
     
 

1 ޞަފްހާ    
 

2012އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

 ޕްރިންސިޕަލްގެ ޚިޠާބު
  

ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު هللا ޢިލްމުގެ މަތިވެރި ނޫރު އިންސާނިއްޔަތަށް މިންވަރުކުރެއްވި ގަދަކީރިތިވަންތަ 
. ޢިލްމުގެ ނޫރު މުޅި  ޢަލައި هللا އިންސާނިއްޔަތަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް މެދުވެރި ކުރެއްވި އެކާަލންގެ ޙަބީބާ މުޙައްމަދު ޞައްލަކުރަމެވެ

. އަދި މިދުޢާގައި އެކަލޭގެފާނުންގެ އާލުންނާއި އަ . ވަސައްލަމްއަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ ސްހާބުން ޝާމިލްކުރަމެވެ
  

. އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަ ލްސާ ބޭއްވޭ ދުވަހަކީ، ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މިމަރުކަޒަށް އަންނަ އެންމެ އުފާވެރި ޢީދު ދުވަހެވެ
ާބީތައް، މިދުވަސް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވަނީ، ކިޔެވުމާއި ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަރުކަޒުގައި ބޭއްވޭ އިތުރު ޙަރަކާތްތަކުން މަތީ ކާމިޔ

ރުންނަށް ދޭންޖެހޭ ޙައްޤު އިނާމުތަކާއި ދަރަޖަ ދިނުމަށެވެ. އެހެންކަމާއެކު މިއަދުގެ މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ހޯދި ދަރިވަ
ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަކީވެސް މިމަރުކަޒުގައި ކިޔަވާ އެންމެހާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ކާމިޔާބު އަދި އެންމެ ޝަރަފްވެރި 

. ވީމާ، އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބެއްކަމުގައި ދެކެނީ، މިޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންކަން އަޅުގަނޑު އުފަލާއެ ކު ފާހަގަކުރަމެވެ
އެންމެހާ ދަރިވަރުންނާއި، އެކުދިންގެ މައިންބަފައިން އަދި ބެލެނިވެރިންނަށާއި، މުދައްރިސުންނަށް އައްސަރިބަހާއި، ސާބަސް 

  ރައްދުކުރުމެވެ.
  

އި އިނާމުލިބޭ ކުދިންގެ ތެރޭގައި، ތަކުރާރުކޮށް އިނާމު ހޯދަމުން އަންނަ ގިނަ ކުދިންތަކެއް މިއަދުގެ މިޚާއްޞަ ހަފުލާގަ
. އަޅުގަނުޑ ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އެކުދިންނަކީ މައިންބަފައިންނާއި މުދައްރިސުންގެ  ހިމެނޭކަން އަޅުގަނޑު އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ

. އަދި އެކުދިންނަކީ މިމަރުކަޒުގައި ތިބި ނަމޫނާ ބަސްއަހާ، ކިޔެވުމުގައި ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު  މަސައްކަތްކުރާ ކުދިންނެވެ
. އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަނީ، އެކުދިންގެ ތަޢުލީމީ ޙަޔާތުގެ ހުރިހާ  ދަރިވަރުންކަންވެސް ނުހަނު އުފަލާއެކު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަމެވެ

. ހަރުފަތްތަކެއްގައިވެސް މިފަދަ ކާމިޔާބީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް    ކުރާނެކަމަށެވެ
  

ވަނަ އަހަރަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ތަޢުލީމީ ނަތީޖާތަކެއް މަރުކަޒުގައި ކިޔަވާ  2011ޖުމްލަގޮތެއްގައި ދަންނަވާނަމަ 
ހާއްސަގޮތެއްގައި މަރުކަޒުގެ ވަކިވަކި ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމުގައި . އަހަރެއްކަމުގައި ދަންނަވަމެވެދަރިވަރުން ހޯދި 
 . ވަނަ އަހަރު މިމަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުން އޭލެވެލް އަދި އޯލެވެލްގެ އިމްތިހާނުގައި މުޅި ރާއްޖެއިން އެންމެ ރަނގަޅު  2011ދަންނަވަމެވެ
.  2ދަރިވަރަކު ވަނީ  2 ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން މިމަރުކަޒުގެ 10ނަތީޖާ ހޯދި  ވީމާ، ދަރިވަރުންގެ ކާމިޔާބީގެ ވަނަ ހާސިލްކޮށްފައެވެ

ޙިއްޞާދާރުން ކަމުގައިވާ މަރުކަޒުގެ ލޮބުވެތި މުދައްރިސުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުން އަދިވަކީން ޚާއްޞަކޮށް އެދަރިވަރުންގެ 
. އަދި  ވަނަ  2012ވަނަ އަހަރަށްވުރެ ރަނގަޅު ތަޢުލީމީ ނަތީޖާއެއް  2011ބެލެނިވެރިންނަށް އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް ރައްދުކުރަމެވެ
  އަހަރު ނެރެވޭތޯ އަތުކުރި އޮޅާލާ ހިތްވަރު ކުރެއްވުމަށް ގޮވާލަމެވެ. 

  

މިދާ އެންމެހާ ދަރިވަރުންނަށް އަދިވެސް އެއްފަހަރު އައްސަރިބަހާއި ސާބަސް  ގެ މިޖަލްސާގައި ފާހަގަކުރެވިގެންމިއަދު
. މާތްރައްދުކުރަމުން ކި ތިޔަ ކުދިންގެ މަސައްކަތުގައި هللا ޔެވުމުގެ މަސައްކަތުގައި އިތުރު ހިތްވަރާއިއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ގޮވާލަމެވެ

. ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް އަދަށްވުރެ ފެހި މާދަމާއަކަށ ް ބަރަކާތްލައްވަވާ، ކާމިޔާބީ މިންވަރުކުރެއްވުމަށް އެދި ދުޢާ ކުރަމެވެ
 .   އެދެމެވެ

 

  2012 ޕްރީލް އޭ 06
 އިސްމާޢީލްهللاފަތުޙު



     
 

2 ޞަފްހާ    
 

2012އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާ 

  އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ޕްރޮގްރާމް
   2012ޕްރީލް އޭ 06

  
  
  

  
 ބަރަކާތުން ޖަލްސާފެއްޓުމާއި ކިޔެވުނު އާޔަތްތަކުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ އިއްވުން ރްއާނުގެކީރިތި ޤު. 1

  އޭ 10އީމާން މުހައްމަދު  ގުރޭޑް       
  
       . ތަޢާރަފް ކުރުމާއި މަރުހަބާ ދެންނެވުނ2ް

 ރާހީމްޙުސެއިން ޢަފީފް އިބް ޑެޕިޔުޓީ ޕްރިންސިޕަލް       

    
    . ނަތީޖާ ފާޅުކުރުނ3ް

   ދެއްވުންށްޢިއްލާން ކޮ ށް ޖެނަރަލް ޕްރޮފިސަންސީ 3ން  1ގުރޭޑް 

  ކޮލިފައިޑް ލީޑިންގ ޓީޗަރ އަޙްމަދު ޝަރީފް
 

   ދެއްވުންށްޢިއްލާން ކޮ ށް ޖެނަރަލް ޕްރޮފިސަންސީ 7ން  4ގުރޭޑް 

  ޢަޒީޒް އިބްރާހީމްބުދުލް ޢަލީޑިންގ ޓީޗަރ  ގްރެޖްއޭޓް
  

   ދެއްވުންށްޢިއްލާން ކޮ ށް ޖެނަރަލް ޕްރޮފިސަންސީ 12ން  8ގުރޭޑް 

  އަހުމަދު ސަޢީދުލީޑިންގ ޓީޗަރ  ގްރެޖްއޭޓް
 

   ދެއްވުންށްލާން ކޮޢިއު ކުލާސް ޕްރޮގްރެސް ޕްރައިޒް އަދި ކުލާސް ޕްރައިޒް، ސަބްޖެކްޓް ޕްރައިޒް

