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305.908 

 

 ނިޔާޒު، އިފްހާމް

 –]. 2009[މާލެ : ހޭންޑީކެޕް އިންޓާރނޭޝަނަލް،  –އިފްހާމް ނިޔާޒު. هللا / ޢަބްދުއް    

 (ހޭންޑީކެޕް އިންޓާރނޭޝަނަލް) –ސީއެމް.  16ޞ ؛  15

 D44684ތކ.                           

 

 

 

 

 ނިޔާޒު، އިފްހާމް

 –]. 2009[މާލެ : ހޭންޑީކެޕް އިންޓާރނޭޝަނަލް،  –/ އިފްހާމް ނިޔާޒު.  އަޙްމަދު   

 (ހޭންޑީކެޕް އިންޓާރނޭޝަނަލް) –ސީއެމް.  16ޞ ؛  19

 78D446ތކ.                           

 

 

 ނިޔާޒު، އިފްހާމް

 –]. 2009[މާލެ : ހޭންޑީކެޕް އިންޓާރނޭޝަނަލް،  –/ އިފްހާމް ނިޔާޒު.  އާއިޝަތު   

 (ހޭންޑީކެޕް އިންޓާރނޭޝަނަލް) –ސީއެމް.  16ޞ ؛  19

 80D446ތކ.                           

 

 

 



 ނިޔާޒު، އިފްހާމް

 –]. 2009[މާލެ : ހޭންޑީކެޕް އިންޓާރނޭޝަނަލް،  –/ އިފްހާމް ނިޔާޒު. އަޝްފާޤް    

 (ހޭންޑީކެޕް އިންޓާރނޭޝަނަލް) –. ީސެއމް  16؛ ޞ  19

 83D446ތކ.                           

 

 

 ނިޔާޒު، އިފްހާމް

 –]. 2009[މާލެ : ހޭންޑީކެޕް އިންޓާރނޭޝަނަލް،  –/ އިފްހާމް ނިޔާޒު. ޤާސިމް    

 (ހޭންޑީކެޕް އިންޓާރނޭޝަނަލް) –ސީއެމް.  16ޞ ؛  19

 79D446ތކ.                           

 

 

 

 

 ނިޔާޒު، އިފްހާމް

 –]. 2009[މާލެ : ހޭންޑީކެޕް އިންޓާރނޭޝަނަލް،  –/ އިފްހާމް ނިޔާޒު. މުއްސަދު    

 (ހޭންޑީކެޕް އިންޓާރނޭޝަނަލް) –ސީއެމް.  16ޞ ؛  19

 82D446ތކ.                           

 

 

 ނިޔާޒު، އިފްހާމް

 –]. 2009[މާލެ : ހޭންޑީކެޕް އިންޓާރނޭޝަނަލް،  –/ އިފްހާމް ނިޔާޒު. ރަޝީދު    

 (ހޭންޑީކެޕް އިންޓާރނޭޝަނަލް) –ސީއެމް.  16ޞ ؛  15

 85D446ތކ.                           

 

 

 ނިޔާޒު، އިފްހާމް

 –]. 2009[މާލެ : ހޭންޑީކެޕް އިންޓާރނޭޝަނަލް،  –/ އިފްހާމް ނިޔާޒު. ރިޒްވާން    

 (ހޭންޑީކެޕް އިންޓާރނޭޝަނަލް) –ސީއެމް.  16ޞ ؛  15

 77D446ތކ.                           

 



 

 ނިޔާޒު، އިފްހާމް

 –]. 2009[މާލެ : ހޭންޑީކެޕް އިންޓާރނޭޝަނަލް،  –/ އިފްހާމް ނިޔާޒު. ޔަފާޢު    

 (ހޭންޑީކެޕް އިންޓާރނޭޝަނަލް) –ސީއެމް.  16ޞ ؛  15

 85D446ތކ.                           

 

 

 

 ނިޔާޒު، އިފްހާމް

 –]. 2009[މާލެ : ހޭންޑީކެޕް އިންޓާރނޭޝަނަލް،  –/ އިފްހާމް ނިޔާޒު. ރަޝީދު    

 (ހޭންޑީކެޕް އިންޓާރނޭޝަނަލް) –ސީއެމް.  16ޞ ؛  15

 85D446ތކ.                           

 

 

 

929.7 

 މުނީރާ، ފާތިމަތު 

ޢަލީ ދޮށިމޭނާ މަނިކުފާނުގެ ބޭފުޅުންގެ ޢާއިލާ / ފާތިމަތު މުނީރާ ؛  ހޮޅިނަޚާގެ ދަރިކޮޅު : އަލްވަޒީރު      

ޞ ؛ 177 –. 2009މާލެ : ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ،  –އެޑީޓްކުރީ : ރަމްލާ ޢަބްދުލް ޣަނީ، މުހައްމަދު ވަހީދު.   

–ސީއެމް.  29  

9991595449އައިއެސްބީއެން :   

                          D44675, D44676                            ތކ.           
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 ލެ : މާ –. )2009ނޮވެމްބަރ  13 – 2008ނޮވެމްބަރ  21އަށް ( 52-1ހިދާޔަތުގެ އަލި : އަދަދު     

 ސީއެމް.  30ޞ ؛  282 –. 2010، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރސް

 90D446ތކ.                           

