޓީިޗންގ ޕްރަިއމަރީ ކޯހުގެ ދަސްވެންޏެކެވެ.
 ޒާިހރު ސަރ  އަކީ ިކޔަވާިދނުމާިއ، ދަިރވަރުންނާ
ިއސްކަންދެއްވާ، ކަންކަމަށް   ގުޅުންހުިރ 
މަސައްކަތް ދާިއރާގަިއ   ޝައުގުވެިރކަމާއެކު 
 ކުރައްވާ މުދައްިރސެކެވެ. ގަމު ކެމްޕަހުން އެދެނީ

 ޒާިހރު ސަރ އަށް އަބަދުވެސް ކާިމޔާބީއެވެ.

ޓީޗަރު ލީިޑންގ  ސީިނއަރ  ސްކޫލްގެ   ިއހައްދޫ 
ކެމްޕަސް ގަމު  އަކީ  ިއބްރާިހމް   ސޮފާ 
ބެޗެލަރ ިހންިގ  ކެމްޕަހުން  ގަމު   ފަޚުރުވެިރވާ، 
އޮފް ޓީިޗންގ ޕްރަިއމަރީ ކޯހުގެ ދަސްވެންޏެކެވެ.
  ސޮފާ ިމސް އަކީ  ކަންކަމުގަިއ  ިއސްނެގުމުގަިއ
 ނަމޫނާ މުދައްިރސެކެވެ. އަބަދުވެސް  ިހިނތުންވެ
މުއާމަލާތް ބެލެިނވެިރންނާ  ދަިރވަރުންނާިއ   ހުރެ 
މެދުގަިއ ދަިރވަރުންގެ  ވަނީ  ިމސް  ސޮފާ   ކުރާ 
 މަޤުބޫލް، ިހންގުންތެިރ، މަސައްކަތައް ފަރުވާތެިރ
 މުދައްިރސެކެވެ. ގަމު  ކެމްޕަހުން އެދެނީ ސޮފާ

ިމސް  އަށް އަބަދުވެސް ކާިމޔާބީއެވެ. 

2021”ކުވަިލ“ ިމއީ ލ. އަތޮޅު  ބަހުރުވަިއން ކޮވެއްޔަށް ިކޔާ ނަމެކެވެ.
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ފޮޓޯިއން ޚަބަރު

         
 ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީ ގަމު ކެމްޕަސް ވުޖޫދުވުމާ ހަމަިއން ޓީޗަރުން
ފަށާފައެވެ. ކެމްޕަހުގަިއ  ގަމު  ވަނީ  ކޯސްތައް   ތަމްރީނުކުރުމުގެ 
 ިމހާތަނަށް ގަމު ކެމްޕަހުން ވަނީ ިމ ދާިއރާިއން 100 އަށް ވުރެ ިގނަ
ސަރަހައްދަށް ިމ  އެގޮތުން  ދަސްވެިނވެފައެވެ.   ދަިރވަރުން 
 ިނސްބަތްވާ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެތަކެއް ޓީޗަރުންނެއް ގަމު ކެމްޕަހުން
ބޮޑެިތ އެންމެ  ހުިރ  އަތޮޅުގަިއ  ލާމު  އުފައްދާފައެވެ.   ވަނީ 
އެންމެ ިއސް ހަމައަށް،  ކުިދ ސްކޫލްތަކާ  ފެިށގެން   ސްކޫލްތަކުން 
ކެމްޕަހުގެ ގަމު  ބޭފުޅުންނަކީ  ފާހަގަކޮށްލެވޭ   ސަފުގަިއ 
ިހންިގ ކެމްޕަހުގަިއ  ގަމު  ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.   ދަސްވެިނންކަން 
ޕޯސްޓް ތެރޭގަިއ،  ކޯސްތަކުގެ  ފާހަގަކޮށްލެވޭ  އެންމެ   ދާިއރާގެ 
ިޑޕްލޮމާ ިއން ޓީިޗންގ އަިދ ބެޗްލަރ އޮފް ޕްރަިއމަރީ  ގްރެޖުއޭޓް 
 ޓީިޗންގ ިހމެނެއެވެ. މީގެ ިއތުރުން ިމ އަހަރު މުިޅން އަލަށް ިމވަނީ
އޮފް މާސްޓަރސް  ކޯހެއް،  ފެންވަރުގެ  މާސްޓަރސް   ިމދާިއރާގެ 

އާރޓްސް ިއން ިދވެިހ ލޭންގުއެޖް ގަމު ކެމްޕަހުގަިއ ފަށާފައެވެ.

 ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީ ރާއްޖޭގަިއ ިއލްމުގެ ނޫރު ފަތުރާ އަިލގަދަ
 ދަންމަރަކަށް ވެގެންދަނީ އެ ޔުިނވަރިސޓީން ފޯރުކޮށްދޭ ތައުލީމުގެ ފެންވަރު

ރަގަޅުކަމުން

މަސައްކަތައް ހުންނަގޮތުން  ފަރުމާކޮށްފަިއ  ކޯސްތަށް  ގެ   އެމް.އެން.ޔޫ. 
ތައްޔާރުވެފަިއ. މަިއދާނަށް  އަމަލީ  ިތބެނީ  ޓީޗަރުން  ިއރު   ިނކުންނަ 
 އެމް.އެން.ޔޫ. އަކީ ރާއްޖޭގަިއ އެންމެ ޤާިބލު މުދައްިރސުން ތަމްރީނުކުރާ

  ިއންސްިޓިޓއުޝަން

 އަޅުގަނޑުމެންގެ މުދައްިރސުންގެ ތެރެިއން އެ ޔުިނވަރިސޓީއަކުން އެންމެ
 ިގނަިއން ތައުލީމް ހާިސލުކޮށްގެން ިތއްބެވީ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީ ިއން،
 އެބޭފުޅުންގެ ފެންވަރާިއ ދޭތެރޭ ދެންނެވޭނީ، އަޅުގަނޑު ވަރަށް ިހތްހަމަ

ޖެހޭކަމަށް

އަބްދުهللا ޝަރީފު، މުކުިރމަގު ސުކޫލް ޕްިރންިސޕަލް

އަސްލަމް މުޚްތާރު، މާމެންދޫ ސުކޫލް ޕްިރންިސޕަލް

މުހައްމަދު ނަޒީލް، ިއހައްދޫ ސުކޫލް                                                                                                           ޕްިރންިސޕަލް

މުދައްިރސުން ތަމްރީނުކުރުމުގަިއ ގަމު ކެމްޕަސް
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 ގަމު ކެމްޕަހުގެ ދަިރވަރުންނަށް ކުިރއަށް ގެންިދޔަ ދީނީ ިއރުޝާދު

ސެޝަންގެ ތެރެިއން

މާމެންދޫގެ މުއައްސަސާތަކަށް ކުިރއަށްގެންިދޔަ ފަސްޓް އެިއޑް

ސެޝަންގެ ތެރެިއން

2021 ފުރުތަމަ ޓަރމްގެ ިއންޓޭކުގެ އޮިރއެންޓޭޝަންގެ ތެރެިއން

2021 ފުރުތަމަ ޓަރމްގެ ކޯސް ޕްރޮމޯޝަން ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެިއން

 ލ. ގަމުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އަހަރީ މަހާިސންތާގަިއ ކެމްޕަސް

މެނޭޖަރ ކެމްޕަސް ތަމްސީލު ކުރެއްވުން

ސްކޫލްތަކަށް ކުިރއަށްގެންދާ ކެިރއަރ ގަިއޑަންސް ޕްރޮގްރާމްގެ

ތެރެިއން ިއހައްދޫ ސްކޫލަށް ކުިރއަށް ގެންިދޔަ ސެޝަން

ސްކޫލްތަކަށް ކުިރއަށްގެންދާ ސްޓަޑީ ސްިކލްސް ޕްރޮގްރާމްގެ

ތެރެިއން މާމެންދޫ ސްކޫލަށް ކުިރއަށް ގެންިދޔަ ސެޝަން

 ”ދުޅަހެޔޮ އެމް.އެން.ޔޫ ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމަޢު“ ިޝއާރުގެ ދަށުން ކުިރއަށް

ގެންިދޔަ ިދގުިހނގުން ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެިއން

 މުއައްސަސާތަކާ އެކު ކުިރއަށްގެންދާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެިއން

 ލ. އަތޮޅު ކައުންިސލާ އެކު ބޭއްިވ ބައްދަލުވުން