  ޢަބްދުލް ޣަފޫރު އިސްމާޢީލްލީޑިންގ ޓީޗަރ  ޖުއޭޓްގުރެ
  

  
       ޕްރިންސިޕަލްގެ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުން . 4

 އިސްމާޢީލްهللا ފަތުޙުޕްރިންސިޕަލް 

  
  . ނަތީޖާ ފާޅުކުރުނ5ް

 ދެއްވުންށްލާން ކޮޢިއު މަރުކަޒަށް އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި ދަރިވަރުން، ޑިސިޕްލިންގ އެވޯޑް އަދި އޮނަލިސްޓެޑް އެވޯޑް

  އަޙްމަދު ނަޢީމް ލީޑިންގ ޓީޗަރ ޖުއޭޓްގުރެ

ހޯްމ އެފެޔާްޒ ޑރ. މުޙަްއމަދު ޖަމީްލ ައޙްމަދު މިނިސްަޓރ އޮފް ޝަރަްފވެރި މެްޙމާނު  



     
 

3 ޞަފްހާ    
 

2012އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާ 

  
  
    . ޝަރަފްވެރި މެޙްމާންގެ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުނ6ް

ހޯްމ އެެފޔާްޒ ޑރ. މުޙަްއމަުދ ޖަމީްލ ައޙްަމދު މިނިސްަޓރ އޮފް ޝަރަްފވެރި މެްޙމާނު  
 

 
  

  . ނަތީޖާ ފާޅުކުރުނ7ް
ވަނަ އަހަރު އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުން ވަނަ ޙާޞިލުކުރި ދަރިވަރުން، ޖީ.ސީ.އީ އޯ ލެވެލް އަދި އޭ ލެވެލް  2011

އި އޯ ލެވެލް އަދި އޭ ލެވެލްއިން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދި އިމްތިހާނުން ޑިޝްޓިންކްޝަން ހޯދި ދަރިވަރުންނާ
 ދަރިވަރުންގެ ނަންތައް އިއުލާން ކޮށްދެއްވުން

  ގުރެޖުއޭޓް ލީޑިންގ ޓީޗަރ ޙުސައިން ޝިހާމް
  

 

  
           ނަތީޖާ ފާޅުކުރުން. 8

   ވަނަތައް ޢިއްލާން ކޮށްދެއްވުންޚާއްޞަ

  އިބްރާހީމްޑެޕިޔުޓީ ޕްރިންސިޕަލްޢަބްދުލް މުހްސިން 
           . ޝުކުރުދެންނެވުނ9ް

  12ސްކޫލް ކެޕްޓަން ސަމިއްޔާ ޢަބުދުލް ޣަނީ / ގުރޭޑް 
  

  ސްކޫލުގެ ލަވައިންޖަލްސާ ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  •
  
  
  
  
  
  
  

  އިދޭނީކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާނެގޮތް ހުށައަޅަ ގެޖަލްސާ
  ގެ ދަރިވަރު އިބްރާހިމް ޝަހީރ12ުގްރޭޑް 

  އިޝަތު ޝިޔާނާގެ ދަރިވަރު އ12ާގްރޭޑް 

  
  

ޒުގެ ގޯތިތެރޭގައި އޮންނާނެއެވެ ބިލެތްމީރުކޮށްލެއްވުމެއް މަރުކަފަހު ޖަލްސާއަށް   



     
 

4 ޞަފްހާ    
 

2012އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާ 

    
  

 

  އްޞަ ވަނަތައް ޚާ 
  

  ފަށާ ތަޢުލީމުގެ ބައިން ކިޔެވުމަށް އެންމެމޮޅު ދަރިވަރު 
 

  ބީ  5ގުރޭޑް     ރ. މީދޫ     މާލަން     ރަޝީދުމާއިން  .1
  

  މެދުމަދަރުސީ ބައިން ކިޔެވުމަށް އެންމެމޮޅު ދަރިވަރު 
  

  އޭ  7ގުރޭޑް       ރ. މީދޫ     ވެނީލާގެ   ނާޖިޔާ ޢަބުދުއްރައްޒާގު  .1
 

  ޘާނަވީ ބައިން ކިޔެވުމަށް އެންމެމޮޅު ދަރިވަރު 
  
  އޭ  10ގުރޭޑް     ރ. މީދޫ     ހަކީމީގެ     ޢައިޝަތު ނުހާ  .1

  
  

  ދަރިވަރުޘާނަވީ ބައިން ކިޔެވުމަށް އެންމެމޮޅު މަތީ 
  
    ބީ  12ގުރޭޑް     ރ.މީދޫ     ސީނު    ޝާމާ ސަޢީދު .1
  
  ޢުލީމީ ގޮތުން އެންމެ މޮޅު ސްކައުޓް ތަ 
  

  ބީ  10ގުރޭޑް     ރ .މީދޫ     ބަގީޗާގެ     އަރީޝް އަބުދުލް މުހްސިން .1
  

  ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ސްކައުޓް 
  
  ސީ  9      ރ. މީދޫ   ރޯޒަރީ     އަޙްމަދު ނާފިޢު  .1
  ބީ 10      ރ. މީދޫ   ބަގީޗާގެ   މުޙުސިން އަރީޝް ޢަބުދުލް  .2
  
  

  ކިޔެވުމަށް އެންމެމޮޅު ގައިޑް 
  

  އޭ  8ގުރޭޑް     ރ. މީދޫ     އިރަމާގެ  އިސްމާޢީލް هللا ތުހުޢާނީ ފަމަ .1
    

  



     
 

5 ޞަފްހާ    
 

2012އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާ 

 
  

  ކިޔެވުމަށް އެންމެމޮޅު ޖޫނިއަރ ޕްރިފެކްޓް 
  

  ބީ  5ގުރޭޑް     ރ. މީދޫ     މާލަން       މާއިން ރަޝީދު  
  

  ޕްރިފެކްޓް ކިޔެވުމަށް އެންމެމޮޅު 
  

  އޭ  8ގުރޭޑް     ރ. މީދޫ     އިރަމާގެ    އިސްމާޢީލް هللا ތުހުމަޢާނީ ފަ
  

  ހުރިހާގޮތަކުން އެންމެމޮޅު ޕްރިފެކްޓް 
  

  އޭ  9ގުރޭޑް     ރ. މީދޫ   ފަތަނގުމާގެ       އީމާން ުމހައްމަދު 
  

  އިތުރު ޙަރަކާތްތަކުން އެންމެމޮޅު ދަރިވަރު 
  

  ބީ  5ގުރޭޑް     ރ. މީދޫ     މާލަން       މާއިން ރަޝީދު  
  

  ކުޅިވަރާއި އިތުރު ޚަރަކާތްތަކުން އެންމެމޮޅު ހައުސް 
  

  ނިކަ ހައުސް 
  

  ކިޔެވުމަށް އެންމެމޮޅު ހައުސް 
  

  ކާނި ހައުސް 
 

  ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެމޮޅު ހައުސް 
  

  ނިކަ ހައުސް 
  ކާނި ހައުސް 

 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

6 ޞަފްހާ    
 

2012އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާ 

  
  ދަރިވަރުން  10މަރުކަޒަށް އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި 

  

 އޭ 12    މާފަހި      ޒޫނާ ރަޝީދު .1

 އޭ 12  ފިނިފެންމާގެ      މަރިޔަމް ރަޝީދާ .2

 އޭ 10    ފެމޯރާގެ      ނިޢުމާ އަޙުމަދު .3

 އޭ 9    ބަހާރުގެ      ނޫރާ ޢަފީފް .4

 އޭ 9  ފަތަނގުމާގެ    އީމާން މުހައްމަދު .5

 އޭ 10  ގުލްފާމުގެ    ޝަހީރާ މުހައްމަދު .6

 އޭ 9    މީނާޒް      އަރީފާ ރަޝީދު .7

 ބީ 10    ބަގީޗާގެ  ދްުލ މުހުސިންއަރީޝް އަބް  .8

 އޭ 10    މިޔަރެން      ޙައިފާ ޙުސައިން .9

  އޭ 9    މަހިދޫ      ނަފްޙާ ނާޞިރު .10

 

