
 ިދެވހާިރްއޭޖެގ ަޤުއމީ ިބްބލޮިއްގަރފީ 

 ައށް  2011ާމރްޗ  ިއން ެޖުނައރީ 

 ިދެވހި ޮފްތަތއް ލުިބުނ 

 
297.071 

 

 ަޔުއޫޤުބ ، ާމން ޙު ްބުދްއރަ ޢަ 

 ، ާމން ޙު ްބުދްއރަ ޢަ ަޔުއޫޤުބ /  ަދރިަވުރްނެގ ޮފތް  9އިްސާލމީ ަތުރބިްއަޔުތ ްގޭރްޑ    

 :  ާމލެ  -. ޖާީދ އިްސާމޢީލް ުކެރހީ : ވަ ؛  ޫމާސ ނިާޒރު ަމުދ، ޙު އްިބާރހްީމ އަ 

 ؛  ޞ. : ުކަލުކެރުހން  182 -.  2009ރ، ޭކަޝަންލ ޑިެވޮލްޕަމްންޓ ެސްނޓަ ެއޑިޔު 

 ސީެއްމ. 23

 D45426      ތކ. ައުގެނތް 

 9991595473 ައއިެއްސބީެއްނ : 

 

 ؛ ްބުދްލާބރީޢަ  ަމޖީދު ްބުދލް ޢަ /  ަދރިަވުރްނެގ ޮފތް  12އިްސާލމީ ަތުރބިްއަޔުތ ްގޭރްޑ 

 ުދަމްތުކާރ ިޚްށ ޚަ ިދެވހި ަބާހއި ާތީރ : ާމލެ  -. ރީ ؛ ަޔުއޫޤުބ ުޙަސިއްނ ޫޔުސފް ެއިޑްޓކު 

 ސީެއްމ. 15؛  ޞ. : ުކެރުހން  151 -.  2005، ަޤުއމީ ަމުރަކޒު 

 D45496   ތކ. ައުގެނތް 

 999150000X ައއިެއްސބީެއްނ : 

 

 ލީ ރާިޒ ޢަ ަމުދ، ޙު އަ 

 ަމުދ، ޙު ލީ ރާިޒ އަ ޢަ /  ޮފތް ަދރިަވުރްނެގ  10އިްސާލމީ ަތުރބިްއަޔުތ ްގޭރްޑ     

 ިދެވހި  :  ާމލެ  –.  ަސިއްނ ޫޔުސފް ޙު ުޒަބއުިރ ައޫބަބުކުރ، ަޔުއޫޤުބ هللا ައްބދު 

 ޞ. :  196 –.  2009، ުދަމްތުކާރ ަޤުއމީ ަމުރަކޒު ިޚަބާހއި ާތީރަހްށ 

 ސީެއްމ. 17ުކަލަތްސވުީރ ؛ 

 D45428      ތކ. ައުގެނތް 

 999150687X ައއިެއްސބީެއްނ : 



 
297.12259148 

 
 ުޙަސިއްނ ދީީދ

 ަމލްިނެގ ުހަސިއްނ ދީީދ ިލުޔްއވި ކީރިތި ުޤުރާއްނ ަތުރަޖާމ ާއއި ަތްފސީރު    

 ،ރސް ރްސ ެއްންޑ ަޕްބލިޝަ ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނޓަ  : ާމލެ   -. ަސިއްނ ދީީދ ޙު 

 ސީެއްމ. 14ޞ. :  30 –. 2010

  D45408                        ތކ. ައުގެންތ   

 9991527958 ައއިެއްސބީެއްނ : 

 
297.14 

 

 ްބުދްލަމީޖދު ޢަ ، ްބުދްލާބރީޢަ 

 : ާމލެ  –. ްބުދްލާބރީޢަ  ްބުދްލަމޖީދު ޢަ /  ާއއި ޭބްންކ ިއްނަޓެރްސޓް  ރިބާ    

 ސީެއްމ. 15ޞ. :  32 –. 2007، ޒް ރމިިންސްޓރީ ޮއްފ އިްސާލމިްކ ެއެފއާ 

 D44729                               ތކ. ައުގެންތ   

 

297.2 

 

 ލީ ޢަ ްއަމުދ ަޝހްީމ ޙަ މު ، ދު ީޢސަ 

 ލީ ޢަ ްއަމުދ ަޝހްީމ ޙަ މު /  ޤީަޤެތްއ ެހްއެޔެވ؟ޙަ ުދނޭިޔަގއި ައާޒުބ ެދްއުވަމކީ    

  –.  2010، ޒް ރމިިންސްޓރީ ޮއްފ އިްސާލމިްކ ެއެފއާ  : ާމލެ   - .ދު ީޢސަ 

 ސީެއްމ. 21ޞ. :  55

 D44733                             ތކ. ައުގެންތ     

 9991595740 ައއިެއްސބީެއްނ : 

 

 

 



 
297.2114 

 

 ަތުރަޖާމ: ުމަހްއަމުދ ަރޝުީދ /  )(ޤިްއަސުތްލ ައްހަވއިނިެދޭބްނެގ ާވަހަކ 

ްއަޔުތްލ   -އްިބާރހްީމ ަރޝުީދ      ާމެލ، ައްލ ަމަދަރަސުތްލ ައަރބި

  – ސީެއްމ. 15 ުކެރުހްނ ؛ ޞ. : 40 –.  2003 ،އިްސާލމިްއޔާ 

 )1؛  ްނަހްލެގ ާވަހަކ ސްިލސިލާ ައްލ މަ (

    D45346                      ައުގެންތ    ކ : ތ

 

297.23 

 

   -. ަމުރުވަމްށަފުހ ައުލްނ ިދުރްއުވން : ަރްތ ޚިުކަޑުކދްިނަންށަޓަކއި އާ 

 – ].2000[، ޒް ރމިިންސްޓރީ ޮއްފ އިްސާލމިްކ ެއެފއާ  : ާމލެ    

 ސީެއްމ. 20ޞ. : ުކަލުކެރުހްނ ؛  12

 D45559      ތކ : ައުގެންތ    

297.26 

 

 ަސްނ ާއަދްމ ޙަ ، ޫމސާ 

 / ިއްނާސާނ ވްިސާނީނ ޭއާނެގ ސިުކޑިްނާބ ުނަވަތ ހުިތްނާބ؟     

  –.  2008 ،]ާމެލ، [ޝ.ނ.  - .ަހަސްނ ާއަދްމ ޫމސާ 

 ސީެއްމ. 14ޞ. :  22

 D45386      ތކ : ައުގެންތ    

 

297.31 

 

 ާމެލ :  –.  ެގ ަފްސުރުކން ނު ުކަޑުކދްިނަންށަޓަކއި އިްސާލްމީދ

 – ].2000[، ޒް ރރީ ޮއްފ އިްސާލމިްކ ެއެފއާ މިިންސޓް    

 ސީެއްމ. 20ސ. : ުކަލުކެރުހްނ. ؛  12

 D45532 ތކ : ައުގެންތ    



 
297.352 

 

 އިްސާލމީ ަކްނަތްއަތާކއި ާމެލ :  –. ްމާރައްށ ައލަިމެގއް ޢު ްއާޖއި ޙަ 

 ސީެއްމ. 10ޞ. :  57 –.  2004، ެބޭހ ެއްނެމ ަމީތ ަމޖިލިސް   

  D42983                     ތކ : ައުގެންތ     

 9991564039ައއިެއްސބީެއްނ : 

 

297.34 

 

 މިިންސްޓރީ ޮއްފ :  ާމލެ   - .ުކަޑުކދްިނަންށަޓަކއި ަޝާހަދުތެގ ެދަކިލމަ 

 ޞ. : ުކަލުކެރުހްނ. ؛ 16 – ].2000[، ޒް ރއިްސާލމިްކ ެއެފއާ    

 ސީެއްމ. 20

 D45537ތކ : ައުގެންތ                        

 
297.63 

 

 :  ާމލެ  –. ަޑުކދްިނަންށަޓަކއި ައަހެރެމްނެގ ޮލުބެވތި ަރޫސލާ ކު 

  -]. 2000[، ޒް ރމިިންސްޓރީ ޮއްފ އިްސާލމިްކ ެއެފއާ    

 ސީެއްމ. 20ޞ. : ުކަލުކެރުހްނ ؛  8

 D45564ތކ : ައުގެންތ                        

 

297.648 

 

  މިިންސްޓރީ : ާމލެ   -. ުކަޑުކދްިނަންށަޓަކއި ަރޫސުލ ޭބަކުލން 

 ޞ. :  12 –. 2010، ޒް ރޮއްފ އިްސާލމިްކ ެއެފއާ    

 ސީެއްމ. 20؛  ުކަލުކެރުހން 

 D45558ތކ : ައުގެންތ                        

 



305.235065495 

 

 މިިންސްޓރީ ޮއްފ ޫޔްތ ެއްންޑ ްސޯޕްޓސް ިދެވހާިރްއެޖ. 

 : ާމލެ   - .2003ާރްއޭޖެގ ުޒާވުންނެގ ަޤުއމީ ސާިޔަސުތ ެވހިިދ  

 ސީެއްމ. 21ޞ. :  33 -. 2003، ][ޝ.ނ.

 D44360ތކ : ައުގެންތ                        

 9991565094ައއިެއްސބީެއްނ: 

 
320.95495 

 

 ަސިއްނ ޙު ، ާމން ޙު ރަ ްބުދއް ޢަ 

 / ަދުއަލާތއި ެވރްީނާނއި ަމްއޫސލިްއަޔުތ ައދި ކިަޔަމްނުވުމެގ ަމްފޫހމް    

 ާޓރްސ ެއްންޑ ޮނެވްލޓީ ްޕިރން :  ާމލެ  –ާމްނ ޙު ރަ ްބުދއް ޢަ ަސިއްނ ޙު 

 ސީެއްމ. 21ޞ. :  417 –. ]2009[، ަޕްބލާިޝރސް 

  D45363ތކ : ައުގެންތ                        

 9991531823ައއިެއްސބީެއްނ : 

 

323.06095495 

 

 ހިުއަމްނ ަރއިްޓްސ ޮކމިަޝްނ ޮއްފ ަދ ޯމްލޑިްވސް ިދެވހާިރްއެޖ. 

 ައަހރީ  ްލޑިްވްސ ގެ ހިުއަމްނ ަރއިްޓްސ ޮކމަިޝްނ ޮއްފ ަދ މޯ    

 ހިުއަމްނ ަރއިްޓްސ ޮކމިަޝްނ ޮއްފ ަދ  : ާމލެ  –. 2007ރޯިޕްޓ 

 ސީެއްމ. 18؛  ުކެރުހން ޞ. : ުކލަ  71 –. 2007، ޯމްލޑިްވސް 

 D45321ތކ : ައުގެންތ                        

 ހިުއަމްނ ަރއިްޓްސ ޮކމިަޝްނ ޮއްފ ަދ ޯމްލޑިްވސް ިދެވހާިރްއެޖ. 

