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ގަމު ކެމްޕަސް

ގަމު ކެމްޕަސް

ގަމު  ޔުނިވާރސިޓީގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 2013 އައިސްފައިވަނީ  ވުޖޫދަށް  ކެމްޕަސް 
ވަނަ އަހަރުގައެވެ. ގަމު ކެމްޕަސް އުފެއްދުމުގެ 
މައިގަޑު ސަބަބަކަށް ވެފައިވަނީ ހައްދުންމަތީގައި 
އުސްމިންތަކަކަށް  އައު  ތައުލީމު  މަތީ  ދެވޭ 
ގެނައުމަށެވެ. ގަމު ކެމްޕަސް އުފަން ވުމާއިއެކު 
ބަދަލުތަކެއް  ހެޔޮ  ވިސްނުމަށް  ބައެއްގެ  ގިނަ 
ގެނުވައި ހައްދުންމައްޗަށާއި މުޅި މެދު ދެކުނު 
ޕްރޮވިންސަށް ތައުލީމީ އިންޤިލާބެއް ގެނުވިއެވެ. 

 130 ފަށާފައިވަނީ  ކިޔެވުން  ކެމްޕަހުގެ  މި 
މަތިމަރަދޫ  ކުރީގެ  ލ.ގަމު  ދަރިވަރުންނާއެކު 
ކްލާސްރޫމާއި  ސްކޫލުގައެވެ. އެއިރު ހުރީ 4 
އޮފީސްބަޔެކެވެ.  ލެބަކާއި  ކޮމްޕިއުޓަރ 

މިއަދު އެތަކެއް ދަރިވަރުންނެއް ގަމު ކެމްޕަހުން 
ސަރަޙައްދުގައި  މި  ޚާއްޞަކޮށް  ގުރެޖުއޭޓްވެ 
އެންމެ  ސްކޫލްތަކުގައި  ބޮޑެތި  ހުރި 
ގިނަ  މެނޭޖްމަންޓްގެ  ޓީޗަރުންނާއި  ނަގާކިޔާ 

ބޭފުޅުންނަކީ ގަމު ކެމްޕަހުގެ ގްރެޖުއޭޓުންނެވެ. 
ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަހަރު  ވަނަ   2022
ކުރިމަތިލީ  ކެމްޕަހާ  ގަމު  ޔުނިވަރސިޓީގެ 
މިއަދު  ގެނެސްދެމުންނެވެ.  ހިނިތުންވުމެއް 
އަދަދު  ކޯސްތަކުގެ  ހިންގާ  ކެމްޕަހުގައި 
ކިޔަވާ  ކެމްޕަހުގައި  އިތުރުވެ  ބޮޑަށް  ވަރަށް 
ޚިދުމަތްތައް  ލިބެމުންދާ  ދަރިވަރުންނަށް 
ކުރެވިފައެވެ.   ރަނގަޅު  އިތުރަށް  ވަނީ 

ކެމްޕަސްގެ  ގޮތަށް  ގަޔާވާނޭ  ދަރިވަރުން 
ގޯތިތެރެ ފެހި ކުރުމާއި ދަރިވަރުން ކިޔެވުމަށް 
ފަސޭހަ،  ކިޔެވުމަށް  ޖާގަތަކަކީ  ކުރާ  ހޭދަ 
ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރާ މާހައުލެކަށްވެސް 
ވަނީ ހެދިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ދަރިވަރުންގެ 
ކުރެވޭ  ކުރަން  ރަނގަޅު  ޙަރާކާތްތަށް  އިތުރު 
ކެމްޕަހުގައި  މާލޭ  ނަތީޖާއަކީ  މަސައްކަތުގެ 
ގަމު  ކުރަން  ވާދަ  މުބާރަތްތަކުގައި  ބޭއްވޭ 
ކަމެވެ. އަންނަ  ދަރިވަރުން  ކެމްޕަހުގެ 

ލިޔުނީ: އަޙުމަދު ޝަފީގު )ދަނާލު މުދީރު(

                                
މިއަދު  ވަސްވާހެއްނެތެވެ.  ޝައްކެއް  އެއްވެސް 
ދެކޭގޮތުގައި  ގިނަމީހުން  އަޅުގަނޑުމެންގެތެރެއިން 
ޤަބޫލުކުރާ  މުޖުތަމަޢު  އޭނާގެ  އޭނާއާއި  މީހަކީ  ކާމިޔާބު 
ޙާޞިލުކޮށްގެން  ކަންތައްތަކެއް  ވަކި  ދަރަޖައިގެ  މަތީ 
ހުންނަ މީހެކެވެ. މަތިވެރި މަޤާމާއި ޢިއްޒަތެވެ. ރިސޯޓާއި 
ގޯތިގެދޮރެވެ. އެއްގަމާއި ކަނޑާއި ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރެވެ. 
ފިހާރަފިހާރައެވެ.  ސުޕަރމާކެޓްތަކާއި  ކާރުޚާނާތަކާއި 
މިލިޔަން  އެތައް  ހުންނަ  އެކައުންޓަތަކުގައި  އަދި 

ދަރީންނެވެ.  ގިނަ  އަނބީންނާއި  ގިނަ  ރުފިޔާއެކެވެ. 
ތިމާގެ ފިކުރަށް ތާއީދުކޮށް ސަޕޯޓްކުރާ ބޮޑު އާބާދީއެކެވެ. 
ޔުނިވަރސިޓީން ޙާޞިލުކޮށްފައި ހުންނަ މަތީ ފާސްތަކެވެ. 