  އޯލެވެލްއާއި އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުންރު ވަނަ އަހަ 2011
  ދަރިވަރުން 10މަރުކަޒުން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދި 

  

  

 ވަނަ 1    ރ. މީދޫ      ހަކީމީގެ    ޢައިޝަތު ނުހާ .1

 ވަނަ 2    ރ. މީދޫ      މިޔަރެން    ހައިފާ ހުސެން .2

 ވަނަ 3    ރ. މީދޫ  ޝަރަފުއްދޫން އާބަދު  ޝަރަފުއްދީން ޖަމާލް .3

 ވަނ 4    ރ. މީދޫ    ސްވީޓްމީޓް    ޖުވައިދާ ރަޝީދު .4

 ވަނަ 5    ރ. މީދޫ    ކަނީރުމާގެ    އައިމިނަތު ރިފާ .5

 ވަނަ 6  ރ. އަނގޮޅިތީމް    ސޯސަންގެ    ސުހާ ޝަފީގު .6

 ވަނަ 6    ރ. މީދޫ      ފެމޯރާގެ    ނިޢުމާ އަހުމަދު .7

 ވަނަ 7    ރ. މީދޫ      އަރީޝް އަބުދުލް މުހުސިން ބަގީޗާގެ .8

 ވަނަ 8    ރ. މީދޫ    ސިލްވަރމޫން    އަފާ އިބުރާހީމް .9

 ވަނަ 9    ރ. މީދޫ      އުދަރެސް    ނާއިމް އަފީފް .10

 ވަނަ 10    ރ. މީދޫ    ގުލްފާމުގެ    ޝަހީރާ މުހައްމަދު .11
  

TOP 10 ACHIEVERS 2011



     
 

7 ޞަފްހާ    
 

2012އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާ 

  .އެސް.ސީ އިމްތިޙާނުންއޭލެވެލް، އެޗް ވަނަ އަހަރު 2011
  ދަރިވަރުން 5މަރުކަޒުން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދި 

  

  

 ވަނަ 1    ރ. މީދޫ      ސީނު    ޝާމާ ސައީދު .1

 ވަނަ 2  ރ. ދުވާފަރު    އަންޖާމުގެ    އަގުލީމްهللا އަބުދު .2

 ވަނަ 3    ރ. މީދޫ      މާފަހި    ޒޫނާ ރަޝީދު .3

 ވަނަ 4  ރ.ދުވާފަރު    ދިލްސާދުއާގެ    އައިމިނަތު ސަނާ .4

 ވަނަ 4  ރ. ދުވާފަރު      ހިޔަނި    މުހައްމަދު ޝިފާހު .5

 ވަނަ 5    ރ. މީދޫ    ފިނިފެންމާގެ    މަރިޔަމް ރަޝީދާ .6

  ވަނަ 5    ރ. މީދޫ    އިރުދޭމާގެ  ރަޝާ އަބުދުއް ޝަކޫރު .7
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11ރިވަރު 
BEST

 ނުހާ
ރ. މީދޫ

މޮޅު ދަރި
T ALL‐RO

 

އިޝަތު
ރ، ހަކީމީގެ

 އެންމެމޮ
OUND ST

 

ޢައިޝ
ހަ

ގޮތަކުން
TUDENT

201

ޮ ހުރިހާ 
T 

12މުގެ ޖަލްސާ  

  
 

 

އިނާމުދިނުމ



     
 

9 ޞަފްހާ    
 

2012އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާ 

  
 ޖެނެރަލް ޕްރޮފިސަންސީ އިނާމް ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ދަރިވަރުން

  1ގްރޭޑް 
  

       ރ. މީދޫ     ސީވިޔު        ދު ނާިއމް އަހުމަ .1
       ރ. މީދޫ     ގުރީން ސިލްކް      އަހުނަސް ސަޢީދު  .2
       ރ. މީދޫ       ސިނަމާގެ     ހަމީދުފާރިހް އަބުދުލް  .3
       ރ. މީދޫ     ދޭލިޔާގެ      ހުސައިން ޝާހީން .4
       ރ. މީދޫ       ރުވާ      އިބްރާހީމް އީވާން  .5
       ރ. މީދޫ     ސިލްވަރމޫން       ޢީމާ ޢިބުރާހީމް  .6
       ރ. މީދޫ       ރަންދެލި       އީމާ ޔަހުޔާ  .7
       ރ. މީދޫ     ސުވީޓްމީޓް       ޖައުޒާ ރަޝީދު .8
     ރ. މީދޫ       މަހިދޫ       ނަބާހާ ނާސިރު .9

       ރ. މީދޫ     މުސްތަރީގެ      ސިރާ ފަތުއްލާ  .10
       ރ. މީދޫ     ޖަންބުާމގެ       އުލްފާ އަޝްފާގު .11
       ރ. މީދޫ     ކާނިގަސްދޮށުގެ       އަބާން ސައީދު  .12
       ރ. މީދޫ       ދިެވނަ       މާއިޝް އަހުމަދު  .13
       ރ. މީދޫ       ކެނެރީގެ    މާއިޒް އަހުމަުދ ރަޝީދު .14
       ރ. މީދޫ       ބަށިމާގެ      ސާބިން އަހުމަދު  .15
       ރ. މީދޫ     ހިއްފަސޭހަގެ     އަހުމަދު ޝަފީގު ވިޝާހު .16
       ރ. މީދޫ       ފަހީމީގެ     ފާތިމަތި ސަދާ ސައީދު .17
       ރ. މީދޫ       ބުލޫބާޑް       ހަމްނާ ހަބީބު  .18
       ރ. މީދޫ     ހަކީމީއާގެ       މިޝްޔާ ޝަރީފް .19
       ރ. މީދޫ       ސާދީވިލާ      ނާޝް ގާސިމް .20
       ރ. މީދޫ       އަލްފާ       ނިޝްމީ ރަޝާދު .21
       ރ. މީދޫ     ޝޭޑީކޯނަރ      ޝައިބާ ނައީމް .22
       ރ. މީދޫ       ޕެނަމާ       ޝަމްހާ އަހުމަދު  .23

  
  

  2ގްރޭޑް 
  

 އިންޑިޔާ    ސައުތުވެސްޓް         ގޯކުލް .1

 ރ. މީދޫ     އޯސަންވިލާ      ނާޝިޔު ޝަރީފް .2

 ރ. މީދޫ      ދަނުބގެ     ޝަދާ މުހައްމަދު ރަމީޒް  .3
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 ރ. މީދޫ       ސަހާ       ޝަފަގަ ސައީދު .4

 ރ. މީދޫ       އުދަރެސް      ޝުބާ އަފީފް  .5

 ރ. މީދޫ     ބޯގަންވިލާ       އިބުރާހީމްޒައިނާ  .6

 ރ. މީދޫ       މެހުރާ      މުހައްމަދު ޔަީއޝް  .7

 ރ. މީދޫ       ބަގީޗާގެ     ރާއިޝް އަބުދުލް މުހުސިން  .8

 ރ. މީދޫ     ހަނދުވަރީގެ       ޢާއިޝަތު ނައުމާ .9

 ރ. މީދޫ     ހިތްފަސޭހަގެ       ރިޝްފާ އަލީ  .10

 ރ.މީދޫ       ޒަމީން       ޒާއިން މުހައްަމދު  .11

 ރ. މީދޫ     އެވަރބުލޫ    ޒިންދު އަބުދުްލ ވާހިދު  .12

  

