
ުކަވިލ

ިސއްހީ ދާިއރާ ިބނާ ކުރުމުގަިއ ގަމު ކެމްޕަސް

ޖީލުތައް ިބނާކުރުމުގަިއ ގަމު ކެމްޕަހުގެ ދަިރވަރުން

ގަމު ކެމްޕަހުގެ ޚަބަރު ިސޓީ

 އަދަދު: 02

 ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްިޕޓަލުގެ ޑަިއލެިސސް ޔުިނޓްގަިއ ނަރުހެއްގެ ގޮތުގަިއ މަސައްކަތްކުރާ މަިރޔަމް ނަޝާތު އަކީ
 ޤައުމީ ޔުިނވާރިސޓީ  ގަމު ކެމްޕަސް ފަޚުރުވެިރވާ، ގަމު ކެމްޕަހުން ިހންިގ ބެޗެލަރ އޮފް ނަރިސންގ ކޯހުގެ
 ދަސްވެންޏެކެވެ. ނަޝާތު ިޑޕްލޮމާ އޮފް ނާރިސންގ ހަދާފަިއވަނީވެސް ޤައުމީ ޔުިނވާރިސޓީންނެވެ. ނަޝާތު
ރާވާ ކަންކަން  ގުިޅގެން  މުވައްޒަފުންނާ  މަސައްކަތްކުރާ  އެކުގަިއ  ިއސްނަގާ،  ކުރުމުގަިއ  ކަންކަން   އަކީ 

ިހންގުމުގަިއ ލާމަސީލު ނަރުހަކެވެ. ގަން ކެމްޕަހުން އެދެނީ ނަޝާތުއަށް އަބަދުވެސް ކާިމޔާބީއެވެ.

 ފާިތމަތު ިޝއުޒާ އަކީ ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީ ގަމު ކެމްޕަހުގަިއ ިޑޕްލޮމާ ިއން ނަރިސންގ ިކޔަވާ
 ދަިރވަރެކެވެ. ކޯިވޑ19ް-ގެ ކޭސްތައް ދާިދ ފަހުން އަތް ނުފޯރާ ިހސާބަށް ިދޔުމުން ިޞއްޙީ ިޙދުމަތްތެިރންނަށް
 ގޮވާިލިހނދު ގަމު ކެމްޕަހުން ިއސްނަގަިއގެން ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްިޕޓަލުގެ މަސައްކަތްތަކުގަިއ ވޮލަންިޓއަރ
އަިދ ފެިސިލޓީ  ކޯިވޑް  އެގޮތުން  ޙަރަކާތްތެިރވެފައެވެ.  ވަނީ  ިޝއުޒާ  ސަފުގަިއ  ިއސް  އެންމެ   ކުރަމުން 
ރަނގަޅު ކޮށްދެވުނު  ޤައުމަށް  ިމއީ  ދެކެނީ  ިޝއުޒާ  މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.  ވަނީ  ިޝއުޒާ   ވޯރޑްގަިއވެސް 
ޤައުމީ އަކީ  ިޝއުޒާ  ކަމަށެވެ.  ތަޖުިރބާއެއް  އަގުހުިރ  ނުިލބޭނެފަދަ  ދުވަހަކުވެސް  އަިދ   ިޙދުމަތެއްކަމުގައެވެ. 
 ޔުިނވަރިސޓީ ދަިރވަރުންގެ ޔޫިނއަން ގަމު ކެމްޕަސް ގޮިފ ”އަހުރަ“ ގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުރުގެ ރައީސް

 ވެސްމެއެވެ.