 ްލޑިްވްސ ެގ ައަހރީ ޮއްފ ަދ މޯ ހިުއަމްނ ަރއިްޓްސ ޮކމަިޝްނ    

 ހިުއަމްނ ަރއިްޓްސ ޮކމިަޝްނ ޮއްފ ަދ  : ާމލެ  –. 2008ރޯިޕްޓ 

 ސީެއްމ. 18؛  ުކެރުހން ޞ. : ުކލަ  89 –. 2008، ޯމްލޑިްވސް 

 D45325ތކ : ައުގެންތ                        



 
323.06095495 

 

 ްވސް ހިުއަމްނ ަރއިްޓްސ ޮކމިަޝްނ ޮއްފ ަދ ޯމްލޑިިދެވހާިރްއެޖ. 

 ްލޑިްވްސ ެގ ައަހރީ ހިުއަމްނ ަރއިްޓްސ ޮކމަިޝްނ ޮއްފ ަދ މޯ    

 ހިުއަމްނ ަރއިްޓްސ ޮކމިަޝްނ ޮއްފ ަދ  : ާމލެ  –. 2009ރޯިޕްޓ 

 ސީެއްމ. 18؛  ުކެރުހން ޞ. : ުކލަ  8 –. 2009، ޯމްލޑިްވސް 

 D45404ތކ : ައުގެންތ                        

 

323.095495 

 

 ަރއިްޓްސ ޮކމިަޝްނ ޮއްފ ަދ ޯމްލޑިްވސް ހިުއަމްނ ިދެވހާިރްއެޖ. 

 ހިުއަމްނ  : ާމލެ  – .ހިުއަމްނ ަރއިްޓްސ ޮކމަިޝްނެގ ާޤޫނން    

 ޞ. : 22 -. 2006، ަރއިްޓްސ ޮކމިަޝްނ ޮއްފ ަދ ޯމްލޑިްވސް 

 ސީެއްމ. 15

 D45391ތކ : ައުގެންތ                        

 

323.352 

 

 ލީ ްޑ ެފމިެއން  ރ މިިންސްޓރީ ޮއްފ ެޖްނޑަ ިދެވހާިރްއެޖ. 

 ަމްށަޓަކއި ޅު ުހަށހެ  : އދ ައށް  ެބޭހ ުމާއަހދާ ާކއިތަ ޤު އް ޙަ ުކަޑުކދްިނެގ    

  : ާމލެ  – .ާލސާ ޚު ަތްއާޔުރުކެރުވުނ ުފަރަތަމ ރޯިޕާޓއި ެދަވަނ ރޯިޕުޓެގ 

 ޞ. :  54 -. 2007، ލީެއްންޑ ެފމި ރ މިިންސްޓރީ ޮއްފ ެޖްނޑަ 

 ސީެއްމ. 30

 D44877ތކ : ައުގެންތ                        

 

 

 



328.5495076 

 

 ަރްއޔިުތްނެގ ަމިޖީލުހެގ އާިދރާ ިދެވހާިރްއެޖ. 

  : ާމލެ  – .: ެދަވަނ ަދުއރު  ަވޒުީރްނާނިއ ުސާވުލުކުރން    

 ސީެއްމ. 15ޞ. :  54 –. 2007، ަރްއޔިުތްނެގ ަމިޖީލުހެގ އާިދރާ 

 D44361ތކ : ައުގެންތ                        

 

332.0415 

 

  –. 2008ައަހރީ ރޯިޕްޓ :  ެވޮލްޕަމްންޓ ޮއޯތރީިޓެކިޕަޓްލ ާމެކަޓ ޑި

 –. 2008، : ެކިޕަޓްލ ާމެކަޓ ޑިެވޮލްޕަމްންޓ ޮއޯތރިޓ  ާމލެ    

 ސީެއްމ. 30ޞ. :  36

 D44573ތކ : ައުގެންތ                        

 

341.481 

 

 ެމޭކނިަޒްމ ްޕރިެވްނޓްިވ ާރްއޭޖެގ ެނަޝަންލ ިދެވހި

  -ާއއިެބޭހ ައްތަމތީޮފްތ.  ެމޭކނިަޒމް  ރިެވްނޓިވް ޕް  ެނަޝަނލް ިދެވހާިރްއޭޖެގ    

 ސީެއްމ. 10ޞ. :  8  -].  1999[ ،][ޝ.ނ. : ާމލެ 

 D45345      ތކ : ައުގެންތ                    

 

342.03026 

 

 ޯލ ޮސަސއިޓީ ޮއްފ ޯމްލޑިްވސް  ދަ 

 ައާސސީ އިްސާލުހ ުކުރަމްށ ަދ ޯލ ޮސަސއިޓީ ޮއްފ  ޫނނު ޤާ     

  : ާމލެ  –. 2004ޫޖްނ  ެހުޅން ުތްނ ުހަށަހާޅ ުހށަ ޯމްލޑިްވްސެގ ަފރާ 

 ސީެއްމ. 30] ޞ. : 180[ –. 2004، ަދ ޯލ ޮސަސއިޓީ ޮއްފ ޯމްލޑިްވސް 

 D44572      ތކ : ައުގެންތ                    



 
342.052  

 

 ޯމްލޑިވިައްނ ޑިެޓިއީނ ެންޓޯވރކް 

 ޑިެޓިއނީ ޯމްލޑިވިައްނ  : ާމލެ  – .ައާސސީ ަހްއުޤަތާކއި މިިނަވްނަކން    

 ސީެއްމ. 15ޞ. :  187 –]. 2010[، ެންޓޯވރކް 

 D45328     ތކ : ައުގެންތ                     

 

351.142 

 

 މިިންސްޓރީ ޮއްފ ެއޯޓްލްސ ޑިެވޮލްޕަމްނޓް ިދެވހާިރްއެޖ. 

 މިިންސްޓރީ ޮއްފ ެއޯޓްލްސ :  ާމލެ  –. ހްިނުގާމއި ެބޭހ ައްތަމތީ ޮފތް    

 ސީެއްމ. 21ޞ. :  13 –. 2004، ޑިެވޮލްޕަމްނޓް 

 D45514     ތކ : ައުގެންތ                     

 

352.238 

 

 ްޕރްީމ ޯކޓް ިދެވހާިރްއޭޖެގ ސު ިދެވހާިރްއެޖ. 

 ާރްއޭޖެގ ދެިވހި  : ާމލެ  –. 2009ުއްއަތަމ ަފޑާިޔުރެގ ާވަހަކ ުފުޅަތްއ    

 ސީެއްމ. 15ޞ. :  ]18[ –. 2009، ްޕރްީމ ޯކޓް ސު 

 D45397                       ތކ : ައުގެންތ   

 

352.238214 
 

 ަޢްބުދްލަޤްއޫޔްމ) : U)1978-2008ިދެވހާިރްއެޖ. ަރއީުސްލުޖްމޫހިރްއާޔ 

 ަރއީުސްލ  : ާމލެ  –. ަޤްއޫޔމް ްބުދލް ޢަ ަމުއޫމްނ /  ރާިޔސީ ަބާޔން    

 ސީެއްމ. 15] ޞ. : 46[ –. 2008، ުޖްމޫހރިްއާޔެގ ޮއފީސް 

 D45400         ތކ : ައުގެންތ                 



 
352.238214 

 

 ަޢްބުދްލަޤްއޫޔްމ) : U)1978-2008ިދެވހާިރްއެޖ. ަރއީުސްލުޖްމޫހިރްއާޔ 

 ަމުއޫމްނ /  1988-1984) 2ްލ ެއްޑެރްސަތްއ (ްޕެރޒެިޑްނަޝ    

 –. 2007، ަރއީުސްލ ުޖްމޫހރިްއާޔެގ ޮއފީސް  : ާމލެ  – .ްބުދްލަޤްއޫޔމް ޢަ 

 ސީެއްމ. 16؛  ުކަލ ުކެރުހން ޞ. :  199

 D45334     ކ : ައުގެންތ                     ތ

 9991590285 :ައއިެއްސބީެއްނ 

 
362.1095495 

 

 ްއަމުދ ޙަ މު ، ލް ޢީއިްސމާ 

 ުމަހްއަމުދ /  އިްއެޔާއއި އިަހްއުދަވހު  ުދަމުތަގއި ިދެވހާިރްއޖެ ިޚ ޙީއް ޞި   

 ؛  ުކަލ ުކެރުހން ޞ. :  328 –. 2010 ،ޝ.ނ.][ާމެލ،  - .އިްސާމއީލް 

 .ސީެއމް  29

 D45518     ތކ : ައުގެންތ                      

 9991526811ައއިެއްސބީެއްނ : 

 

363.510723 

 ހިުއަމްނ ަރއިްޓްސ ޮކމިަޝްނ ޮއްފ ަދ ޯމްލޑިްވސް ިދެވހާިރްއެޖ. 

 = ަލުތ ޮއްތ މްިނަވުރ ެދެނަގުތުމެގ ުކުރ ދާިރާސ ޙާ ެވހާިރްއޭޖަގއި ޯގތިެގޮދުރެގ ިދ   

  –. އްިނ ަދ ޯމްލޑިްވސް  ސުިޓޭއަޝން  ަދ ަހުއސްިނގްންޓ ޮއްފ ެރޕްިޑ ެއެސްސމަ 

 ހިުއަމްނ ަރއިްޓްސ ޮކިމަޝްނ ޮއްފ ަދ ޯމްލޑިްވްސ ިއްނ ެއޯސސިޭއަޝްނ  : ާމލެ 

 ؛ ުކެރުހން  ޞ. : ުކލަ  58 –. 2008، ވްިތ ޑްިސްޕޭލްސެމްންޓ ޮސލިުއަޝން 

 ސީެއްމ. 18

 D45314ތކ : ައުގެންތ                       

 

 



 
363.728 

 

 / ުރުމެގ ރޯިސްސ ކިޓް ާޏއިެމުދ ާއްނުމްނ ޭހުލްނެތރި ކު ން ަލ ާރްއެޖ : ކު ަނަލނަ 

 ްންޓ، މަ ަރން ރ، މިިންސްޓރީ ޮއްފ ެއްނަވޔަ ްނަވއޮިރްނެމްންޓ ރާިސރްޗ ެސްނޓަ އެ    

 ؛ ލް ޢީަތުރަޖާމ : ާނދާިރ ިއްސމާ ؛  ާފުތަމުތ ަޝފީގާ ، ރީޖ ެއްންޑ ޯވޓަ ރ ެއނަ 

  : ާމލެ  –. ަމރު ޢު ރަިޔްމ ުކެރހީ : މަ  ؛ ްއަމުދ ަރޝީދު ޙަ ރ : މު ެއިޑޓަ 

 ްންޓ، މަ ަރން ެއްނަވޔަ ރ، މިންިސްޓރީ ޮއްފ ރާިސރްޗ ެސްނޓަ  ްނޓް މަ ަރން ެއްނަވޔަ 

 ސީެއްމ. 30؛  ުކެރުހން  ޞ. : ުކލަ  c2008  .– 74 ،ރީޖ ެއްންޑ ޯވޓަ ރ ެއނަ 

  D44879        ތކ : ައުގެންތ                    

 9991595457:  ައއިެއްސބީެއން 

 

364.2021 

 