 3ގްރޭޑް 

 ރ. މީދޫ      އިރަމާގެ    އިސްމާއިލްهللا އާހިލް އަބުުދ .1

 ރ. މީދޫ    ފެންފިޔާޒުގެ    އިޔާން އަބުދުލް އަޒީޒް .2

 ރ. މީދޫ      ނޫވިލާގެ      މުހައްމަދު އަނާން .3

 ރ. މީދޫ      އިރަމާގެ  އިސްމާޢީލް هللا މުއާން ފަތު .4

 ރ. މީދޫ    ޕެންޓްލޭންޑް    ރައްޔާން އިސްމާއީލް  .5

 ރ. މީދޫ      ސީނު      ޝައްމާހު ސައީދު .6

 ރ. މީދޫ      ހަލަވެލި      އާއިޝަތު އާރިޝާ .7

 ރ. މީދޫ      ކަށިމާގެ      އިނާން ހަސަން  .8

 ރ. މީދޫ    އިރުދޭމަގެ    ރިފާ އަބުދުއް ޝަކޫރު .9

 ރ. މީދޫ    އަންބަރީގެ      ޝާނީ ޝަރީފް .10

 ރ. މީދޫ    ޕިންކް ހައުސް      ޒީން ފިރާގު .11

  
  4ގްރޭޑް 

  
 ރ. މީދޫ    ހުވަނދުމާގެ      އަހުމަދު އިޝާމް  .1
 ރ. މީދޫ      ޝާހިލް     އައިމަން އިބުރާހީމް .2
 ރ. މީދޫ    ޕެޝަންވިލާ    ހުސެން ޔަޒްދާން ޝަރީފް .3
 ރ. މީދޫ      ދޭލިޔާގެ    ޔަމާން އަހުމަދު ނަސީމް  .4
 ރ. މީދޫ      ނަސީމީގެ      ޒަޔާން ހުސެން .5
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 ރ. މީދޫ      ފެހިވިލު    މިންހަތު މުހައްމަދު .6
 ދޫރ. މީ      ސާދީވިލާ      އަނޫފް އަހުމަދު .7
 ރ. މީދޫ      ގެމަނަ      ސާދިން ޝަރީފް .8
 ރ. މީދޫ    އުޑުވިލާގެ      އަޒުމާ އިބުރާހީމް .9

 ރ. މީދޫ      ބަހާރުގެ      އީނާ އަފީފް  .10
 ރ. މީދޫ      ބަހާރުގެ      ޝަމްހާ އާމިރު  .11
 ރ. މީދޫ      މާފަހި      ޒައިނާ ރަޝީދު .12

  
  

  5ގްރޭޑް 
  

 ރ. މީދޫ      މަންޒިލް      އައްފާން މޫސާ .1

 ރ. މީދޫ      ގުލްބަކާގެ      މަލްޝާ ޝަފީގު .2

 ރ. މީދޫ    ހިތްފަސޭހަގެ      ޝަބާ ޝަފީގު .3

 ރ. މީދޫ    އެވަރބުލޫ    މާޒިން އަބުދުލް ާވހިދު .4

 ރ. މީދޫ    އަންބަރީގެ      އައިމިނަތު ރީމް .5

 ރ.މީދޫ    އަސްރަފީގެ      ފާތިމަތު ރައުދާ .6

 ރ. މީދޫ    މޫންލައިޓް      ލޫތް ސަނޫން .7

 ރ. މީދޫ      މަލަން      މާއިން ރަޝީދު .8

 ރ. މީދޫ      ހިތްމިޔާ      ލަހްފާ މޫސާ .9

 ރ. މީދޫ    ފެހިފަރުދާގެ      ރާޔާ ރަޝާދު .10

 ރ. މީދޫ    ސުވީޓްމީޓް      ރަޝީދު ންހަމްދޫ .11

 ރ. މީދޫ      ނޫރާނީގެ      ޔަމީން ހުސެން .12

 އިންޑިޔާ    ސުވީޓްމީޓް      ޕަވަނާ ރަވީ .13

 

  6ގްރޭޑް 
  

 ރ. މީދޫ       ކުރިބޯށި     ޝަހިއްޔާ އަބުދުލް ޣަނީ  .1
 އިންޑިޔާ    ސުވީޓްމީޓް       މަނާސާ ރަވީ  .2
 ރ. މީދޫ       އެމެޓީ       ޖާަނން ޝަރީފް  .3
 ރ. މީދޫ     އަންބަރީގެ     ރާނިާޔ އަބުުދްއ ރައްޒާގު  .4
 ރ. މީދޫ       މައޮޅު     އިބުރާހީމް ރަފްހާން  .5
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 ރ. މީދޫ       މާފަހި       ޒީނާ ރަޝީދު .6
 ރ. މީދޫ     ހަކިމީއާގެ       މައާލް ޝަރީފް  .7
 ހދ ނައިާވދޫ     އިރުމަތީގެ       އައިޝަތު ރިޝާދާ .8
 މީދޫ ރ.       ނޫވިލާގެ       ޝަރާ ހުސެން  .9

 ރ. މީދޫ       ފޭރުމާގެ    މުހައްމަދު ސުހައިލް  .10
 ރ. މީދޫ       ބުލްބުލްގެ    އަހުމަދު ޝައިހާން .11

  
  

  7ގްރޭޑް 
  

 ރ. މީދޫ       ސީނަރީ      މާނިޢު ސައީދު  .1
 ރ. މީދޫ       ޕެނަމާ       ސަމީހް އަހުމަދު  .2
 ރ. މީދޫ     ފެންފިޔާޒުގެ       ޔާން ޝަރީފް ޒަ .3
 ރ. މީދޫ       ވެނިލާގެ     ޖިޔާ އަބުުދްއ ރައްޒާގުނާ .4
 ރ. މިދޫ       ކުއީން     އަހުޒަމް އިސްމާއީލް .5
 ރ. މީދޫ       އަލްފާ       ހުސައިން ނިޝާދު .6
 ރ. މީދޫ     ހިރުނދުމާގެ       އަހުލާ ޝަރީފް  .7
 ރ. މީދޫ     ގުލޭނޫރަްނގެ       ޝިބާ އިބުރާހީމް .8

 
  

  
  8ގްރޭޑް 

  
 ރ. އިނގުރަިއދޫ     އަޅިވިލާގެ    އިސްމާއީލް ޝައިހާން  .1

 ރ. މީދޫ       ބުލެކް     ސަމޫހް އަބުދްުއލަތީފް .2

 ރ. އިނގުރަިއދޫ     އަޅިވިލާގެ      އައިމިނަތު ނުހާ .3

 ރ. މީދޫ       ނަުމނާގެ       ފާތިމަތު ޒޫނާ .4

 ރ. މީދޫ       އިރާަމގެ     އިސްމާއީލްهللا މާނީ ފަތު .5

 ރ. މީދޫ       ކޮއެލު      މަނާލް އަހުމަދު  .6
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  9ގްރޭޑް 
  

 ރ. އަނގޮޅިތީމް    ސޯސަންގެ      ޢަލީ ޝަފީގު .1
 ރ. މީދޫ      ބަހާރުގެ      ފްނޫރާ ޢަފީ .2
 ރ. މީދޫ      މަހިދޫ      ނާސިރުނަފްހާ  .3
 ރ.މީދޫ     ފަތަނގުމާގެ      އީމާން މުހައްމަދު .4

  
  10ގްރޭޑް 

  
 ރ. މީދޫ       ހަކީމީގެ      އައިޝަތު ނުހާ .1

 ރ. މީދޫ     ސުވީޓްމީޓ      ޖުވަިއދާ ރަޝީދު  .2

 ރ. މީދޫ   ޝަރަފުއްދީން އާބާދު     ޝަރަފުއްދްީނ ޖަމާލް  .3

  

  11ގްރޭޑް 

 އިނގުރަިއދޫ ރ.       ރާޒުދާން     އައިޝަތު ޝިޔާނާ .1

  

  12ގްރޭޑް 
  

  ރ. މީދޫ       ސީނު      ޝާމާ ސަޢީދު .1

  