ޖ�ލ�އ� 2021”ކުވަިލ“ ިމއީ ލ. އަތޮޅު  ބަހުރުވަިއން ކޮވެއްޔަށް ިކޔާ ނަމެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
��ގަމު ކެމްޕަސް����������
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ހަމަިއން ވުޖޫދުވުމާ  ކެމްޕަސް  ގަމު  ޔުިނވަރިސޓީ   ޤައުމީ 
ގޮސްފައެވެ. ފެިށގެން  ކޯސްތައްވަނީ  ދާިއރާގެ   ނާރިސންގ 
ކޯހަކީ ފަށާފަިއވާ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ކެމްޕަހުގަިއ  ގަމު   އެގޮތުން 
ިމހާތަނަށް އެވެ.  ނާރިސންގ  އިން  ސެޓްިފކެޓް   އެޑްވާންސްޑް 
 އެތަކެއް ނަރުހުން ިމވަނީ ގަމު ކެމްޕަހުން ތަމްރީނުކޮށްފައެވެ. ގަމު
 ކެމްޕަހުގަިއ ޢެޑްވާންސްޑް ސެޓްިފކެޓް ިއން ނާރިސންގ، ިޑޕްލޮމާ
ނާރިސންގ އޮފް  ބެޗްލަރ  އަިދ  ނަރިސންގ   ިއން 
 ކުިރއަށްގެންދެއެވެ. މީގެ ިއތުރުން 2021 އޯގަސްޓް ިއންޓޭކްގަިއ
 ނާރިސންގ ސްޕެޝަލަިއޒްޑް ކޯހެއް، އެޑްވާންސްޑް ިޑޕްލޮމާ ިއން

ިމޑްވަިއފްރީ ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެިހފައެވެ.

  މީގެ ިއތުރުން ގަމު ކެމްޕަހުގަިއ ކުިރއަށްގެންދާ ިޞއްްޙީ ދާިއރާގެ
އަިދ ިހމެނެއެވެ.  ފާމަސީ  ިއން  ިޑޕްލޮމާ  ތެރޭގަިއ    ކޯސްތަކުގެ 
2021 އޯގަސްޓް  އަކީ  ކެއަރ  ހެލްތު  ޕްރަިއމަރީ  ިއން     ިޑޕްލޮމާ 

  ިއންޓޭކްގަިއ  މަުިޅން އަލަށް ފެށުމަށް ހަމަޖެިހފަިއވާ ކޯހެކެވެ.

 ިދވެިހރާއްޖޭގެ ިޞއްޙީ ދާިއރާގަިއ ިދވެިހ ނަރުހުން ިއތުރުވުމުގަިއ އެންމެ ިއސް ދައުރެއް
 އަދާކޮށްފަިއވަނީ ިދވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުިނވަރިސޓީ. ސްކޫލް އޮފް ނާރިސންގެ މުދައްިރސުން
 ދަިރވަރުންނާ ބަހައްޓަވާ ގާތް ގުޅުމުގެ ސަބަބުން، ިކޔެވުމުގެ ދުވަސްވަރުގަިއ ިލބޭ ހެޔޮ
 ތަޖުިރބާ މަސައްކަތުގެ މަިއދާނުގަިއ ޙަރަކާތްތެިރވާިއރު، އެކުިދންގެ ފަރާތުން އެތަށް ގުނަޔަކަށް

 ފެިނގެންދޭ

 އެމް އެން ޔޫ ގަިއ ިކޔެވުމުގަިއ ހޭދަކުރާ ދުވަސްވަރުގަިއ ތަޖުިރބާ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތުތަށް
 ފުޅާ ދާިއރާއެއްގަިއ ިލިބދެވުމުގެ ނަތީޖާ އެއްގެ ގޮތުން ވަޒީފާގެ މާޙައުލަށް ިނކުންނަިއރު
އެކީގަިއ ގުިޅގެން  މީހުންނާ  އެހެން  ބޮޑުވެ  ޔަގީންކަން  އޮންނަ  ނަފުސަށް   އަިމއްލަ 

މަސައްކަތްކުރަން ފަސޭހަވެގެންދޭ

ސޮިފއްޔާ އަބްދުލް ހަމީދު، ސ. ރަިޖސްޓަރޑް ނާރސް (ވާރޑް ިއންޗާރޖް) - ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްިޕޓަލް

ފާިތމަތު ޒަމްޢާ ، ިޑރެކްޓާރ- ތ. އަތޮޅު ހޮސްިޕޓަލް

“

“

“

“
“
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 ިޞއްޙީ ިޙދުމަތުގެ ިއސް ސަފުގަިއ މަސައްކަތްކުރާ ފަންނީ ިގނަ ިދވެިހންނަކީ ޤައުމީ
 ޔުިނވަރިސޓީިއން ތަމްރީނުވެފަިއވާ މުވައްޒަފުން. ިޞއްޙީ ިޙދުމަތަށް ރައްިޔތުން ިއތުބާރު