 ހިުއަމްނ ަރއިްޓްސ ޮކމިަޝްނ ޮއްފ ަދ ޯމްލޑިްވސް ެވހާިރްއެޖ. ިދ

  ށް ަސަބުބަތްއ ެދެނަގުތމަ  ުމުޖަތަމުއަގއި ުކްއުކުރްނ އުިތުރަވުމްނދާ    

 ހިުއަމްނ ަރއިްޓްސ ޮކމިަޝްނ  : ާމލެ  – .ުކެރުވުނ ދާިރާސ ރޯިޕޓް 

 ސީެއްމ. 15؛  ޞ. : ުކެރުހން  51 –. 2009، ޮއްފ ަދ ޯމްލޑިްވސް 

 D45406         ްތ                ތކ : ައުގނެ 

 
364.132 

 
 ްޓާރްންސޭޕަރްނސީ ޯމްލޑްިވްސ                                                        

 :  ާމލެ  –. corruption handbook =  ޮކަރޕަްޝްނެގ ައްތަމތީ ޮފތް    

 ؛ ުކެރުހން  ުކލަ ޞ. :  29 – ].1999[ ،ްޓާރްންސޭޕަރްނސީ ޯމްލޑްިވސް 
 ސީެއްމ. 20

 D45353    ތކ : ައުގެންތ 
 

ރީ ޜަ ެއްންޑ ްޓރެ  ިފޭންނސް މިންިސްޓރީ ޮއްފ  .ިދެވހާިރްއޖެ   

       މިންިސްޓރީ :  ާމލެ  –. 2008–1978ަދުއަލުތެގ ަބެޖާޓއި ާމީލ ަތަރްއޤީ    

: . ޞ 90 – .2008، ރީ ޜަ ެއްންޑ ްޓރެ  ިފޭންނސް  ޮއްފ ފި  

ސީެއްމ.  19؛  ުކެރުހން  ުކލަ   

D45385  ައުގެންތ                        ތކ :  



                                                                                  
354.328 

                   ައޮތުޅ ުކރަިއުރާވ ޮކމިޓީ. ވ

  : ާމލެ  –. ްނ ްޕޭލން ަޝ ެއކް  ަޔަރްނަމްންޓގެ ެގ ެއްނވަ ޅު ައތޮ . ވ    

                ސީެއމް  21ޞ. : ުކަލ ުކެރުހްނ ؛  25 –. 2000، ޮކމިޓީައޮތުޅ ުކރަިއުރާވ . ވ

                                                                                                                                                                                        D39584                            ތކ : ައުގެންތ 

 
373.12 

 

 ަމުދ ޙު އަ ، ާޝުކރު 

  –. ަމުދ ާޝުކރު ޙު އަ /  2002-1927ެގ ައިލަމްސ ޫޔބްީލ ަމޖީދްިއާޔ ްސޫކލް     

 ؛ ުކެރުހން  ޞ. : ުކލަ  89 –. 2007، ަމީޖދްިއާޔ ައިލަމްސ ޫޔބްީލ ޮކމިޓީ:  ލެ މާ 

 ސީެއްމ. 16

 D45332                ތކ : ައުގެންތ 

 9991523510ައއިެއްސބީެއްނ: 

 

491.487 

 

 ުމަހްއަމުދ ، ާއމިރު 

 –. ްބުދްއަރހީމް ޢަ : ަނުއާމ  ްޓުކރީެއިޑ ؛ މިރު ޢާ ްއަމުދ ޙަ މު /  2ާސަނވީ ިދެވހި    

 ޞ. :  212 –. 2006، ުދަމްތުކާރ ަޤުއމީ ަމުރަކޒު ިޚްށ ޚަ ިދެވހިަބާހއި ާތީރ : ާމލެ 

 ސީެއްމ. 23؛  ުކެރުހން  ުކލަ 

 D45415         ްތ ތކ : ައުގނެ 

 9991506829ައއިެއްސބީެއްނ : 

 

 ްއަމުދ ާއމުިރ ޙަ ަމުދ، މު ޙު އަ 

 ުޤ، ަމުދ ަޝފީޙު ަމުދ، އަ ޙު ްއަމުދ ާއމުިރ އަ ޙަ މު /  3ާސަނވީ ިދެވހި    

 ުދަމްތުކާރ ަޤުއމީ ިޚްށ ޚަ ަބާހއި ާތީރިދެވހި : ާމލެ  –. މް ޙީްބުދްއރަ ޢަ ަނުއާމ 

 ސީެއްމ. 23 ؛ ުހން ުކރެ  ޞ. : ުކލަ  184 –. 2008، ަމުރަކޒު 

 D45417        ތކ : ައުގެންތ 

 9991506855ައއިެއްސބީެއްނ : 



 
491.487 

 

 ، ޒް ރމިިންސްޓރީ ޮއްފ އިްސާލމިްކ ެއެފއާ :  ލެ މާ  –. ޮކްއޮކެމްނެގ ހ ށ ޮފތް 

 ސީެއްމ. 20ުކެރުހްނ ؛  ޞ. : ުކލަ  25 –]. 2000[   

 D45522       ތކ : ައުގެންތ 

 

 ަސްނ ޙަ ، ނިާޒމް 

 :  ާމލެ  –. ަސްނ ނިާޒމް / ޙަ  7ހި ަދރިަވުރްނެގ ޮފްތ ްގޭރްޑ ިދވެ    

 ޞ. :  289 –. 2009، ެގ ަތުޢީލުމ ުކރިައުރާވ ަމުރަކޒު ިދެވހާިރްއޖޭ 

 ސީެއްމ. 17؛  ުކެރުހން  ުކލަ 

 9991504893ައއިެއްސބީެއްނ : 

 D45318       ތކ : ައުގެންތ 

 

492.7 

 

 ،ޒް ރްފ އިްސާލމިްކ ެއެފއާ މިިންސްޓރީ އޮ  : ާމލެ  –. ޮކްއޮކެގ ައލުިފާބ ޮފތް 

 ސީެއްމ. 20ޞ. : ުކެރުހްނ ؛  30 –]. 2000[   

 9991595767ައއިެއްސބީެއްނ : 

 D45573       ތކ : ައުގެންތ 

 

597.92095495 

  

 : ާމލެ  –. ފު ީޠރ : ައއިމަިނުތ ލަ ާރްއޭޖަގއި ަކްނުޒަކަހުބ / ެއޑިޓަ 

 ަޓރ، ްޑ ވޯ ެއން  ރީޖްޓ، ެއނަ ަރްނަމން މިިންސްޓރީ ޮއްފ ެއްނަވޔަ    

 ސީެއްމ. 21ުކެރުހްނ ؛  ޞ. : ުކލަ  38 –]. 1999[

 D44878       ތކ : ައުގެންތ 

 



630.91732  

 

 ވްިލޯކ ، ލްީބެރްޓސް 

 ވްިލޯކ /  ެޓްއަގއި ަދނުޑެވރިަކްނ ުކުރްނ : ައްތަމތީ ޮފތް ށް ައޮތުޅވެ    

 ްއަމުދ ޙަ ރ : މު ެއިޑޓަ  ؛ ްއަމުދ ަނސީމު ޙަ މު : ަތުރަޖާމ  ؛ލްީބެރްޓްސ 

 ރ ެއްންޑ ރްީޒ ެއްންޑ ެއްގރަިކްލޗަ ފިޝަ މިިންސްޓީރ ޮއްފ  : ާމލެ  –. ފު ފީޢަ 

 ސީެއްމ. 19 ؛ ުކެރުހން  ޞ. : ުކލަ  253 –. 2008. ެމރްިނ ރޯިސެސސް 

 D45412       ތކ : ައުގެންތ 

  9991595333ައއިެއްސބީެއްނ : 

 

793.732 

 

  ޤު ްބުދްއަރްއޒާ ޢަ  ،ލީޢަ 

 ުޤ ްބުދްއަރްއޒާ / ޢަ  ްސަވުގުތެގ ެއުކެވރިޔާ ެހޮޔޮގުތަގއި ަވުގުތ ޭހަދުކުރަމްށ : ހު 

 ޞ. : ުކެރުހްނ ؛ 15 –. 2003، ރސް ަދަގަތ ަޕްބލިޝަ  : ާމލެ  – .ލީޢަ 

 ސީެއްމ. 14

 D44324       ތކ : ައުގެންތ 

891.481 

 

  ައއިމަިނތު ، ައްއާބސް 

 ލޯިތ ްޕރްިންޓ  : ާމލެ  – .ައއިމަިނުތ ައްއާބސް /  2011ެޅްނޮފްތ    

  – ސީެއްމ. 21ޞ. :  122 –. 2011، ެއްންޑ ަޕްބލާިޝރސް 

 ) 1 ؛ ( ައްއާބާސ ަވަޒްނ ަބުހުރވަ 

 D45483  ތކ : ައުގެންތ                           

 

  ައއިމަިނތު ، ައްއާބސް 

 ލޯިތ  : ާމލެ  – .ައއިމަިނުތ ައްއާބސް /  2011ުކަޑުކދްިނެގ ެޅްނޮފްތ    

 ެއްމ.ސީ 21 ؛ޞ.  61 –. 2011، ްޕރްިންޓ ެއްންޑ ަޕްބލާިޝރސް 

           D45487ތކ : ައުގެންތ                            



 
929.815495 

 

 ުޖްމޫހިރްއާޔެގ ޮއފީސް ަރއީުސލް ިދެވހާިރްއެޖ. 

 ،ަރއީުސްލ ުޖްމޫހރިްއާޔެގ ޮއފީސް  : ާމލެ  –. 2010ަޤުއމީ ިއާނުމ    

 ސީެއްމ. 15؛  ަތްސވީރު  ޞ. : ުކލަ  77 –. 2010

 9991590404ައއިެއްސބީެއްނ : 

 D45358ތކ : ައުގެންތ                           

 

 

 

  



 ިބްބލޮިއްގަރފީ ެވހާިރްއޭޖެގ ަޤުއމީ ިދ 

 ަގއި  2011ެއްޕރްީލ 

 ިދެވހި ޮފްތަތއް ލުިބުނ 

 

 

 

 
297.12259148 

 
 ުޙަސިއްނ ދީީދ

  4ރ : ެދަވަނަބއި ުޤުރާއްނ ަތުރަޖާމ ާއއި ަތްފސީ ަމލްިނެގ ުހަސިއްނ ދީީދ ިލުޔްއވި ކީރިތި            

 ،ރސް ެއްންޑ ަޕްބލިޝަ ރްސ ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނޓަ  : ާމލެ   -. ަސިއްނ ދީީދ ޙު 

 ސީެއްމ. 21 ؛ޞ.  ]1024 – 769[ –. 2010

  D45909                    ތކ. ައުގެންތ   

 999158679:  ައއިެއްސބީެއްނ 

 
 
 

 ުޙަސިއްނ ދީީދ

  11ރ : ެދަވަނަބއި ަމލްިނެގ ުހަސިއްނ ދީީދ ިލުޔްއވި ކީރިތި ުޤުރާއްނ ަތުރަޖާމ ާއއި ަތްފސީ           

 ،ރސް ރްސ ެއްންޑ ަޕްބލިޝަ ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނޓަ  : ާމލެ   -.  ަސިއްނ ދީީދޙު 