  މާއްދާތަކުން މަތީ މާކްސް ހޯދި ދަރިވަރުން
   4ގްރޭޑް 

  
 ގުރުއާން      އުޑުވިލާގެ    ޢަޒުމާ އިބުރާހީމް  .1

 .އާޓް، ޕީއީދިެވހި، ޕ، އިސްލާމް        ދޭލިޔާގެ  ޔަމާން އަހުމަދު ނަސީމް .2

 އިސްލާމް، ދިވެހި        ފެހިވިލު    މިންަހތު މުހައްމަދު .3

 ދިވެހި، އިނގިރޭސި        ބަހާރުގެ    އީނާ ޢަފީފް .4

 ހިސާބު        މާފަހި    ޒައިނާ ރަޝީދު .5

 ތިމާވެށި        ގެމަނަ    ސާދިން ޝަރީފް .6

 ޕީއީ        ބުލްބުލްގެ    ނަޝްވާ ސައީދު .7
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   5ގްރޭޑް 

  
 އިސްލާމް، ދިވެހި، އިނގިރޭސި،                  މާލަން    މާއިން ރަޝީދު .1

  ޤުރުއާން އާޓް،.ޕތިމާވެށި ހިސާބު،

  ޕ.އާރްޓ        މަންޒިލް    ފާން މޫސާ.އައ2ް   

  ޕީ.އީ        ގުލްބަކާގެ    .މަލްޝާ ޝަފީގ3ު   

  
   6ގްރޭޑް 

  
 އިސްލާމް    އަންބަރީގެ    ރާނިޔާ އަބުދުއް ރައްޒާގު .1

 ދިވެހި    އިރުމަތީގެ      އައިޝަތު ރިސާދާ .2

 އިނގިރޭސި    ހަކީމީއާގެ      މަޢާލް ޝަރީފް .3

 ހިސާބު، ޖ. ސައިންސް،       ކުރިބޯށި    ޝަހިއްޔާ އަބުދުލް ޣަނީ .4

 ސ.ސްޓަޑޯޒް

  7ގުރޭޑް 

 އިނގިރޭސި، އިސްލާމް، ދިވެހި،      ވެނީލާގެ    ނާޖިޔާ އަބުދުއް ރައްޒާގު .1

ޖ. ސައިންސް، , ޤުރުއާން 
  ސްޓަޑީޒްސ.

  ހިސާބު      އަލްފާ      .ހުސައިން ނިޝާދ2ު   

  ޕ.އާޓް    ގުލޭނޫރަންގެ      .ޝިބާ އިބުރާހީމ3ް   

  ޤުރުއާން      ސީނަރީ      . މާނިޢު ސަޢީދ4ު   

  ޕީއީ      ސީވިޔު  . އިސްމާއީލް އަރީޝް ރަޝީދ5ު   

  
 
  
  



     
 

15 ޞަފްހާ    
 

2012އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާ 

  8ގްރޭޑް 
  

އިސްލާމް، ދިވެހި، އިނގިރޭސި، ހިސާބު،     އިރަމާގެ    އިސްމާއީލްهللا މާނީ ފަތު .1
 ފިޒިކްސް

  ކެމިސްޓްރީ، ބައިލޮޖީ، އެކައުންޓިންގ
 ކޮމާސް  ފިނިފެންމާގެ      .މުހައްމަދު ރަޝީދ2ު   

 
  

  
  9ގްރޭޑް 

  
އިސްލާމް، ދިވެހި، އިނގިރޭސި،     ފަތަނގުމާގެ    އީމާން މުހައްމަދު .1

 އެކައުންޓިންގ

 ދިވެހި، ބައިލޮޖީ    ޯސސަންގެ    ޢަލީ ޝަފީގު .2

 ހިސާބު، ފިޒިކްސް، ކެމިސްޓްރީ      ބަހާރުގެ    ނޫރާ އަފީފް .3

 ބައިލޮޖީ      ބަހާރުގެ    ހަނާ އާމިރު .4

 ކޮމާސް      ރޯޒަރީ    އަހުމަދު ނާފިޢު .5

 އާޓް    ކިންކިރިމާގެ    އަހުމަދު އަސްޖައު .6

 އާޓް    ސައުތުއީސްޓް    މުހައްމަދު ނަޒީހް .7

 

 

  

  10ގްރޭޑް 
  

 އިސްލާމް، ދިވެހި      ޖޭމުގެ    ސުހާ ޝަފީގް  .1
 ސައިންސް،ފިޒިކްސް،ހިސާބު، ފ.      ހަކީމީގެ    ތު ނުހާއައިޝަ .2

 ކެމިސްޓްރީ، ބައިލޮޖީ، އިނގިރޭސި
 

 ކޮމާސް، އެކައުންޓިންގ. އިކޮނޮމިކްސް    ސުވީޓްމީޓް    ޖުވައިދާ ރަޝީދު .3
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2012އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާ 

  11ގުރޭޑް 
  

 އިސްލާމް    ދެވިނަމާގެ    ޝާއިރާ އިބުރާހީމް .1

 ދިވެހި      ކުރިބޯށި  ސަމިއްޔާ އަބުދުލް ޣަނީ .2

 ކެމިސްޓްރީ      ރާޒުދާން    އައިޝަތު ޝިޔާނާ .3

 

  12ގުރޭޑް 
  
 އިސްލާމް      ސައިމާގެ    ފާތިމަތު ޝަޒުލާއ .1
 ދިވެހި      މާފަހި     ޒޫނާ ރަޝިދު .2

  ހިސާބު، އެކައުންޓިންގ، ބ. ސްޓަޑީޒް       ސީނު    ޝާމާ ސައީދު .3
  
  

  ކްލާސް ޕްރައިޒް     
  

 އޭ 4ގުރޭޑް     ރ. މީދޫ    ދޭލިޔާގެ    ޔަމާން އަހުމަދު ނަސީމް .1

 ބީ 4ގުރޭޑް     ރ. މީދޫ    ގެމަނަ      ސާދިން ޝަރީފް .2

 އޭ 5ގުރޭޑް     ރ. މީދޫ    މަންޒިލް      އައްފާން މޫސާ .3

 ބީ 5ގުރޭޑް     މީދޫރ.     މާލަމް      މާއިން ރަޝީދު .4

 އޭ 6ގުރޭޑް     ރ. މީދޫ    ކުރިބޯށި    ޝަހިއްޔާ އަބުދުލް ޣަނީ .5

 ބީ 6ގުރޭޑް     ރ. މީދޫ    މާފަހި      ޒީނާ ރަޝީދު .6

 އޭ 7ގުރޭޑް     ރ. މީދޫ    ވެނީލާގެ    ނާޖިޔާ އަބުދުއް ރައްޒާގު .7

 ބީ 7ގުރޭޑް     ރ. މީދޫ    ކުއީން    އަހުޒަމް އިސްމާއީލް .8

 ބީ 7ގުރޭޑް     ރ. މީދޫ    އަލްފާ      ހުސައިން ނިޝާދު .9

 ބީ 7ގުރޭޑް     ރ. މީދޫ  ހިރުނދުމާގެ      އަހުލާ ޝަރީފް .10

 ބީ 7ގުރޭޑް     ރ. މީދޫ  ގުލޭނޫރަންގެ      ޝިބާ އިބުރާހީމް .11

 އޭ 8ގުރޭޑް     ރ. މީދޫ    އިރަމާގެ    އިސްމާއީލް هللا މާނީ ފަތު .12

 އޭ 9ގުރޭޑް   ރ.އަނގޮޅިތީމް  ސޯސަންގެ      ޢަލީ ޝަފީގު .13

 އޭ 9ގުރޭޑް     މީދޫރ.   ފަތަނގުމާގެ       ޢީމާން މުޙައްމަދު .14

 ސީ 9ގުރޭޑް     ރ. މީދޫ    ރޯޒަރީ      އަޙުމަދު ނާފިއު .15
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 އޭ 10ގުރޭޑް     ރ. މީދޫ    ހަކީމީގެ      ޢައިޝަތު ނުހާ .16