 

07297. 

 ޢަބްދުލް ބާރީ، ޢަބްދުލް މަޖީދު 

 މާލެ :  –. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ފަލްސަފާއާ މެދު ވިސްނުމުގެ ނަޒަރަކުން / އަބްދުލް މަޖީދު ޢަބްދުލް ބާރީ    

 ސީއެމް.   30ޞ ؛  35 -. 2010މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރސް، 

 93D446ތކ.                           

 

 

 

297.2 

 

 ސައީދު، މުހާއްމަދު ޝަހީމް އަލީ 

 : މާލެ  –ގެޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމްތައް ޤާއިމް ކުރަމާ / މުހައްމަދު ޝަހިމް އަލީ ސައީދު. هللا    

 ސީއެމް.   21ޞ ؛  39 –. 2009، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރސް

 95D446ތކ.                           

 

 



 

297.27 

 ސައީދު، މުހާއްމަދު ޝަހީމް އަލީ 

 : މާލެ  –. މުހައްމަދު ޝަހިމް އަލީ ސައީދު/ އިސްލާމްދީނަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ދީނެއްނޫން        

 .  ސީއެމް 21ޞ ؛   12–. 2009މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރސް، 

 2D4470                           .ތކ

 

 

 

 ޢަބްދުލް ބާރީ، ޢަބްދުލް މަޖީދު 

 މާލެ :  –. / އަބްދުލް މަޖީދު ޢަބްދުލް ބާރީއޮސްލާދީނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމުގެ ޙުކުމް     

 ސީއެމް.  30ޞ ؛  35 -. 2007މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރސް، 

  9991595481އައިއެސްބީއެން : 

 711D44ތކ.                           

 

 

 

 

 ސައީދު، މުހާއްމަދު ޝަހީމް އަލީ 

 : މާލެ  –. މުހައްމަދު ޝަހިމް އަލީ ސައީދު/ ދީނީ ހަރުކަށި ޙިޔާލާއި ސަބަބު އަދި އެކަމުގެ ހުކުމް 

 .  ސީއެމް 21ޞ ؛  22 –. 2009މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރސް، 

 D44715                           .ތކ

 

 

297.37 

 –. 2010، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރސްލެ : މާ –. 2009 ޚުތުބާ ފޮތް      

 ސީއެމް.   30ޞ ؛  282

 9991595929އައިއެސްބީއެން : 

 D44687ތކ.                           

 

 

 

 



297.382 
 
 

 ސައީދު، މުހާއްމަދު ޝަހީމް އަލީ 

 : މާލެ  –. މުހައްމަދު ޝަހިމް އަލީ ސައީދު/ ސުންނަތުގެ މީޒާނުން ޤުނޫތު        

 .  ސީއެމް 21ޞ ؛   44–. 2009މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރސް، 

 D44700                           .ތކ

 

 

 ސައީދު، މުހާއްމަދު ޝަހީމް އަލީ 

 : މާލެ  –. މުހައްމަދު ޝަހިމް އަލީ ސައީދު/  ސުންނަތާ ދުރު ގޮތެއް ހެއްޔެވެ؟ނަމާދުގައި އަޑު ހަރުކޮށް ބިސްމިކިޔުމަކީ        

 .  ސީއެމް 21ޞ ؛   44–. 2009މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރސް، 

 D44700                           .ތކ

 

 

 

 

3297.6 
 

 ޢަބްދުލް ބާރީ، ޢަބްދުލް މަޖީދު 

 މާލެ :  –. / އަބްދުލް މަޖީދު ޢަބްދުލް ބާރީއިސްލާމީ ޝަރިއްޔަތުގެ ދެވަނަ މަސްދަރު ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތް :     

 ސީއެމް.  21ޞ ؛  58 -. 2010މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރސް، 

 9991595945އައިއެސްބީއެން : 

 717D44ތކ.                           

 

 

  

297.65 

     

 –. ]2009[، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރސްލެ : މާ –. އެއް އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތް     

 ސީއެމް.   21ޞ ؛  123

 9991595929އައިއެސްބީއެން : 

 708D44ތކ.                           

 



 

297.5 

 ސައީދު، މުހާއްމަދު ޝަހީމް އަލީ 

 : މާލެ  –. މް އަލީ ސައީދުހީ މުހައްމަދު ޝަ / އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު ދޭން ދަސްކުރަމާތޯ        

 .  ސީއެމް 21ޞ ؛  10 –. 2010މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރސް، 

 9991595902އައިއެސްބީއެން : 

 20D447                           .ތކ

 

 

297.57 

 ސައީދު، މުހާއްމަދު ޝަހީމް އަލީ 

 : މާލެ  –. މް އަލީ ސައީދުހީމުހައްމަދު ޝަ / ދީނަށްއުޅޭމީހުންނަށް މަލާމާތްކުރުން        

 .  ސީއެމް 21ޞ ؛   16–. 2010މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރސް، 

 24D447                           .ތކ
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