 ސީެއްމ. 21 ؛ޞ.  ]2832 - 2561[ –. 2010

  D45948         ތކ. ައުގެންތ                

 9991527206:  ައއިެއްސބީެއން 

 
 
 

 
 



 ުޙަސިއްނ ދީީދ

 2: ެދަވަނަބއި  ރއި ަތްފސީަމލްިނެގ ުހަސިއްނ ދީީދ ިލުޔްއވި ކީރިތި ުޤުރާއްނ ަތުރަޖާމ އާ              

 ،ރސް ރްސ ެއްންޑ ަޕްބލިޝަ ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނޓަ  : ާމލެ   -. ަސިއްނ ދީީދ ޙު 

 ސީެއްމ. 21 ؛ޞ.  ]512 - 257[ –. 2010

   D45902         ތކ. ައުގެންތ                   

 9991528695:  ައއިެއްސބީެއން 

 
 

 ުޙަސިއްނ ދީީދ

 10ރ : ެދަވަނަބއި ީދ ިލުޔްއވި ކީރިތި ުޤުރާއްނ ަތުރަޖާމ ާއއި ަތްފސީަމލްިނެގ ުހަސިއްނ ީދ              

 ،ރސް ރްސ ެއްންޑ ަޕްބލިޝަ ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނޓަ  : ާމލެ   -. ަސިއްނ ދީީދ ޙު 

 ސީެއްމ. 21 ؛ޞ.  ]2560 - 2305[ –. 2010

  D45943  ތކ. ައުގެންތ                   

 9991527214:  ައއިެއްސބީެއން 

 

 
 ުޙަސިއްނ ދީީދ

 5ރ : ެދަވަނަބއި ަމލްިނެގ ުހަސިއްނ ދީީދ ިލުޔްއވި ކީރިތި ުޤުރާއްނ ަތުރަޖާމ ާއއި ަތްފސީ             

 ،ރސް ރްސ ެއްންޑ ަޕްބލިޝަ ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނޓަ  : ާމލެ   -. ަސިއްނ ދީީދ ޙު 

 ސީެއްމ. 21 ؛ޞ.  ]1280 - 1025[ –. 2010

    D45918        ތކ. ައުގެންތ                   

 9991531920:  ެއްސބީެއން ައއި
 

 
 

 ުޙަސިއްނ ދީީދ

 7ރ : ެދަވަނަބއި ަމލްިނެގ ުހަސިއްނ ދީީދ ިލުޔްއވި ކީރިތި ުޤުރާއްނ ަތުރަޖާމ ާއއި ަތްފސީ            

 ،ރސް ރްސ ެއްންޑ ަޕްބލިޝަ ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނޓަ  : ާމލެ   -. ަސިއްނ ދީީދ ޙު 

 ސީެއްމ. 21 ؛ޞ.  ]1792 - 1537[ –. 2010

  D45928                      ތކ. ައުގެންތ 

 9991531998:   ައއިެއްސބީެއން 



 
 ުޙަސިއްނ ދީީދ

 9ރ : ެދަވަނަބއި ަމލްިނެގ ުހަސިއްނ ދީީދ ިލުޔްއވި ކީރިތި ުޤުރާއްނ ަތުރަޖާމ ާއއި ަތްފސީ            

 ،ރސް ރްސ ެއްންޑ ަޕްބލިޝަ ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނޓަ  : ާމލެ   -. ަސިއްނ ދީީދ ޙު 

 ސީެއްމ. 21 ؛ޞ.  ]2049 - 2304[ –. 2010

  D45938         ތކ. ައުގެންތ                   

 9991537222:  ައއިެއްސބީެއން 
 
 

 

 ުޙަސިއްނ ދީީދ

 6ރ : ެދަވަނަބއި ަމލްިނެގ ުހަސިއްނ ދީީދ ިލުޔްއވި ކީރިތި ުޤުރާއްނ ަތުރަޖާމ ާއއި ަތްފސީ           

 ،ރސް ެއްންޑ ަޕްބލިޝަ ރްސ ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނޓަ  : ާމލެ   -. ަސިއްނ ދީީދ ޙު 

 ސީެއްމ. 21 ؛ޞ.  ]1536 - 1281[ –. 2010

  D45923    ތކ. ައުގެންތ                   

 999153198x:  ައއިެއްސބީެއން 

 
 

 
 ުޙަސިއްނ ދީީދ

 8ރ : ެދަވަނަބއި ަމލްިނެގ ުހަސިއްނ ދީީދ ިލުޔްއވި ކީރިތި ުޤުރާއްނ ަތުރަޖާމ ާއއި ަތްފސީ            

 ،ރސް ރްސ ެއްންޑ ަޕްބލިޝަ ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނޓަ  : ާމލެ   -.  ަސިއްނ ދީީދޙު 

 ސީެއްމ. 21 ؛ޞ.  ]2048 - 1793[ –. 2010

  D45933    ތކ. ައުގެންތ                   

 9991532005:  ައއިެއްސބީެއން 

 
 
 
 
 

 



 ުޙަސިއްނ ދީީދ

 3ރ : ެދަވަނަބއި ަތްފސީ ަމލްިނެގ ުހަސިއްނ ދީީދ ިލުޔްއވި ކީރިތި ުޤުރާއްނ ަތުރަޖާމ ާއއި             

 ،ރސް ރްސ ެއްންޑ ަޕްބލިޝަ ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނޓަ  : ާމލެ   -. ަސިއްނ ދީީދ ޙު 

 ސީެއްމ. 21 ؛ޞ.  ]768 - 513[ –. 2010

  D45908         ތކ. ައުގެންތ                   

 9991528687:  ައއިެއްސބީެއން 

 

 

 
 ުޙަސިއްނ ދީީދ

 1ރ : ެދަވަނަބއި ުޔްއވި ކީރިތި ުޤުރާއްނ ަތުރަޖާމ ާއއި ަތްފސީަމލްިނެގ ުހަސިއްނ ދީީދ ލި            

 ،ރސް ރްސ ެއްންޑ ަޕްބލިޝަ ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނޓަ  : ާމލެ   -. ަސިއްނ ދީީދ ޙު 

 ސީެއްމ. 21 ؛ޞ.  256 –. 2010

  D45894        ތކ. ައުގެންތ                   

 9991528652:  ައއިެއްސބީެއން 
 
 
 

 
 ުޙަސިއްނ ދީީދ

  12ރ : ެދަވަނަބއި ަމލްިނެގ ުހަސިއްނ ދީީދ ލުިޔްއވި ކީރިތި ުޤުރާއްނ ަތުރަޖާމ ާއއި ަތްފސީ         

 ،ރސް ރްސ ެއްންޑ ަޕްބލިޝަ ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނޓަ  : ާމލެ   -. ަސިއްނ ދީީދ ޙު 

 ސީެއްމ. 21 ؛ޞ.  ]3120 - 2833[ –. 2010

  D45953    ތކ. ައުގެންތ                   

 9991527192:  ައއިެއްސބީެއން 

 
 
 
 
 
 

 



 

 ުޙަސިއްނ ދީީދ

  13ރ : ެދަވަނަބއި ަމލްިނެގ ުހަސިއްނ ދީީދ ލުިޔްއވި ކީރިތި ުޤުރާއްނ ަތުރަޖާމ ާއއި ަތްފސީ        

 ،ރސް ރްސ ެއްންޑ ަޕްބލިޝަ ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނޓަ  : ާމލެ   -. ަސިއްނ ދީީދ ޙު 

 ސީެއްމ. 21 ؛ޞ.  ]3120 - 2833[ –. 2010

  D45958               ތކ. ައުގެންތ             

 9991528733:  ައއިެއްސބީެއން 

 

 

297.2113 
 

 ްބާރޙްިމ، ައޫބަބުކރު އި

 ާމެލ : –ަތުއޙުީދެގ ުފުށްނ / ައޫބަބުކުރ އްިބާރޙްިމ.      

 ސީެއްމ. 21ޞ. ؛  48 –.  2010ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނާޓރްސ ެއްންޑ ަޕްބލާިޝރްސ، 

                    D45714     ތކ. ައުގެންތ                    

 

 
297.2114 

 

  ައްޙަމުދ، އްިބާރޙިމް 

 :  ާމލެ  -އްިބަރުތެގ ސޭިލްޙ / އްިބާރޙްިމ ައްޙަމުދ ؛ ެއުކަލާވލީ : ަހަސްނ ަޒހްީނ.       

   ސީެއްމ. 20؛  ޞ. 32 -.  2009[ޝ.ނ]، 

 D45644                           ތކ. ައުގެނތް 

  9991526145ައއިެއްސބީެއްނ ؛ 

 

  ްމ، ާއަދމް ަނސީ

 : ާމލެ  –ހްިތަވުރަގަދ ުކދްިނ / ަތުރަޖާމ: ަޙބީާބ ުހަސިއްނ ަޙބުީބ .      

 ސީެއްމ.  17؛  ުކެރުހން ؛  ޞ. 51 –.  ]2005[ ،ައްސަރީފ ަޕްބލާިޝރސް  

 D45688        ތކ. ައުގެނތް 



 
297.18 

 

 އްިބާރޙްިމ، ުމަހްއަމުދ ަރޝީދު 

 ާމެލ :  –ްއަމުދ ަރޝުީދ އްިބާރޙްިމ . ާއަދްމެގާފާނއި ަޙްއާވެގާފުނ. / ުމޙަ        

 . 1ސީެއްމ. ީދީނ ާވަހަކ ުކަޑުކދްިނަންށ  21ޞ. ؛  32 – . 2010[ޝ.ނ]، 

 D45999ތކ : ައުގެންތ                                 

 9991527281:   ައއިެއްސބީެއން 

 

 

 އްިބާރޙްިމ، ުމަހްއަމުދ ަރޝީދު 

 ާމެލ :  –ަރޝުީދ އްިބާރޙްިމ. އަިރަމާޛތްިލިޢާމުދ. / ުމަޙްއަމުދ       

 . 4ސީެއްމ. ީދީނ ާވަހަކ ުކަޑުކދްިނަންށ  21ޞ. ؛  30 –]. 2010[ޝ.ނ]، [

   D46013ތކ. ައުގެންތ                                 

        9991527753:  ައއިެއްސބީެއން 

 

 

 

 އްިބާރޙްިމ، ުމަހްއަމުދ ަރޝީދު 

 ާމެލ :  –ަރޝުީދ އްިބާރޙްިމ.  ާޤބުީލ ާއއި ަހބުީލ. / ުމަޙްއަމދު        

 2ސީެއްމ. ީދީނ ާވަހަކ ުކަޑުކދްިނަންށ  21ޞ. ؛  21 –]. 2010[ޝ.ނ]، [

  D46006ތކ. ައުގެންތ                                 

    9991527273:  ައއިެއްސބީެއން 

 

297.2 

 

  ަފުތޙީ، ޫމސާ 

 : ާމލެ   - ޫމާސ ަފުތޙީ./  އިްސާލްމީދުނަގއި ައަމލު       

 ސީެއްމ. 20 ޞ. ؛ 24 –.  2010 ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނާޓރްސ ެއްންޑ ަޕްބލާިޝރްސ،  

                           D46018                                  ތކ. ައުގެންތ     

 9991527834:  ައއިެއްސބީެއން 



 
 297.22 

 

 ައްސަގާލނީ، ަހަޖަރލް  

 :  ާމލެ   -ަޖަރްލ ައްސަގާލނީ، ަތުރަޖާމ : ައޫބަބުކުރ އްިބާރޙްިމ. ައަހެރްނ ަތުއާބާވނީ ކިހެިންއ. / ހަ        

 ސީެއްމ.   21ޞ. ؛  60 –] . 2009[ ،[ޝ.ނ] 

    D46118ތކ : ައުގެންތ                      

 9991531831:  ައއިެއްސބީެއން 

  

297.23 

 

 ަނސްީމ، ާއަދމް 

   ާމެލ :  –. / ާއަދްމ ަނސީމް  ޤާިޔަމްތ ުދަވްސ : ަހަމަކަށަވުރްނ ަވިނވި ުދަވްސ.      