ކުރަނީ އެމުވައްޒަފުންގެ ހުނަރާިއ ޤާިބިލއްޔަތު ކަމުގެ ސަބަބުން
އަލީ ނަޝީދު ، މެނޭޖަރ ހެލްތު ސަރިވސަސް - ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްިޕޓަލް
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ގަމު ކެމްޕަސް އޯގަސްޓް 2021 ިއންޓޭކް އަށް ހުޅުވާލާފަިއވާ ކޯސްތަށް

ފޮޓޯިއން ހަބަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
��ގަމު ކެމްޕަސް����������
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» ސެޓްިފކެޓް 3 ިއން އަރަިބކް ލޭންގުއޭޖް
» އެޑްވާންސް ސެޓްިފކެޓް ިއން ޖަރނަިލޒަމް

ފެކަލްޓީ އޮފް އާރޓްސް

» އެޑްވާންސް ސެޓްިފކެޓް ިއން ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ
» އެޑްވާންސް ސެޓްިފކެޓް ިއން ިއމާމް އެންޑް ޙަތީބް

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ

» ސެޓްިފކެޓް 4 ިއން ފައުންޑޭސަން ސްޓަޑީޒް (ސަިއންސް)

» ސެޓްިފކެޓް 4 ިއން ފައުންޑޭސަން ސްޓަޑީޒް (ިބޒްނަސް)

ސެންޓަރ ފޯރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް

» ސެޓްިފކެޓް 4 ިއން ފައުންޑޭސަން ސްޓަޑީޒް (ިހޔުމޭިނޓީސް)

» ިއންދްިލސް ފޯ ފަރދާސް ސްޓަޑީޒް

» އެޑްވާންސް ސެޓްިފކެޓް ިއން މެނޭޖްމަންޓް
» ބެޗެލަރ އޮފް ިބޒްނަސް

އެމް.އެން.ޔޫ ިބޒްނަސް ސްކޫޅް

» މާސްޓަރ އޮފް ިބޒްނަސް އެޑްިމިނސްޓްރޭސަން

» ސެޓްިފކެޓް 3 ިއން ފްރޮންޓް އޮފީސް
ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްިޕޓައިލޓީ އެންޑް ޓުއަިރޒަމް ސްޓަޑީޒް

» އެޑްވާންސް ސެޓްިފކެޓް ިއން ނަރިސންގް
» ބެޗެލަރ އޮފް ނަރިސންގް

ސްކޫލް އޮފް ނަރިސންގް
» ިޑޕްލޮމާ ިއން ޕްރަިއމަރީ ހެލްތް ކެއަރ (އޭ)
» ިޑޕްލޮމާ ިއން ޕްރަިއމަރީ ހެލްތް ކެއަރ (ބީ)

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސަިއންސް

» މާސްޓަރ އޮފް އެިޑއުކޭޝަން
ފެކަލްޓީ އޮފް އެިޑއުކޭޝަން

» އެޑްވާންސް ސެޓްިފކެޓް ިއން ިއންފޯރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

ފެކަލްޓީ އޮފް ިއންިޖިނއަިރންގ، ސަިއންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

» ސެޓްިފކެޓް 3 ިއން ޖަނާިއޒް

» ބެޗެލަރ އޮފް ިއންޓަރނޭޝަނަލް ޓުއަިރޒަމް މެނޭޖްމަންޓް

 މުވައްސަސާތަކާ އެކު ކުިރއަށްގެންދާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެިއން ލ. އަތޮޅުގެ ހުިރހާ

 ކައުންިސލް ތަކާއެކު އެކު ބޭއްިވ ބައްދަލުވުން

 ކޯިވޑްގެ ޙާލަތުން އަރަިއގަތުމަށް ގަމު ކެމްޕަހުގެ ދަިރވަރުން ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްިޕޓަލްގެ

މަސައްކަތަށް ވޮލަންިޓއަރ ކުރުން

 ކޯިވޑ19ް-އަށް އާންމުން ހޭލުންތެިރކުރުމަށް ގަމު ކެމްޕަހުން ކުިރއަށްގެންިދޔަ ހޭލުންތެިރކުރުމުގެ

ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެިއން
 ގަމު ކެމްޕަސް ިހންގަމުންދާ ިއމާރާތުގެ މުއްދަތު ިއތުރު 3 އަހަރަށް އާ ކުރުމަށް ބޭއްިވ ސޮިއ

ކުރުމުގެ ރަސްިމއްޔާތު

» އެޑްވާންސް ސެޓްިފކެޓް ިއން އަރަިބކް ލޭންގުއޭޖް