ދުނިޔަވީ  ފުށެވެ.  އެއް  ކާމިޔާބުގެ  މިދެންނެވީ  އާދޭހެވެ. 
ކުރެވޭނީ  ކާމިޔާބު  ޙަޔާތް  އުޚުރަވީ  ފުށެވެ.  ހަޔާތުގެ 
ސާބިތުވެހުރެ،  މަތީގައި  ޢަޤީދާގެ  އިސްލާމީ  ހަރުދަނާ 
ކަންތައްތައް  ފަރުޟުވެފައިހުރި  ވާޖިބުވެ  ތިމާގެމައްޗަށް 
ބަރާބަރަށް އަދާކޮށްގެންނެވެ. ހަމަމިއާއެކު މައިންބަފައިނަށް 
ކިޔަމަންގަނެގެންނެވެ.  ވެރީންނަށް  އޯގާތެރިވެގެންނެވެ. 
ބޯލަނބައިގެންނެވެ.  ޤަވާޢިދުތަކަށް  ޤާނޫނުތަކާއި 
ކުރިއަރުވައިގެންނެވެ.  ފިކުރު  ހެޔޮ  ވިސްނުމާއި  ހެޔޮ 

ޙަޔާތުގައި  ދުނިޔަވީ  ދެފުށަކީވެސް  ކާމިޔާބުގެ 
ކާމިޔާބުކުރެވޭނީ  ދެފުށް  މި  ދެފުށެވެ.  ކާމިޔާބުކުރާންޖެހޭ 
އޮތުމާއެކު  އެޅިފައި  ބިންގަލެއް  ތަޢުލީމީ  ހަރުދަނާ 

ޙާޞިލުކުރުމަށް  މިކަންކަން  ތަޢުލީމުގައި  ޔުނިވަރސިޓީ 
މަގުދައްކައިދީ އެ މަގުތަކުން ހިނގާން ފުރުޞަތުދީގެންނެވެ. 
ކިޔަވާކުދީންގެ އުޅުމާއިގުޅުންތަކާއި ކުރާންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި 
ކިޔަވާންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި ޢަމަލީގޮތުން ކުރާންޖެހޭ ކަންތައްތައް 
އޮވެގެންނެވެ.  މަގުފަހިވާގޮތަށް  ޙާޞިލުކުރުމަށް  ކާމިޔާބު 

ބަލާއިރު  މަގުފަހިކުރާން  ޙާޞިލުކުރާން  ކާމިޔާބު 
ދެދުނިޔޭގެ  ޔުނިވަރސިޓީއަކީ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
މަގުދައްކައިދީ  ދަރިވަރުންނަށް  ޙާޞިލުކުރާން  ކާމިޔާބީ 
ފަހިކޮށްދޭ  ފުރުޞަތުތަކެއް  އެތައް  ހިނގުމަށް  އެމަގުން 
ބަޔަކު  އެތައް  ތެރެއިން  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އަދު  ތަނެކެވެ. 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކުރަނީ  ޢިޚްތިޔާރު  ޙާޞިލުކުރާން  ކާމިޔާބު 
ވާޞިލުވާން  ކާމިޔާބަށް  އެއީ  ޔުނިވަރސިޓީއެވެ.  ޤައުމީ 
ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ހުރި ފުރުޞަތުތައް ގިނަވީމައެވެ.  

 



ޤައުމު ބިނާ ކުރުމުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިން

އަޙްމަދު މުޖާހިދު

ޮފޯޓ ޚަބަރު އަންނަ މަހުގެ ކަލަންޑަރު

އަންނަ މަހުގެ ވާރކްޮޝޕް 
ފުރުޞަތުތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންއިން ރަމަޟާންމަހަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަފާތު 
ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ޙަރަކާތްތަކެވެ.............................................

އެމް.އެން.ޔޫ.އެސް.ޔޫ. 