 ބީ 10ގުރޭޑް     ރ. މީދޫ  ސުވީޓްމީޓް      ޖުވައިދާ ރަޝީދު .17

 11ގުރޭޑް   ރ. އިނގުރައިދޫ    ރާޒުދާން      ޢައިޝަތު ޝިޔާނާ .18

 އޭ 12ގުރޭޑް     ރ. މީދޫ  ފިނިފެންމާގެ      މަރިޔަމް ރަޝީދާ .19

 ބީ 12ގުރޭޑް     ރ. މީދޫ    ސީނު      ޝާމާ ސަޢީދު .20

 
 

 ކުލާސް ޕްރޮގުރެސް ޕްރައިޒް 

  
  

 އޭ 4ގުރޭޑް       ރ. މީދޫ  ހުވަނދުމާގެ    އަހުމަދު އިޝާމް .1

 ބީ 4ގުރޭޑް       ރ. މީދޫ  ހުދުފިނިފެންމާގެ    އަބުދުއް ނޫރު .2

 އޭ 5ގުރޭޑް       ރ. މީދޫ  މޫންލައިޓް    ލޫތް ސަނޫން .3

 ބީ 5ގުރޭޑް       ރ. މީދޫ    ހިތްމިޔާ    ލަހްފާ މޫސާ .4

 އޭ 6ގުރޭޑް       ރ. މީދޫ    ޖޭމުގެ    އަހުމަދު ޝަހުދު .5

 ބީ 6ގުރޭޑް       ރ. މީދޫ    މާފަހި    ޒީނާ ރަޝީދު .6

 އޭ 7ގުރޭޑް       ރ. މީދޫ    ވެނީލާގެ  ނާޖިޔާ އަބުދުއް ރައްޒާގު .7

 ބީ 7ގުރޭޑް     ރ. އިނގުރައިދޫ  ގުލްދަސްތާގެ    ޢައިޝަތު ހިޝާމާ .8

 އޭ 8ގުރޭޑް     ރ. އިނގުރައިދޫ  ޅިވިލާގެއަ    އައިމިނަތު ނުހާ .9

 އޭ 9ގުރޭޑް     ރ.މަދުއްވަރީ  އުފުލަންދޫގެ    އައިމިނަތު އާޝިޔާ .10

 އޭ 9ގުރޭޑް       ރ. މީދޫ  ރާޝިދާމަންޒިލް    ފާތިމަތު ސަޖަން .11

 އޭ 9ގުރޭޑް       ރ. މީދޫ    ބަހާރުގެ    ހަނާ އާމިރު .12

 ޭއ 10ގުރޭޑް       ރ. މީދޫ    ހަކީމީގެ    އައިޝަތު ނުހާ .13

 އޭ 12ގުރޭޑް       ރ. މީދޫ  ފިނިފެންމާގެ    މަރިޔަމް ރަޝީދާ .14

 ބީ 12ގުރޭޑް       ރ. މީދޫ    ހިޔަނި   މުހައްމަދު ޝިފާހު .15
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  ޑިސިޕްލިން އެވޯޑް

  
 އޭ 1ގުރޭޑް       ރ. މީދޫ  ސިލްވަރމޫން      އީމާ އިބުރާހީމް  .1

 ބީ 1ގުރޭޑް       ރ. މީދޫ    ސާދީވިލާ      ނާޝްގާސިމް .2

 އޭ 2ގުރޭޑް       ރ. މީދޫ    ސަހާ      ޝަފަގް ސަޢީދު .3

 އޭ 2ގުރޭޑް       ރ. މީދޫ    ދަނބުގެ    ދު ރަމީޒްސަދާ މުހައްމަ .4

 ބީ 2ގުރޭޑް       ރ. މީދޫ    އެވަރބުލޫ    ޒިންދު އަބުދުލް ވާހިދު .5

 އޭ 3ގުރޭޑް       ރ. މީދޫ  ފެންފިޔާޒުގެ    އިޔާން ައބުދުލް އަޒީޒް .6

 އޭ 4ގުރޭޑް       ރ. މީދޫ    ދޭލިޔާގެ    ޔަމާން އަހުމަދު ނަސީމް .7

 ބީ 4ގުރޭްޑ       ދޫރ، މީ    މާފަހި      ޒައިނާ ރަޝީދު .8

 އޭ 5ގުރޭޑް       ރ .މީދޫ    މަންޒިލް      އައްފާން މޫސާ .9

 ބީ 5ގުރޭޑް       ރ. މީދޫ    މާލަމް      މާއިން ރަޝީދު .10

 އޭ 6ގުރޭޑް       ރ. މީދޫ    ކިުރބޯށި    ޝަހިއްޔާ އަބުދުލް ޣަނީ .11

  ބީ 6ގުރޭޑް       ރ. މީދޫ    ހަކީމީއާގެ      މަޢާލް ޝަރީފް .12
 ޭއ 7ގުރޭޑް       ދޫރ. މީ    ވެނީލާގެ    ނާޖިޔާ އަބުދުއްރައްޒާގު .13

 ބީ 7ގުރޭޑް       ރ. މީދޫ  ހިރުނދުމާގެ      އަހުލާ ޝަރީފް .14

 ޑިސިޕްލިން އެވޯޑް

 އޭ 8ގުރޭޑް       ރ. މީދޫ    އިރަމާގެ    އިސްމާއީލް هللا މާނީ ފަތު .15

 ބީ 8ގުރޭޑް       ރ. މީދޫ  ބުލޫސާޖަން      ސުރައްޔާ މުހައްމަދު .16

 ސީ 8ގުރޭޑް       ރ. މީދޫ  ފިނިފެންމާގެ      މުހައްމަދު ރަޝީދު .17

 އޭ 9ގުރޭޑް       ރ. މީދޫ    މަހިދޫ      ނަފްހާ ނާސިރު .18

 ީބ 9ގުރޭޑް     ރ. އިނގުރައިދޫ    ދެކުނުގެ      އުމްނިއްޔާ ސުއާދު .19

 ސީ 9ގުރޭޑް       ރ. މީދޫ    ރޯޒަރީ      އަހުމަދު ނާފިޢު .20

 އޭ 10ގުރޭޑް       ރ. މީދޫ    ހަކީމީގެ       އައިޝަތު ނުހާ .21

 ބީ 10ޑް ގުރޭ      ރ. މީދޫ  ޝަަފުއްދީން އާބާދު    ޝަރަފުއްދީން ޖަމާލް .22

 ސީ 10ގުރޭޑް       ރ. މީދޫ    ހަޒާރުމާގެ      މަމްދޫހު ޖަމާލް .23

 11ގުރޭޑް       ރ. މީދޫ  ޖަވާހިރުވާދީ      އަހުމަދު ހަބީބު .24

 އޭ 12ގުރޭޑް       ރ. މީދޫ    މާފަހި      ޒޫނާ ރަޝީދު .25

 ބީ 12ގުރޭޑް       ރ. މީދޫ    ސީނު      ޝަމާ ސަޢީދު .26
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  އޮނަލިސްޓެޑް އެވޯޑް 
 

