ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުދިވަރސިޓީ ލައިބްރަރީ
ލައިބްރަރީ ދުވަސް 2017

" ދި ވެ ހި ވަ ދް ތަ ކަ ދް ދި ރު ވު ދް " ފޮ ޓޯ މު ބާ ރާ ތް
ތަ ޢާ ރަފް


"ދިވެހިވަދްތަކަދް ދިރުވުދް" ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯއެއް ދަގައިގެދް އަގުހުރި އިދާމް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ޔުދިވަރސިޓީ ލައިބްރަރީތަކުދް



މުވައް ޒަފަކަފް  /ދަރިވަރަކަފްވެސް

ހުޅުވާލައިފިއެވެ.
ލައިބްރަރީ

ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެދް

ހުޅުވާލާ

މިފުރުސަތުގައި

ޔުދިވަރސިޓީގެ ކޮދްމެ

ބައިވެރިވެވޭދެއެވެ.


ދިވެހިވަދްތަކަދް ދައްކުވާއިދިދުމުގެ ގޮތުދް (ދިވެހި އާދަކާދަ ،ދިވެހި ސަޤާފަތްކ ދިވެހިދްގެ ދިރިއުޅުދްކ ދިވެހި ބަސް) ފަދަ ކޮ ދް މެ



އެއްފޮޓޯއަފްވުރެ ގިދަ ފޮޓޯ މުވައް ޒަފަކަފް  /ދަރިވަރަކަފް ބައިވެރިކުރެވޭދެއެވެ.



ހުފަހަޅާ ފޮޓޯތައް ލައިބްރަރީގެ ޕްރޮމޯޝަދް ކަދްކަމުގައި ބޭދުދްކުރެވޭދެއެވެ.

އެއްޗެއް ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯއެއްވެސް ބައިވެރި ކުރެވޭދެއެވެ.

ފޮ ޓޯ ހު ފަ ހެ ޅު މު ގަ އި ބަ ލަ ދް ޖެ ހޭ ކަ ދް ތަ އް ތަ އް


މައުޟޫއާއި ގުޅުދްހުރި ފޮޓޯއަކަފްވާދްޖެހޭދެއެވެ.



މުވައް ޒަފުގެ /އެދަރިވަރުގެ އަމިއްލަ ފޮޓޯއަކަފްވާދްޖެހޭދެއެވެ .މިކަމަފް ދަގާފައިވާ ފޮޓޯއަކަފް ވާދްވާދެއެވެ.



އެހެދް ހާލަތެއްގައި ބޭދުދުދް ކުރެވިފައި ދުވަތަ އެހެދް ތަދެއްގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ ދުވަތަ އެހެދްކަމަކަފް ބޭދުދް
ކުރެވިފައިވާ ފޮޓޯއަކަފް ވެގެދް ދުވާދެއެވެ.



ކުލަ ނުވަތަ ކަޅާއި ހުދު އަދި އެ ޑިޓްކުރެވިފައިވާ ފޮޓޯ ހުފަހެޅިދާދެއެވެ .ދަމަވެސް ފޮޓޯގެ އަސްލަފް ބަދަލުއަދްދަވަރަފް އެ ޑިޓް
ކުރެވިފައިވާ ފޮޓޯއަކަފް ވެގެދްދުވާދެއެވެ .މިސާލަކަފް ފޮޓޯގެ އަސްލަފް ބަދަލު ދާދްދަހެދް ކަލަރ ބެލެދްސް ،ޝާޕްދަ ސް އަދި
ކޮދްޓްރާސްޓަފް ބަދަލުގެދެވިދާދެއެވެ.



ފޮޓޯ ހުފަހަޅާދީ  JPG, JPEGދުވަތަ  PNGފޯމެޓްގައެވެ.

ފޮ ޓޯ ހު ފަ ހެ ޅު ދް އަ ދި ވަ ދަ ހޮ ވު ދް
 oފޮޓޯތައް ހުފަހަޅާދީ ޔުދިވާރސިޓީ ލައިބްރަރީގެ ) (Maldives National University Libraryފޭސްބުކް ޕޭޖް
) (FB/mnulibrariesއަފެވެ .ފޮޓޯތައް ހުފަހަޅާއިރު ތިރީގައި ބަޔާދް ކުރެވިފައިވާ ހޭޝްޓެގްތައް ޖަހަދްވާދެއެވެ.
އަޕްލޯ ޑް ކުރުމުގެ ސުދްގަ ޑިއަކީ  03އޮގަސްޓް  2017ވަދަ ދު ވަހުގެ  00:00ގެ ކުރިދްދެވެ.
#MNULPhotoCompetition


#MNULibraryDay

ފޮދުވާ ފޮޓޯތަކުގެ ތެރެއިދް ތިރީގައިވާ ކަދްކަމަފްބަލާ އެދްމެ ރަދގަޅު  5ފޮޓޯ ހޮވުމަފްފަހު  06އޮގަސްޓް  2017ވަދަ ދުވަހުގެ
 00:00ގެ ކުރިދް ފޭސްބުކް ޕޭޖަފް އަޕްލޯ ޑް ކުރެވޭދެއެވެ.



އަޕްލޯ ޑް ކުރުމުދް އެމުވައް ޒަފަކު  /ދަރިވަރަކު ފޮދުވި ފޮޓޯ ޝެއަރ ކޮފް ލައިކްކޮފް ކޮމެދްޓް/ޓެގް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވުދީއެވެ.



ފޮޓޯތަކަފް ލައިކް/ޝެއަރ/ކޮމެދްޓް ކުރުމުގެ އިތުރުދް ޔުދިވަރސިޓީ ލައިބްރަރީގެ ޕޭޖްވެސް ލައިކްކޮފް ޝެއަކުރަދްވާދެއެވެ.



ޕޯސްޓްގައިވާ ކޮދްމެ ލައިކް އަ ކަފް ޕޮއިދްޓެއް އަދި ކޮދްމެ ޝެއަރ އަކަފް ޕޮއިދްޓެއް ލިބިގެދްދާދެއެވެ.



އެއްވަދަ ހޮވާދީ މިކަމަފް އެކުލަވާލެވޭ ޕްރޮފެޝަދަލް ޕެދަލްއަކުދްދެވެ .ވަދަ ހޮވުމުގައި ބަލާދީ ތިރީގައިވާ ކަދްތައްތަކަފެވެ.



ފޮޓޯގެ ފެދްވަރު ()60 %





މަޢުޟޫއާއި ގުޅުދްހުރި މިދްވަރު



ފޮޓޯ ގެ ފޯކަސްކ ސާފުކަދް އަދި ފޮޓޯ ކޮލިޓީ



ފޮޓޯގެ ފުރިހަމަކަދް (ކޮމްޕޮ ޒިޝަދްކ މާހައުލުކ އަދި ހާމަކުރާ ޝުއޫރު)

ޕެދަލްއިދް ހޮވާ  5ފޮޓޯއަފް ލައިކް އަދި ޝެއަރ ލިބޭ ދިސްބަތުދް ()40 %