''ކުރާ ޮކންމެ މަސައްކަތެއްވެސް އިޚްލާޞްތެރި 

ކަމާއެކު ކުރާ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ އެމީހަކަށް 

ކާމިޔާބު ލިބޭނެ. ފައްސި ވިސްނުމުގެ މީހަކަށް 

ވުމަކީވެސް ކުރިއަށް ދިއުމުގައި ވަރަށް މުހިއްމު 

ދައުރެއް އަދާކުރާ ކަމެއް.'' –އަޙްމަދު މުޖާހިދު-

ކުރީގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
މުޖާހިދަކީ  އަޙްމަދު  ތެރެއިން  ދަރިވަރުންގެ 
ކުރައްވަމުން  މަސައްކަތްތަކެއް  ކާމިޔާބު 
ކިޔަވަން  ދަސްވެންޏެކެވެ.  ނަމޫނާ  އަންނަ 
ފާހަގަވީ  މުޖާހިދު  އަޙްމަދު  އުޅުނުއިރުވެސް 
ގޮތުގައެވެ.  ދަރިވަރެއްގެ  ހިންގުންތެރި 

)ފިޒިކްސް  ސެކަންޑަރީ  ޓީޗިންގ  އޮފް  ބެެޗިލަރ 
އަދި މެތެމެޓިކްސް( ކޯސް ފުރިހަމަކުރި ދުވަސްވަރު 
އެޑިޔުކޭޝަންގެ  އޮފް  ފެކަލްޓީ  އޮތް  ހުއްޓިފައި 
ދަރިވަރުންގެ ޖަމިއްޔާ އަލުން ކޮޅަށްޖަހާ ހިންގުމަށް 
މުޖާހިދު  ޓީމްގައި  ދަރިވަރުންގެ  އިސްނެގި 
ފެކަލްޓީތަކުގެ  ޖަމިއްޔާއިން  މި  ހިމެނެއެވެ. 
މުބާރާތްތައް  އަދަބީ  އަދި  ކުޅިވަރު  މެދުގައި 
ބާއްވާ، ހަވާސް ޝޯ އަލުން ބާއްވަން ފެއްޓިއެވެ. 

އަޙްމަދު މުޖާޙިދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޔުނިވަރސިޓީގައި 
ކިޔަވައިދިނުމަށް  ދުވަސްތަކަކީ  ހޭދަކުރެއްވި 
ޝައުގުވެރިކަން އުފެއްދި އަދި ކުރިއަށްދާން އިތުރު 
ހިއްވަރެއް ލިބުނު ދުވަސްތަކެކެވެ. ފުރަތަމަ ޑިގްރީ 
ޙާޞިލް ކުރެއްވުމަށްފަހު އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގައި 

ކިޔަވައި  މާއްދާ  މެތެމެޓިކްސް  އަދި  ފިޒިކްސް 
ލީޑިންގ  އޭގެފަހުން  ފެއްޓެވިއެވެ.  ދެއްވަން 
ކުރެއްވުމަށްފަހު  މަސައްކަތް  ގޮތުގައި  ޓީޗަރެއްގެ 
އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލްގެ 
އޭގެފަހުން  ކުރެއްވިއެވެ.  އަދާ  މަޤާމު 
ޕްރިންސިޕަލްކަން  ސްކޫލްގެ  ޢިމާދުއްދީން 
ކިޔަވައިދެއްވި  ސްކޫލްގައި  އެވެ.  ކުރެއްވި 
ފެކަލްޓީ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  ޤައުމީ  ދުވަސްވަރު 
ލެކްޗަރަރ  ޓައިމް  ޕާޓް  އެޑިޔުކޭޝަންގައި  އޮފް 
ކުރެއްވިއެވެ.  މަސައްކަތް  ގޮތުގައިވެސް  އެއްގެ 

ކުރައްވާ  ކޮށްލެވެނީ  ފާހަގަ  މުޖާހިދު  އަޙްމަދު 
ފަރުވާތެރިކަމާއި  ވެސް  މަސައްކަތެއްގައި  ކޮންމެ 
ބޭފުޅެއްގެ  މަސައްކަތްކުރައްވާ  ޒިންމާދާރުކަމާއެކު 
ގޮތުގައެވެ. މިހާރު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ 
ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރ އެއްގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވަމުން 
ޔުނިވަރސިޓީ  ޤައުމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގެންދަވާ، 
އަޙްމަދު  ފަޚުރުވެރިވާ  އެދަސްވެންޏަކަށްޓަކައި 
އެދެމެވެ. ކާމިޔާބަށް  އަބަދުވެސް  މުޖާހިދުއަށް 

1 މޭ - ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސައްކަތްތެރީންގެ    
     ދުވަސް

2  މޭ -–ފިތުރި އީދު ދުވަސް
15 މޭ -–2022 ގެ ދެވަނަ ޓާރމުގެ    

       ކޯސްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

އަހަރުމެންގެ ބަހާއި، އަމަލާއި، ދޭދޭ އަފްރާދުންގެ މެދުގައި ކުރާ، މުޢާމަލާތްތައް ވެސް،އިސްލާމް ދީން ގެނެސްދީފައިވާރިވެތި އަޙްލާޤީ މިންގަނޑުގައި ދެމެހެއްޓޭތޯ ބަލަން ޖެހޭނެއެވެ. ޚުޠުބާ 11 މާރިޗު 2202 