 4ސީެއްމ. ަސާނބްިލ  18  ޞ. ؛ 200 - . 2009، ައްސަރީފ ަޕްބލާިޝރސް 

    D45663             ތކ : ައުގެންތ    

 
 

 

 ަނސްީމ، ާއަދމް 

   ާމެލ :  –ުދނެިޔ ނިުމާމއި ާޢހިަރުތެގ ެފުށްނ / ާއަދްމ ަނސްީމ.       

 3ސީެއްމ. ަސާނބްިލ  18 ؛ ޞ. 91 – . 2009، ައްސަރީފ ަޕްބލާިޝރސް 

        D45664         ތކ : ައުގެންތ    

 

 

 ަޔްހާޔ، ާހޫރން 

 ާމެލ : –ައުލްނިދުރްއުވްނ. / ާހޫރްނ ަޔްހާޔ، ަތުރަޖާމ : ަޢްބުދްލ ަސްއާތުރ ަޢްބުދްލ ަޙީމުދ.        

 ސީެއްމ. 20 ؛ޞ.  105 –.  2009،ަދަގަތ ަޕްބލާިޝރސް  

                      D45722       ތކ : ައުގެންތ               

 



 
297.26 

 

 ަފުތޙީ، ޫމސާ 

 : ާމލެ   -ީދަންށ ޮގަވއުިލްނ. / ޫމާސ ަފުތޙީ.      

 ސީެއްމ. 20؛ ޞ.  39 – .2010، ޮނެވްލޓީ ޮޕރްިނާޓރްސ ެއްންޑ ަޕްބލާިޝރސް  

        D45993ތކ : ައުގެންތ                     

 

 
297.27 

 

  އްިބާރޙްިމ، ައޫބަބުކރު 

 ާމެލ :  –ައޫބަބުކުރ އްިބާރޙްިމ.  / ފިރިެހުންނާނއި ައްނެހުންނ ަހަމަހަމ ެއްއ ޫނން      

  ސީެއްމ.  21 ޞ . ؛ 70 –.  2010، ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނާޓރްސ ެއްންޑ ަޕްބލާިޝރސް 

     D46020                          ތކ : ައުގެންތ    

  9991527486ައއިެއްސބީެއްނ : 

 

297.272 

 

 ުބ، ައލީ ަނޖީ

 : ާމލެ   - އިްސާލްމީދުނަގއި ެވރިަކުމެގ ނިާޒްމ. / ައލީ ަނޖީުބ.     

 ސީެއްމ.  21ޞ. ؛  155 –. 2010[ޝ.ނ]، 

 D45729ތކ : ައުގެންތ                        

 
297.382 

    
 ާމުލ :  –. ާމލެ ަތުރަޖާމ : ައްޙަމުދ ާފޫރްޤ ުމަޙްއަމދު  ޮއަނަސްއަތ އިްސުމުފުޅ. /      

 ސީެއްމ. 20 ؛ޞ.  47 –.  2010، ްލޓީ ްޕރްިނާޓރްސ ެއްންޑ ަޕްބލާިޝރސް ޮނވެ 

                   D45994                           ތކ : ައުގެންތ     

 



 
340.59 

 

  ަޢްބުދްއަސްއާތރު  ަޢްބުދްއަރްޙާމުނ، 

   ާމެލ : –ަޢްބުދްއަސްއާތުރ ަޢްބުދްއަރްޙާމުނ. /  ަޙްއުދަތާކއި ަތުޢޒީރު        

 ސީެއްމ. 24 ؛ޞ.  326 –. 2009 ،ެފަކްލޓީ ޮއްފ ަޝރީާއ ެއްންޑ ލޯ 

 D46172    ތކ : ައުގެންތ                      

 9991595678:  ައއިެއްސބީެއން 

 

 

 

 ަޢްބުދްއަސްއާތރު  ަޢްބުދްއަރްޙާމުނ،

 ާމެލ :  –ަޢްބުދްއަސްއާތުރ ަޢްބުދްއަރްޙާމުނ. ިފްޤހީ ަޤަވއުިދަތްއ /       

 ސީެއްމ. 24ޞ. ؛  281  -. 2010 ،ޮއްފ ަޝރީާއ ެއްންޑ ލޯ  ެފަކްލޓީ

                            D46159ތކ : ައުގެންތ                                  

 9991595686:  ައއިެއްސބީެއން 

 

 
 ަޢްބުދްއަސްއާތރު  ަޢްބުދްއަރްޙާމުނ،

 ާމެލ :  –ުރ ަޢްބުދްއަރްޙާމުނ. އްިސާލމީ ަޝރީަޢާތއި ިފްޤުހެގ ާތީރްޙ / ަޢްބުދްއަސްއތާ       

 ސީެއްމ. 24ޞ. ؛  389  -. 2010 ،ެފަކްލޓީ ޮއްފ ަޝރީާއ ެއްންޑ ލޯ 

                            D46155ތކ : ައުގެންތ                               

  9991595619: ައއިެއްސބީެއން 

 

 

 ަޢްބުދްއަސްއާތރު  ަޢްބުދްއަރްޙާމުނ،

 ާމެލ :  –ްބުދްއަސްއާތުރ ަޢްބުދްއަރްޙާމުނ. ޖާިނަޔުތ / ޢަ        

 ސީެއްމ. 24ޞ. ؛  292  -. 2010 ،ެފަކްލޓީ ޮއްފ ަޝރީާއ ެއްންޑ ލޯ 

                            D46174ތކ : ައުގެންތ                                  

 9991595627:  ައއިެއްސބީެއން 



 

 ަޢލީ ަމިނުކ، ަފްއާޔޟު 

 ާމެލ :  –. ަފްއާޔުޟ ަޢލީ ަމިނކު ަތްއ / ިފްޤހީ ަޤަވއިދު       

 ސީެއްމ. 24ޞ. ؛  180  -. 2010 ،ެފަކްލޓީ ޮއްފ ަޝރީާއ ެއްންޑ ލޯ 

                            D46149ތކ : ައުގެންތ                               

 9991595686 ައއިެއްސބީެއން 

 

 

 
352.238214 

 

 : ަނޝުީދ) U)2011ިދެވހާިރްއެޖ. ަރއީުސްލުޖްމޫހިރްއާޔ 

 ަރއީުސްލ  : ާމލެ  –ަޙްއަމުދ ަނޝުީދ. މު /  ރާިޔސީ ަބާޔން       

 ސީެއްމ. 22ޞ. :  94 –. 2011، ުޖްމޫހރިްއާޔެގ ޮއފީސް 

 D46223ތކ : ައުގެންތ                       

  9991590412:   ައއިެއްސބީެއން 

 

 
353.7 

 

 ަޤުއމީ ަމުރަކޒު  ިދެވހިަބާހއި ާތީރަޚްށ ޙުިދަމްތ ުކރާ ިދެވހާިރްއެޖ. 

  –. : ިދެވހިަބާހއި ާތީރަޚްށ ޙުިދަމްތުކާރ ަޤުއމީ ަމުރަކޒު  4ަތަރްއޤީެގ ުދެވލި       

     4ސީެއްމ. ަތަރްއޤީެގ ުދެވލި  25: ަތްސވުީރ، ؛  ޞ. 248 –. 2008  : ާމލެ 

 D46163                    ތކ : ައުގެންތ          

  9991524096:   ައއިެއްސބީެއން 

  
 
  

                                                                                                                                                                                   
 



491.487 

 

  ަނސްީމ، އާިޔޒް 

 : ާމލެ  –. ަހަތުރ ަބުހެގ ުމަދްއރިްސ / އާިޔްޒ ަނސީމް      

 ސީެއްމ. 15 ؛ޞ. ] 300-242[ –. ]2010[، ޮނެވްލޓީ ޮޕރްިނާތާޓރްސ ެއްންޑ ަޕްބލާިޝރސް 

 D45979        ތކ : ައުގެންތ 

 9991528520: ައއިެއްސބީެއްނ 

  

       

  ަނސްީމ، އާިޔޒް 

 : ާމލެ  –/ އާިޔްޒ ަނސްީމ.  4 ަހަތުރ ަބުހެގ ުމަދްއރިސް      

 ސީެއްމ. 15 ؛ޞ. ] 180-241[ –. ]2010[، ަޕްބލާިޝރސް ާޓރްސ ެއްންޑ ރިން ޮނެވްލޓީ ޕް 

 D45978        ތކ : ައުގެންތ 

 9991528369: ައއިެއްސބީެއްނ 

 

 

 

  ަނސްީމ، އާިޔޒް 

 : ާމލެ  –/ އާިޔްޒ ަނސްީމ.  3ަހަތުރ ަބުހެގ ުމަދްއރިްސ      

 ްމ.ސީއެ  15 ؛ޞ. ] 180-121[ –. ]2010[، ާޓރްސ ެއްންޑ ަޕްބލާިޝރސް ޮނެވްލޓީ ްޕރިން 

 D45973        ތކ : ައުގެންތ 

 999152794x: ައއިެއްސބީެއްނ 

 

 

  ަނސްީމ، އާިޔޒް 

 : ާމލެ  –/ އާިޔްޒ ަނސްީމ.  2ަހަތުރ ަބުހެގ ުމަދްއރިްސ      

 ސީެއްމ. 15 ؛ޞ. ] 60-120[ –. ]2010[، ާޓރްސ ެއްންޑ ަޕްބލާިޝރސް ޮނެވްލޓީ ްޕރިން 

 D45979        ތކ : ައުގެންތ 

 999152746x:  ައއިެއްސބީެއން 



 

  ަނސްީމ، އާިޔޒް 

 : ާމލެ  –/ އާިޔްޒ ަނސްީމ.  1ަހަތުރ ަބުހެގ ުމަދްއރިްސ      

 ސީެއްމ. 15 ؛ޞ.  60 –. ]2010[، ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނާޓރްސ ެއްންޑ ަޕްބލާިޝރސް 

 D45961        ތކ : ައުގެންތ 

 9991531971: ައއިެއްސބީެއްނ 

 

 

491.487927 

 

 ައލީ ަމިންކ، ަފްއާޔްޒ 

  : ލެ މާ  –.   ަފްއާޔްޒ ައލީ ަމިނކް  / ަތްގރީުބްލ ައަރބިްއާޔުތްލ ަނޝީން     

 1ައަރބި ިދެވހި ަބްސޮފްތ   ސީެއްމ. 21؛ ޞ.  46 – .2010، ަވްނ ުބްކޮޝޕް 

 D45710                ތކ : ައުގެންތ 

 9991527435:  ައއިެއްސބީެއން 

 