 އޭ 4ގުރޭޑް     ރ. މީދޫ    ދޭލިޔާގެ    ޔަމާން އަހުމަދު ނަސީމް .1

 އޭ 5ގުރޭޑް     ރ. މީދޫ    މަންޒިލް      އައްފާން މޫސާ .2

 އޭ 5ގުރޭޑް     ރ. މީދޫ    ގުލްބަކާގެ      މަލްސާ ޝަފީގު .3

 އޭ 5ގުރޭޑް     ރ. މީދޫ  ހިތްފަސޭހަގެ      ޝަބާ ޝަފީގު .4

 އޭ 5ގުރޭޑް     ރ. މީދޫ  އެވަރބުލޫ    މާޒިން އަބުދުލް ވާހިދު .5

 ބީ 5ގުރޭޑް     މީދޫ ރ.    މާލަން      މާއިން ރަޝީދު .6

 އޭ 6ގުރޭޑް     ރ. މީދޫ    ކުރިބޯށި    ޝަހިއްޔާ އަބުދުލް ޣަނީ .7

 އޭ 6ގުރޭޑް     އިންޑިޔާ  ސުވީޓްމީޓް      މަނާސަާ ރަވީ .8

 އޭ 6ގުރޭޑް     ރ. މީދޫ    އެމެޓީ      ޖަނާން ޝަރީފް  .9

 އޭ 6ގުރޭޑް     ރ. މީދޫ  އަންބަރީގެ    ރާނިޔާ އަބުދުއް ރައްޒާގު .10

 ބީ 6ގުރޭޑް     ރ. މީދޫ    މާފަހި      ޒީނާ ރަޝީދު .11

 ބީ 6ގުރޭޑް   ހދ ނައިވާދޫ  އިރުމަތީގެ    އައިޝަތު ރިސާދާ  .12

 ބީ 6ގުރޭޑް     ރ.މީދޫ  ހަކީމީއާގެ      މަޢާލް ޝަރީފް .13

 ބީ  7ގުރޭޑް     ރ. މީދޫ    ވެނީލާގެ    ނާޖިޔާ އަބުދުއްރައްޒާގު .14

 އޭ 8ގުރޭޑް     ރ. މީދޫ    އިރަމާގެ    އިސްމާއީލްهللا މަނީފަތު .15

 އޭ 8ގުރޭޑް     ރ. މީދޫ    ނަމޫނާގެ      ފާތިމަތު ޒޫނާ .16

 ބީ 12ގުރޭޑް     ރ. މީދޫ    ސީނު      ޝާމާ ސަޢީދު .17
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2011  
. ސީ އިމްތިޙާނުން     ވަނަ އަހަރު ކޭމްބްރިޖް އޯލެވެލްއާއި އެސް. އެސް

  މަރުކަޒުން ޑިސްޓިންކްޝަން ހޯދި ދަރިވަރުން 
  
  

  
    

 ރ. މީދޫ   ޝަރަފުްއދީްނ އާބާދު     ، ޝަރަފުްއދީްނ ޖަމާލް .1

 ރ. މީދޫ       ހަކީމީގެ      ުނހާ،އައިޝަތު  .2
 ރ. މީދޫ     ގުލްފާމުގެ     ޝަހީރާ ުމޙަްއމަދު، .3
 ރ. މީދޫ       ގެމަނަ      ހައިާފ ހެުސްނ، .4
    ރ. ައނގޮޅިތީމް    ޯސަސންގެ       ުސހާ ޝަފީގް،  .5
 

  
  ރ. މީދޫ       ހަކީމީގެ      އިޝަތު ުނހާ،އަ .1

 

 ރ. މީދޫ       ހަކީމީގެ      އައިޝަތު ުނހާ، .1
 
  

 ރ. މީދޫ       ހަކީމީގެ      އައިޝަތު ުނހާ، .1
  ރ. މީދޫ       ގެމަނަ      ހައިާފ ހެުސްނ، .2
  ރ. މީދޫ     ސުވީޓްމީޓް      ޖުވައިދާ ަރޝީދު، .3
  ރ. މީދޫ     ަކީނރުމާގެ    އައިމިނަތު ިރފާ،  .4

   

 ރ. މީދޫ   ޝަރަފުްއދީްނ އާބާދު   ، ޝަރަފުްއދްީނ ޖަމާލް .1

 
 

 ރ. މީދޫ     ހަކީމީގެ  އައިޝަތު ުނހާ، .1

މްއިސްލާ  

 ހިސާބު 

 ބައެލޮޖީ 

 ސައިންސް

 އެކައުންޓިންގ

 އިނގިރޭސި 
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 ރ. މީދޫ     ހަކީމީގެ  އައިޝަތު ުނހާ، .1

  
  

 ރ. މީދޫ     ހަކީމީގެ  އައިޝަތު ުނހާ، .1

    
  

 ރ. މީދޫ   ޖުވައިދާ ަރޝީދު، ސުވީޓްމީޓް  .1
  

  
 ރ. އަނގޮޅިތީމް  ޯސަސންގެ  ، ސުހާ ޝަފީގު .1
 ސިލްވަރމޫން   ރ. މީދޫ އަފާ އިބްރާހިމް، .2

  
  ދަރިވަރުންވަނަ އަހަރު އޭލެވެލް އަދި އެޗް .އެސް. ސީ އިމްތިޙާނުން މަރުކަޒުން ޑިސްޓިންކްޝަން ހޯދި  2011

  
  

 ރ. މީދޫ   ންޔާ ޢަފީފް، ބަާހރުގެ ދު .1
  ރ. މީދޫ   ޒޫނާ ރަީޝދު، މާފަހި  .2
  ރ. މީދޫ   ޝާމާ ސަޢީުދ، ީސނު  .3

  

  
  ރ. މީދޫ   ީސނު ޝާމާ ސަޢީުދ،  .1

  
  

  ރ. މީދޫ   ޝާމާ ސަޢީުދ، ީސނު  .1
  
  

 ރ. މީދޫ   ޝާމާ ސަޢީުދ، ީސނު  .1

ފިޝަރީޒް ފިޒިކްސް

 ކެމިސްޓްރީ 

 ކޮމާސް

 އިސްލާމް

 ހިސާބު 

 އެކައުންޓިންގ

 ބ. ސްޓަޑީޒް 

 ދިވެހި
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  ވަނަ އަހަރު ރ.އަތޮޅު ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުން ވަނަ ޙާޞިލްކުރި ދަރިވަރުން  2011

  

  ނަމޫނާގެ ރ. މީދޫ  ،ފާތިމަތު ޒޫނާ. 1
  ވަނަ  1    އަހަރުން ދަށް ބަލަިއގެން  13އަންހެންގޮފި،  - 

  
  ރ. އިނގުރަިއދޫ   ދޫރެސް  ޢާލިމާ ޤާސިމް،.2

  ވަނަ  1     ިއގެން އަހަރުން ދަށް ބަލަ 16އަންހެން ޮގފި،  -
  ވަނަ  1   މުޅިމުބާރާތުން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ އްަނހެން ގޮފިން -  
  ވަނަ  2     ކިޔެވުންގޮފި އެއްކޮށް ބަލައިގެން  2މުޅިމުބާރާތުން  -  

  
  ރ. މީދޫ   އަސުރުމާގެ  ނާޖިހް މުހައްމަދު. 3

  ވަނަ 1    އިގެން އަހަރުން ދަށް ބަލަ 16ފިރިހެން ގޮފި، -
  ވަނަ 1     މުޅިމުބަރާތުން ބަލައިގެން ކިޔެވުން ފިރިހެން ގޮފި -
  ވަނަ 1     ގޮފި އެއްކޮށް ބަލައިގެން ކިޔެވުން 2މުޅިމުބާރާތުން  -
  ވަނަ 3ހުރިހާގޮތަކުން މުޅިމުބަރާތުން  -
  

  ފެންފިޔާޒުގެ  ރ. މީދޫ   އިޔާން އަބުދުލް ޢަޒީޒް .4
  ވަނަ 1    ން ދަށް ނުބަލާ ކިޔެވުން، އަހަރު 9ފިރިހެން ގޮފި،-
  ވަނަ 3    ފިރިހެން ގޮފި، މުޅިމުބާރާތުން ނުބަލާ ކިޔެވުން  -
  

  ރ. މީދޫ   ސީނަރީ   މާނިޢު ސަޢީދު.5
  ވަނަ 3  އަހަރުން ދަށް ބަލައިގެން ކިޔެވުން  13ފިރިހެން ގޮފި  -

  
  ރ. މީދޫ   ޢަރީޝް އަބުދުލް މުހްސިން ބަގީޗާގެ .6

  ވަނަ 2     ން ދަށް ބަލައިގެ ކިޔެވުން،އަހަރު 16ފިރިހެން ގޮފި،-
  ވަނަ 2      މުޅިމުބާރާތުން ބަލައިގެން، ފިރިހެން ގޮފި  -
  