 

 ައލީ ަމިންކ، ަފްއާޔްޒ 

 :  ލެ މާ  –ަނޝްީނ / ަފްއާޔްޒ ައލީ ަމިނުކ.  ަތްގރީުބްލ ައަރބިްއާޔުތލް     

 2ައަރބި ިދެވހި ަބްސޮފްތ  ސީެއްމ. 21؛ ޞ.  39 – .2010، ަވްނ ުބްކޮޝޕް 

 D45708                ތކ : ައުގެންތ 

 9991528172:  ައއިެއްސބީެއން 

 

 

 

 



 ައލީ ަމިންކ، ަފްއާޔްޒ 

 :  ލެ މާ  –.   ިނކް ަތްގރީުބްލ ައަރބިްއާޔުތްލ ަނޝްީނ / ަފްއާޔްޒ ައލީ މަ     

 3ައަރބި ިދެވހި ަބްސޮފްތ  ސީެއްމ. 21؛ ޞ.  40 – .2010، ަވްނ ުބްކޮޝޕް 

 D45700                ތކ : ައުގެންތ 

 9991590412:  ައއިެއްސބީެއން 

 

 

492.7 

 

 އާިޔޒު  ަނސްިމ،

 : ާމލެ  –. / އާިޔްޒ ްނސީމް  : ަމޭގ ައަރބި ުމަދްއިރސް  ުސްލ ަޢުތްލ ަޢަރބިްއޔާ ުދރޫ      

 ސީެއްމ. 21؛ ޞ.  320 –. 2010 ،ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނާޓރްސ ެއްންޑ ަޕްބލާިޝރސް  

 D45984       ތކ : ައުގެންތ 

 9991527745:  ައއިެއްސބީެއން 

 

 

 
 

808.4 

 

  އްިބާރޙްިމ، ައއިމަިނތް 

 ަމުޒޫމުނ ލުިޔަމްށ : ެއްޗ. ެއްސ. ސީ ައދި ެއްސ. ެއްސ. ސީ ައްށ ަމެގްއ /    

  ސީެއްމ. 20 ަތްސވުީރ. ؛ ޞ. : 187 – .2008، [ަފޭސަހ ްޕެރްސ] : ާމލެ  – .ައއިމަިންތ އްިބާރހިމް 

 D46139  ތކ : ައުގެންތ                           

 9991527176:  ައއިެއްސބީެއން 

 

 

 

 

 

 



 

 
808.882  

 

  ާޞލިްޙ، ައްޙަމދު 

 : ާމލެ  –. ަވހީދު هللا ައްޙްމުދ ާޞލިްޙ، ައްބދު /  ެއްއަވަނަބިއ:  ޮކުހްނެގ ުބްއދި      

 ސީެއްމ. 21 ؛ޞ.  95 –. ]?199[ޝ.ނ]. [

 D46124       ތކ : ައުގެންތ 

 9991526447: ައއިެއްސބީެއްނ 

 

 

 

  ާޞލިްޙ، ައްޙަމދު 

 : ާމލެ  –ަވހުީދ. هللا ެދަވަނަބއި / ައްޙްމުދ ާޞލިްޙ، ައްބދު :  ޮކުހްނެގ ުބްއދި      

 ސީެއްމ. 21 ؛ޞ.  95 –. ]?199[ޝ.ނ]. [

 D46130       ތކ : ައުގެންތ 

 9991526439: ައއިެއްސބީެއްނ 

 

 

 
891.481 

 

  ަނސުީރ، ުމަޙްއަމދު 

  : ާމލެ  – .ިދެވހި ެޅްނެވރްިނެގ ަމާނުމ / ުމަހްއަމުދ ަނސީރު       

 ސީެއްމ.  21 ޞ. ؛ 204 – .2010، ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނާޓރްސ ެއްންޑ ަޕްބލާިޝރސް 

 D46123       ތކ : ައުގެންތ 

 9991527389: ައއިެއްސބީެއން 

 

 

 



 ިދެވހި ަބާހއި ާތީރަޚްށ ޚުިދަމްތުކާރ ަޤުއމީ ަމޖިލްިސ،

 ،ަޤުއމީ ަމިޖލިސް  ިދެވހި ަބާހއި ާތީރަޚްށ ޚުިދަމްތުކރާ  : ާމލެ  –. ަރިއަވރު  100ެއާގަރަވަނ        

 ަސޭތަކ ަރއިަވުރ.  – ސީެއްމ. 22 ؛ޞ.  20 –. 2009 

 D46185       ތކ : ައުގެންތ 

 9991595414: ައއިެއްސބީެއްނ 

 

 
 ިދެވހި ަބާހއި ާތީރަޚްށ ޚުިދަމްތުކާރ ަޤުއމީ ަމޖިލްިސ،

 ަޤުއމީ ަމިޖލްިސ، : ިދެވހި ަބާހއި ާތީރަޚްށ ޚުިދަމްތުކރާ  ާމލެ  –ަރއިަވުރ.  100ާބަރަވަނ        

 ަސޭތަކ ަރއިަވުރ.  – ސީެއްމ. 22 ؛ޞ.  30 –. 2009 

 D46191       ތކ : ައުގެންތ 

 9991511288: ައއިެއްސބީެއްނ 

 

 
 ހި ަބާހއި ާތީރަޚްށ ޚުިދަމްތުކާރ ަޤުއމީ ަމޖިލްިސ،ިދވެ 

 : ިދެވހި ަބާހއި ާތީރަޚްށ ޚުިދަމްތުކާރ ަޤުއމީ ަމިޖލްިސ، ާމލެ  –ަރއިަވުރ.  100ިދަހަވަނ      

 ަސޭތަކ ަރއިަވުރ.  – ސީެއްމ. 21 ؛ޞ.  60 –. 2007 

 D46182       ތކ : ައުގެންތ 

 999151016: ައއިެއްސބީެއްނ 

 

 

 
891.48902 

 

 : ާމލެ  –. 11 ިދެވހި ައދީުބްނެގ ުދަވްސވީ ލުިޔްއުވްނަތއް    

 ސީެއްމ. 20؛  ަތްސވީރު ޞ. :  96 – .2008 ،ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނާޓރްސ ެއްންޑ ަޕްބލާިޝރސް  

     D45764ތކ : ައުގެންތ                           

 9991531564:  ައއިެއްސބީެއން 

 



 

  : ާމލެ  –. 12ުވްނަތްއ ހި ައދީުބްނެގ ުދަވްސވީ ލުިޔއް ިދވެ     

 ސީެއްމ. 20؛  ަތްސވީރު ޞ. :  96 –. 2008، ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނާޓރްސ ެއްންޑ ަޕްބލާިޝރސ 

  D45770       ތކ : ައުގެންތ 

 9991531580: ައއިެއްސބީެއްނ 

 

 

  : ާމލެ  –. 20ހި ައދީުބްނެގ ުދަވްސވީ ލުިޔްއުވްނަތްއ ިދވެ     

 ސީެއްމ. 20؛  ަތްސވީރު ޞ. :  96 – ].2008[، ރސ ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނާޓރްސ ެއްންޑ ަޕްބލިޝާ 

 D45783           ތކ : ައުގެންތ 

 9991531661:  ައއިެއްސބީެއން 

 

 

  : ާމލެ  –. 18ހި ައދީުބްނެގ ުދަވްސވީ ލުިޔްއުވްނަތްއ ިދވެ     

 ސީެއްމ. 20؛  ަތްސވީރު ޞ. :  96 – ].2008[، ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނާޓރްސ ެއްންޑ ަޕްބލާިޝރސ 

  D45776      ްތ ތކ : ައުގނެ 

 9991531645: ައއިެއްސބީެއން 

 

 

  : ާމލެ  –. 15ހި ައދީުބްނެގ ުދަވްސވީ ލުިޔްއުވްނަތްއ ިދވެ     

 ސީެއްމ. 20؛  ަތްސވީރު ޞ. :  96 – .2008، ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނާޓރްސ ެއްންޑ ަޕްބލާިޝރސ 

  D45807      ތކ : ައުގެންތ 

  9991531610:  ައއިެއްސބީެއން 

 

 

 



  : ާމލެ  –. 14ައދީުބްނެގ ުދަވްސވީ ލުިޔްއުވްނަތްއ ހި ިދވެ     

 ސީެއްމ. 20؛  ަތްސވީރު ޞ. :  96 – .2008، ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނާޓރްސ ެއްންޑ ަޕްބލާިޝރސ 

  D45803      ތކ : ައުގެންތ 

 9991531602: ައއިެއްސބީެއން 

 

 

  : ާމލެ  –. 22ހި ައދީުބްނެގ ުދަވްސވީ ލުިޔްއުވްނަތްއ ިދވެ     

 ސީެއްމ. 20؛  ަތްސވީރު ޞ. :  96 – .2008،ްނާޓރްސ ެއްންޑ ަޕްބލާިޝރސ ޮނެވްލޓީ ްޕރި

  D45823      ތކ : ައުގެންތ 

 9991524320: ައއިެއްސބީެއން 

 

 

 

  : ާމލެ  –. 28ހި ައދީުބްނެގ ުދަވްސވީ ލުިޔްއުވްނަތްއ ިދވެ     

 ްމ.ސީއެ  20؛  ަތްސވީރު ޞ. :  96 – .2008، ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނާޓރްސ ެއްންޑ ަޕްބލާިޝރސ 

  D45850      ތކ : ައުގެންތ 

 9991525688: ައއިެއްސބީެއން 

 

 

 

  : ާމލެ  –. 29ހި ައދީުބްނެގ ުދަވްސވީ ލުިޔްއުވްނަތްއ ިދވެ     

 ސީެއްމ. 20؛  ަތްސވީރު ޞ. :  96 –. 2008 ، ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނާޓރްސ ެއްންޑ ަޕްބލާިޝރސ 

  D45858      ތކ : ައުގެންތ 

 9991525696: ައއިެއްސބީެއން 

 

 



  : ާމލެ –. 33ހި ައދީުބްނެގ ުދަވްސވީ ލުިޔްއުވްނަތްއ ިދވެ     

 ީސެއްމ. 20؛  ަތްސވީރު ޞ. :  96 –]. 2009[ ، ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނާޓރްސ ެއްންޑ ަޕްބލާިޝރސ 

  D45875      ތކ : ައުގެންތ 

 9991525718: ައއިެއްސބީެއން 

 

 

  : ާމލެ –. 36ހި ައދީުބްނެގ ުދަވްސވީ ލުިޔްއުވްނަތްއ ިދވެ     

 ސީެއްމ. 20؛  ަތްސވީރު ޞ. :  96 –. 2009 ، ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނާޓރްސ ެއްންޑ ަޕްބލާިޝރސ 

 D45892      ތކ : ައުގެންތ 

 9991525880: ައއިެއްސބީެއން 

 

 

  : ާމލެ –. 34ހި ައދީުބްނެގ ުދަވްސވީ ލުިޔްއުވްނަތްއ ިދވެ     

 ީސެއްމ. 20؛  ަތްސވީރު ޞ. :  96 –]. 2009[ ، ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނާޓރްސ ެއްންޑ ަޕްބލާިޝރސ 

  D45883      ތކ : ައުގެންތ 

 9991525823: ައއިެއްސބީެއން 

 

 

 

  : ާމލެ –. 32ހި ައދީުބްނެގ ުދަވްސވީ ލުިޔްއުވްނަތްއ ިދވެ     

 ސީެއްމ. 20؛  ަތްސވީރު ޞ. :  96 –. 2009 ، ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނާޓރްސ ެއްންޑ ަޕްބލާިޝރސ 

  D45873      ތކ : ައުގެންތ 

 9991525793: ެއން ައއިެއްސބީ

 

 

 



  : ާމލެ –. 27ހި ައދީުބްނެގ ުދަވްސވީ ލުިޔްއުވްނަތްއ ިދވެ     

 ީސެއްމ. 20؛  ަތްސވީރު ޞ. :  96 –]. 2009[ ، ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނާޓރްސ ެއްންޑ ަޕްބލާިޝރސ 

  D45848      ތކ : ައުގެންތ 

 999152567x: ައއިެއްސބީެއން 

 

 

  : ާމލެ –. 26ްނަތްއ ްނެގ ުދަވްސވީ ލުިޔްއވު ހި ައދީބު ިދވެ     

 ސީެއްމ. 20؛  ަތްސވީރު ޞ. :  96 –. 2008 ، ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނާޓރްސ ެއްންޑ ަޕްބލާިޝރސ 

 D45843       ތކ : ައުގެންތ 

 9991524398: ައއިެއްސބީެއން 

 

 

  : ާމލެ –. 21 ހި ައދީުބްނެގ ުދަވްސވީ ލުިޔްއުވްނަތއް ިދވެ     

 ސީެއްމ. 20؛  ަތްސވީރު ޞ. :  96 –. 2008 ، ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނާޓރްސ ެއްންޑ ަޕްބލާިޝރސ 

 D45814      ތކ : ައުގެންތ 

 9991524312: ައއިެއްސބީެއން 

 

 

 

  : ާމލެ –. 19ހި ައދީުބްނެގ ުދަވްސވީ ލުިޔްއުވްނަތްއ ިދވެ     

 ސީެއްމ. 20؛  ަތްސވީރު ޞ. :  96 –]. 2008[، ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނާޓރްސ ެއްންޑ ަޕްބލާިޝރސ 

  D45813      ތކ : ައުގެންތ 

 9991531653: ައއިެއްސބީެއން 

 

 

 



  : ާމލެ –. 17ހި ައދީުބްނެގ ުދަވްސވީ ލުިޔްއުވްނަތްއ ިދވެ     

 ސީެއްމ. 20؛  ަތްސވީރު ޞ. :  96 –. 2008 ،ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނާޓރްސ ެއްންޑ ަޕްބލާިޝރސ 

  D45793      ތކ : ައުގެންތ 

 9991531637: ައއިެއްސބީެއން 

 

 

 

  : ާމލެ –. 16ްސވީ ލުިޔްއުވްނަތްއ ހި ައދީުބްނެގ ުދވަ ިދވެ     

 ސީެއްމ. 20؛  ަތްސވީރު ޞ. :  96 –. 2008 ، ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނާޓރްސ ެއްންޑ ަޕްބލާިޝރސ 

  D45788      ތކ : ައުގެންތ 

 9991531629: ައއިެއްސބީެއން 

 

 

  : ާމލެ –. 35ހި ައދީުބްނެގ ުދަވްސވީ ލުިޔްއުވްނަތްއ ިދވެ     

 ސީެއްމ. 20؛  ަތްސވީރު ޞ. :  96 –. 2009 ، ަޕްބލާިޝރސ  ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނާޓރްސ ެއްނޑް 

  D45887      ތކ : ައުގެންތ 

 9991525807: ައއިެއްސބީެއން 

 

 

 

  : ާމލެ –. 30ހި ައދީުބްނެގ ުދަވްސވީ ލުިޔްއުވްނަތްއ ިދވެ     

 ސީެއްމ. 20؛  ަތްސވީރު ޞ. :  96 –. 2009 ، ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނާޓރްސ ެއްންޑ ަޕްބލާިޝރސ 

  D45863      ެންތ ތކ : ައގު 

 999152570X: ައއިެއްސބީެއން 

 

 



 

  : ާމލެ –. 30ހި ައދީުބްނެގ ުދަވްސވީ ލުިޔްއުވްނަތްއ ިދވެ     

 ީސެއްމ. 20؛  ަތްސވީރު ޞ. :  96 –. [2009] ، ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނާޓރްސ ެއްންޑ ަޕްބލާިޝރސ 

  D45868      ތކ : ައުގެންތ 

 9991525815: ައއިެއްސބީެއން 

 

 

  : ާމލެ –. 23ައދީުބްނެގ ުދަވްސވީ ލުިޔްއުވްނަތްއ  ހިިދވެ     

 ސީެއްމ. 20؛  ަތްސވީރު ޞ. :  96 –. 2008 ، ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނާޓރްސ ެއްންޑ ަޕްބލާިޝރސ 

  D45838      ތކ : ައުގެންތ 

 9991524339: ައއިެއްސބީެއން 

 

 

  : ާމލެ –. 24ހި ައދީުބްނެގ ުދަވްސވީ ލުިޔްއުވްނަތްއ ިދވެ     

 ސީެއްމ. 20؛  ަތްސވީރު ޞ. :  96 –. 2008 ، ރްިނާޓރްސ ެއްންޑ ަޕްބލާިޝރސ ޮނެވްލޓީ ޕް 

 D45830      ތކ : ައުގެންތ 

 9991524347: ައއިެއްސބީެއން 

 

 

 

  : ާމލެ –. 25ހި ައދީުބްނެގ ުދަވްސވީ ލުިޔްއުވްނަތްއ ިދވެ     

 ެއްމ.ސީ 20؛  ަތްސވީރު ޞ. :  96 –. 2008 ، ޮނެވްލޓީ ްޕރްިނާޓރްސ ެއްންޑ ަޕްބލާިޝރސ 

  D45828      ތކ : ައުގެންތ 

  999152438X: ައއިެއްސބީެއން 

 

 



959.95  

 

  ުމަޙްއަމުދ، ަނސީމާ 

 : ާމލެ  –. ަނސާީމ ުމަޙްއަމދު /  ިދެވހާިރްއޭޖެގ ަރުހްނާނއި ަރނީން       

 ސީެއްމ. 27 ؛ : ުކުރުހން  ޞ. 319 –. 2010 ،ިދެވހިަބާހއި ާތީރަޚްށ ޙުިދަމްތުކާރ ަޤުއމީ ަމުރަކޒު 

 D46145       : ައުގެންތ  ތކ 

 9991596003: ައއިެއްސބީެއްނ 

 
 

  ާޝކުިރ، ައްޙަމދު 

 : ާމލެ  –. ައްޙަމުދ ާޝކިރު / ވިހިަވަނ ަޤުރުނެގ ަހަތުރ ަރްސަކުލްނ       

 ސީެއްމ. 21 ؛: ަތްސވުީރ  ޞ. 137 –. 2009 ،ިދެވހިަބާހއި ާތީރަޚްށ ޙުިދަމްތުކާރ ަޤުއމީ ަމުރަކޒު 

 D46198       ތކ : ައުގެންތ 

 999159549x: ައއިެއްސބީެއްނ 

 
 
 
 ަޢްބުދްއަސްއާތުރ، ައްޙަމުދ ާނޒިމް  

ައްށުވެރ ގަިނ ައަހުރަވްނެދްނ  400ަކާލާފުނ ަފްތޮކުޅަތްއ : ަޝހުީދުކަޅ ަރްސަކެލްއެގ ޛުިކާރ ެދެމެހްއުޓަމްށަޓަކއި       

 -. ައްޙަމުދ ާނޒްިމ ަޢްބުދްއަސްއާތރު /  ޮގތް  ެއަރުދްނ ަފްސާދުނެލވަިފިއާވަތްނ ިދެވހި ަރްސަކުމެގ ަފާރުތްނ ެބެލެހްއޓި

 ސީެއްމ. 22 ؛ : ުކުރުހން  ޞ.] 171[ -. 2010 ،ިދެވހިަބާހއި ާތީރަޚްށ ޙުިދަމްތުކާރ ަޤުއމީ ަމުރަކޒު :  ާމލެ 

 D46202       ތކ : ައުގެންތ 

 9991595996: ައއިެއްސބީެއްނ 

 



 ގައި 2011 މެއި ވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބިބްލިއޮގްރަފީްދި

 ދިވެހި ފޮތްތައްލިބުނު 

 

808.06658 

 

 އިބްރާޙިމް ،އައިމިނަތު 

 އައިމިނަތު –އަށް މަގެއް : ރިޕޯޓް ލިޔުން . އެސް. އެސް. ސީ     

 ސީއެމް. 20؛ . ޞ 62 –. 2011. ]ފަސޭހަ ޕްރެސް [ : މާލެ  -. އިބްރާޙިމް 

                                                                             ް ތކ. އަގުނެތ

                                    D46142 

 

     

920.95092                                                                                                               

Umar Manik, Ali         
           My Log Book 1947 – 2008  / Ali Umar Manik.  -  Male .  - [ sh.n].  
2010. – 370 p. ; 20 cm. 
Pc : Unpriced                                                                                                  (E57990)  
 



 ވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބިބްލިއޮގްރަފީދި

 ދިވެހި ފޮތްތައްލިބުނު  އަށް 2011ޖޫން                     

 

 

297.246 

 

 ޢަބްދުލްފައްތާޙް، އީމާން

 އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމް / އީމާން ޢަބުްދުލްފައްތާޙް ؛ ތަރުޖަމާ :     

 އެންޑްރސް ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަ : މާލެ - ސައީދު.هللا ޢަބްދު އަޙްމަދު 

 – ސީއެމް. 18 ކުރެހުން ؛ ؛ޞ.  12 –. 2010 ،ރސްޕަބްލިޝަ 

 ) 1(ރިވެތި ވާހަކަ ؛  

         D46344     ތކ. އަގުނެތް                   

 9991527613:  އައިއެސްބީއެން
 
 

 ޢަބްދުލްފައްތާޙް، އީމާން

 :ނޫޙް ޢަލައިހިއްސަލާމް / އީމާން ޢަބުްދުލްފައްތާޙް ؛ ތަރުޖަމާ        

 ރސް އެންޑް ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަ : މާލެ -ސައީދު. هللا ޢަބްދު އަޙްމަދު

  -ސީއެމް. 18 ކުރެހުން ؛ ؛ޞ.  12 –. 2010 ،ރސްޕަބްލިޝަ

 ) 2(ރިވެތި ވާހަކަ ؛ 

  D46345        ތކ. އަގުނެތް                   

 9991527621:  އައިއެސްބީއެން

 
 ޢަބްދުލްފައްތާޙް، އީމާން

 ހިއްސަލާމް / އީމާން ޢަބުްދުލްފައްތާޙް ؛ ތަރުޖަމާ :ޢަލައިހޫދު      

 ރސް އެންޑް ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަ : މާލެ -ސައީދު. هللا އަޙްމަދު ޢަބްދު