  ރ. މީދޫ    މާލަން  މާއިން ރަޝީދު  .7
  ވަނަ 3   ން ދަށް ނުބަލާ ކިޔެވުން، އަހަރު 11ގޮފި، އަންހެން-
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  2011ނޭޝަނަލް ޓޮޕް ޓެން އެވޯޑް 
  ރ. މީދޫ   ހަކީމީގެ   ޢައިޝަތު ނުހާ 

  
އެގްޒަމިނޭޝަންސް އިން އޮކްޓޯބަރ/ ނޮވެމްބަރ ވަނީ ކޭމްްބރިޖް އިންޓަރނޭޝަނަްލ 

ގައި ބޭއްވި ޖީސީއީ އޯލެވެލް އިމްތިޙާނާއި އައިޖީސީ އެސް އީ އިމްތިޙާނާއި  2011
އަދި ޑީޕީއީ އިން ބޭއްވި އެސްއްެސސީ އިމްތިޙާނުން މުޅި ރާއްޖޭން އެންމެ ރަނގަޅު 

 .ވަނަ ޙާޞިލްކޮށްފައެވެ  2ނަތީޖާ ހޯދި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން  10

  2011ނޭޝަނަލް ޓޮޕް ޓެން އެވޯޑް 
  ރ. މީދޫ   ސީނު   ސާމާ ސަޢީދު 

ގައި  2011ވަނީ އެޑެކްސެލް އެގްޒަމިނޭޝަންސް އިން މޭ / ޖޫން 
ބޭއްވި އޭލެވެލް އިމްތިޙާނާއި އަދި ޑީޕީއީ އިން ބޭއްވި އެޗް އެސްސީ 

ނަތީޖާ ހޯދި  10އިމްތިޙާނުން މުޅި ރާއްޖޭން އެންމެ ރަނގަޅު 
 ވަނަ ޙާޞިްލކޮށްފައެވެ.  2ދަރިވަރުްނގެ ތެރެއިން 
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  އިނާމު ހުށައެޅުއްވި ފަރާތްތައް
 
 
 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

 އެމެޓީ  .1
 ހަލަވެލި  .2
 މުޙަްއމަދު ރަީޝުދ/ މާފަހި  .3
 އިުބރާީހްމ/ އުުޑވިލާގެ ރަޝީދާ  .4
 ޝަރީފާ މޫސާ/ ިފނިފެްނމާގެ  .5
/ ުބލެކް .6  ޙަދީާޖ ޙުެސން
/ ާމަފހި .7  ސާރާ ޫމސާ
/ އުދަރެސް  .8  ރަޝީދާ ައޙްަމދު
 މާލަން  .9
/ ޒުިރޔުާނގެ  .10  ޒަރީާނ އިބްާރހީމް
 ފަތަނގުާމގެ  .11
 ރާީނުޒ ހުަސއިން  .12
/ ފަީހމީގެ  .13  ހަދީާޖ ައލީ
/ ބުލެކް  .14  ޝަރީފާ ޢަބްދުްލ ލަތީފް
 ސުވީޓް ީމޓް  .15
/ ެޕޝްަނވިލާ ޢައިިމނަތު  .16  ަޔާޝލް ޝަީރފް
/ ޕެަޝންވިލާ  .17  ހުސަިއން ަޔޒުދާްނ ޝަރީފް
 މިއަެރން  .18
 އޯސަްނވިލާ  .19
/ ފިނިފެންާމގެ  .20  ފާތިމަުތ ަރޝީދާ
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  . އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ލަވަ ރ
  

  ފަތިހަކަށްރީތިތަހުޛީބުގެނުވާނަޔާ

  ހިތުގެކުލުނާއުޚުއްވަތުގެލޮބުވެތިހިޔާ

  ވަޔާއުތުރުމާޅޮސްމަޑުލުވިލުނުލުންފެހި

  އަތޮޅުތަޢުލީމުދޭމަރުކަޒުގެމީހިޔާ
  

  ގަދައަޅައިކުރިމަސައްކަތްވަޒަންކޮށްލެވޭ

  ޤަދަރުހުރިކާމިޔާބީގެފުރުޞަތުލިބޭ

  އަދަބުޢިލްމާއެކީހުނަރުއުނގެނެންލިބޭ

  އަތޮޅުތަޢުލީމުދޭމަރުކަޒުގެމީހިޔާ
  

  ދާނެއިހުއުޅުނުމީހުންގެފިޔަވަޅުމަތީ

  ކާނިފުނަޔާއިނިކަބިޔަވަމުންއެކުއެކީ

  ހާނަމުންދާދަރިންއެންމެހެޔޮގޮތްމަތީ

  އަތޮޅުތަޢުލީމުދޭމަރުކަޒުގެމީހިޔާ
  

  ބީނުކޮށްޢާއިލާއާތަނާދިރިއުޅޭ

  ބޭނުމެއްމީހަކަށްޖެހުނުފުއްދަންއުޅޭ

  ވަފާތެރިވެދޭދީނަށާދިވެހިޤައުމަށް

  އަތޮޅުތަޢުލީމުދޭމަރުކަޒުގެމީހިޔާ
  
  

  
 
 
  

  މާެލ/  ރަހައު. މއ،ޅެންހައްދަވާފައިވަނީއަލްފާޟިލްޢަބުދުއްރަޝީދުޙުސެއިން
  މާލެ/  މީނާޒް. ހ، ޝަމްޢޫންޙަމީދުއަލްފާޟިލް މިޔުޒިކްހައްދަވާފައިވަނީ
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  ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
  ރ. މީދޫ

  
 
 
  
  

  

ވަނަ އަހަރު މިމަރުކަޒުން އެކިވަނަވަނައަށް އައި  2011
  ދަރިވަރުންނަށް ތަހުނިޔާ ދަންނަވަން!

  
ވަނަ އަހަރުގެ އޯލެވެލް އާއި އެސްއެސްސީ އިމްތިޚާނާއި، އޭލެވެލް އާއި އެޗްއެސްސީ އިމްތިޚާނުން އެކިއެކި އެކި  2011

ކާމިޔާބީ ހޯދި ދަރިވަރުންނާއި މިމަރުކަޒުގެ އެކި ގްރޭޑުތަކުން ތަފާތު އިނާމް ޙާޞިލްކުރި ދަރިވަރުންނަށް އަދި 
. ޚާއްޞަވަނަތައް ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް މަރުޙަ  ބާ ދަންނަވަމެވެ

  ހަމައެއާއެކު އެކިއެކިވަނަތަކަށް އިނާމް ހުށައެޅުއްވި ފަރްާތތަކަށްވެސް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. 
މީގެ އިތުރުން ޢިނާމްދިނުމުގެ ޖަލްސާ ތައްޔާރު ކުރެއްވުމުގައި މިމަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންނާއި އަދިވެސް އެހެނިހެން 

. ފަރާތްތަށް   ކުރެއްވި ނުހަނު ބުރަމަސައްކަތަށް ފަށްފަށުން ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ
  މިޖަލްސާ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވުމަށް

 މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެޔާޒް ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު 
 ވަޑައިގެންދެއްިވކަމަށްޓަކައި ، ރ. އަތޮޅުތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސްޓާފުންގެ ނަމުގައާއި، 

. ހުރިހާ ދަރި ވަރުންގެ ަނމުގައި ވަރަށް ޙާއްޞަ ޝުކުރެއްދަންނަވެަމވެ  
 މީގެ އިތުރުން ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރިންގެ ނަްނފުޅުތައް 

 .  މިޝުކުރުގެ ލިސްޓްގައި ފާހަގަކުރަނީ ނުަހނު އުފަލާއެކީގައެވެ
 ޝުކުރިއްޔާ 

 
 
 

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                                                   
  
  