 – ސީއެމް. 18 ކުރެހުން ؛ ؛ޞ.  12 –. 2010 ،ރސްޕަބްލިޝަ

 ) 3(ރިވެތި ވާހަކަ ؛  

  D46346       ތކ. އަގުނެތް                   

 999152763X:  އައިއެސްބީއެން



 

 
 

 ޢަބްދުލްފައްތާޙް، އީމާން

 ޢަލައިހިއްސަލާމް / އީމާން ޢަބުްދުލްފައްތާޙް ؛ ތަރުޖަމާ : ޞާލިޙް      

 ރސް އެންޑް ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަ : މާލެ -ސައީދު. هللا ޢަބްދު އަޙްމަދު

  – ސީއެމް. 18 ކުރެހުން ؛ ؛ޞ.  12 –. 2010 ،ރސްޕަބްލިޝަ

 ) 4(ރިވެތި ވާހަކަ ؛ 

  D46347                          ތކ. އަގުނެތް 

 9991527648:  އައިއެސްބީއެން

 

 
 

 ޢަބްދުލްފައްތާޙް، އީމާން

 ޢަލައިހިއްސަލާމް / އީމާން ޢަބުްދުލްފައްތާޙް ؛ ތަރުޖަމާ : އިބްރަހިމް      

 ރސް އެންޑް ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަ : މާލެ -ސައީދު. هللا ޢަބްދު އަޙްމަދު

  – ސީއެމް. 18 ކުރެހުން ؛ ؛ޞ.  12 –. 2010 ،ރސްޕަބްލިޝަ

 ) 5ރިވެތި ވާހަކަ ؛ (

  D46349         ތކ. އަގުނެތް                   

 : 9991527656 އައިއެސްބީއެން

  
 
 

 ޢަބްދުލްފައްތާޙް، އީމާން

 ޢަލައިހިއްސަލާމް / އީމާން ޢަބުްދުލްފައްތާޙް ؛ ތަރުޖަމާ : ޔޫސުފް      

 ރސް އެންޑްނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަ : މާލެ -ސައީދު. هللا ޢަބްދު އަޙްމަދު 

  – ސީއެމް. 18 ކުރެހުން ؛ ؛ޞ.  12 –. 2010 ،ރސްޕަބްލިޝަ 

 ) 6(ރިވެތި ވާހަކަ ؛ 

  D46348        ތކ. އަގުނެތް                   

 9991527664 އައިއެސްބީއެން

: 

 



 ޢަބްދުލްފައްތާޙް، އީމާން

 ތާޙް ؛ ތަރުޖަމާ :ޢަލައިހިއްސަލާމް / އީމާން ޢަބުްދުލްފައް  ޔޫނުސް    

 ރސް އެންޑްނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަ : މާލެ -ސައީދު. هللا ޢަބްދު އަޙްމަދު 

  – ސީއެމް. 18 ކުރެހުން ؛ ؛ޞ.  12 –. 2010 ،ރސްޕަބްލިޝަ 

 ) 7(ރިވެތި ވާހަކަ ؛ 

  D46354        ތކ. އަގުނެތް                   

 9991527672:  އައިއެސްބީއެން

 

 

 

 ންޢަބްދުލްފައްތާޙް، އީމާ

 ޢަލައިހިއްސަލާމް / އީމާން ޢަބުްދުލްފައްތާޙް ؛ ތަރުޖަމާ :  މޫސާ    

 ރސް އެންޑްނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަ : މާލެ -ސައީދު. هللا ޢަބްދު އަޙްމަދު 

  – ސީއެމް. 18 ކުރެހުން ؛ ؛ޞ.  12 –. 2010 ،ރސްޕަބްލިޝަ 

 ) 8(ރިވެތި ވާހަކަ ؛ 

  D46353        ތކ. އަގުނެތް                   

 9991527680:  އައިއެސްބީއެން

 

 
 ޢަބްދުލްފައްތާޙް، އީމާން

 ޢަލައިހިއްސަލާމް / އީމާން ޢަބުްދުލްފައްތާޙް ؛ ތަރުޖަމާ :  ދާވޫދު    

 ރސް އެންޑްނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަ : މާލެ -ސައީދު. هللا ޢަބްދު އަޙްމަދު 

  – ސީއެމް. 18 ކުރެހުން ؛ ؛ޞ.  12 –. 2010 ،ރސްޕަބްލިޝަ 

 ) 9؛  (ރިވެތި ވާހަކަ

  D46352                ތކ. އަގުނެތް                

 9991527699:  އައިއެސްބީއެން

 

 

 



 
 ޢަބްދުލްފައްތާޙް، އީމާން

 ޢަލައިހިއްސަލާމް / އީމާން ޢަބުްދުލްފައްތާޙް ؛ ތަރުޖަމާ :  ސުލައިމާން    

 ރސް އެންޑްނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަ : މާލެ -ސައީދު. هللا ޢަބްދު އަޙްމަދު 

  – ސީއެމް. 18 ކުރެހުން ؛ ؛ޞ.  12 –. 2010 ،ރސްބްލިޝަޕަ 

 ) 10(ރިވެތި ވާހަކަ ؛ 

  D46351               ތކ. އަގުނެތް                

 9991527702:  އައިއެސްބީއެން

 
 
 

 ޢަބްދުލްފައްތާޙް، އީމާން

 ޢަލައިހިއްސަލާމް / އީމާން ޢަބުްދުލްފައްތާޙް ؛ ތަރުޖަމާ :  ޢިސާ    

 ރސް އެންޑްނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަ : މާލެ -ސައީދު. هللا ޢަބްދު އަޙްމަދު 

  – ސީއެމް. 18 ކުރެހުން ؛ ؛ޞ.  12 –. 2010 ،ރސްޕަބްލިޝަ 

 ) 11(ރިވެތި ވާހަކަ ؛ 

  D46350               ތކ. އަގުނެތް                

 9991527710:  އައިއެސްބީއެން

 

 ޢަބްދުލްފައްތާޙް، އީމާން

 / އީމާން ޢަބްުދުލްފައްތާޙް ؛  އަލައިހި ވަސައްލަމްهللا ލައްމުޙައްމަދު ޞައް    

 ރސް އެންޑްނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަ : މާލެ -ސައީދު. هللا ޢަބްދު ތަރުޖަމާ : އަޙްމަދު

  – ސީއެމް. 18 ކުރެހުން ؛ ؛ޞ.  12 –. 2010 ،ރސްޕަބްލިޝަ

 ) 12(ރިވެތި ވާހަކަ ؛ 

  D46343               ތކ. އަގުނެތް                

 9991527729:  އައިއެސްބީއެން

 

 
 
 

 



808.882  

 އަލީ، ޢަބްދު ޝުކޫރު 

 ރސް އެންޑްނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަ : މާލެ –. ޢަބްދު ޝުކޫރު އަލީ/  ހެއްވާ މަޖާ   

 ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  123  -. 2011 .ރސްޕަބްލިޝަ

 D46355       ތކ : އަގުނެތް 

 9991529799: އައިއެސްބީއެން 

 
 

891.481 
 

  ހަސަން ޝާކިރު، މުހައްމަދު

  : މާލެ – ހަސަން ޝާކީރު މުހައްމަދު/  ޝާކިރުގެ ޝުޢޫރު    

 ޞ. ؛ 117 – .2011، ނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓާރސް އެންޑް ޕަބްލިޝާރސް

 ސީއެމް.  21

 D46357       ތކ : އަގުނެތް 

 9991529764: އައިއެސްބީއެން

 

 
 



 ވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބިބްލިއޮގްރަފީދި

 ދިވެހި ފޮތްތައްލިބުނު  އަށް 2011 ޖުލައި

 

 

297.54 

 

 – އަޙްމަދު ފާރޫޤު މުޙައްމަދު / ތަރުޖަމާ : ޒަކާތާއި ޢަޤީދާ     

   ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  31 –. 2010މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް،  : މާލެ 

   D46273     ތކ. އަގުނެތް                   

 9991595805:  އައިއެސްބީއެން
 
 
 
 –ތަރުޖަމާ : އަޙްމަދު ފާރޫޤު މުޙައްމަދު  ކާތާއި ޞަދަޤާތް ދިނުމަށް ބާރުލެވިފައިވާ މިންވަރު /ޒަ     

   ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  38 –. 2010މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް،  : މާލެ 

   D46412     ތކ. އަގުނެތް                   

 9991595813:  އައިއެސްބީއެން
 
 
 
 –ޒަކަތާއި ޞަދަޤާތް ދިނުމުގެ އަދަބުތައް / ތަރުޖަމާ : އަޙްމަދު ފާރޫޤު މުޙައްމަދު      

   ސީއެމް. 21 ؛ޞ.  41 –. 2010މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް،  : މާލެ 

   D46387     ތކ. އަގުނެތް                   

 9991595783:  އައިއެސްބީއެން
 
 

 

507.6 

Neema, Zulaikha         
           My self study guide : science 6 / Zulaikha Neema.  -  Male .  - [ sh.n].  
[200?]. – 87 p. ; 29 cm. 
Pc : Unpriced                                                                           (E58472)  
  



 ވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ބިބްލިއޮގްރަފީދި

 ދިވެހި ފޮތްތައްލިބުނު ގައި  2011 ސެޕްޓެމްބަރ                    

 

 
020 

 

 ޙަބީބު، ޙަބީބާ ޙުސައިން

 : މާލެ –ލައިބްރަރީ /  ޙަބީބާ ޙުސައިން ޙަބީބު.      

  ސީއެމް. 21 ؛ތަސްވީރު ،ކުރެހުން ؛ޞ.  92 –. 2009 ،(ޝ.ނ)

  LD00046     ތކ. އަގުނެތް                   

 9991525998:  އައިއެސްބީއެން

 
320.95495 

 

 هللاޝަފީޤް، މުޙައްމަދު ޢަބްދު

  : މާލެ – .ޝަފީޤްهللا ޢަބްދު މުޙައްމަދު /  ދިވެހިރާއްޖެ ޑިމޮކްރަސީއަށް ކުރި ދަތުރު     

  ސީއެމް. 29 ؛ ތަސްވީރު، ކުރެހުން ؛ޞ.  297 –. 2010 ،ރސްރސް އެންޑް ޕަބްލިޝަނޮވެލްޓީ ޕްރިންޓަ

  LD00044     ތކ. އަގުނެތް                   

 9991597182:  އައިއެސްބީއެން

 
375.0065495 

 

 ލުޠުފީ، މުޞްޠަފާ އިބްރާހީމު

 : މާލެ –ކޫލް މަންހަޖާއި ތަޢުލީމު /  މުޞްޠަފާ އިބްރާހީމު ލުޠުފީ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސް     

  ސީއެމް. 24 ؛ޞ.  261 –. 2011 ،(ޝ.ނ)

  LD00047 ތކ. އަގުނެތް                   

 9991529705:  އައިއެސްބީއެން
 
 
 
 
 
 



 
891.481 

 

 އިބްރާހިމް، އަޙްމަދު

 : މާލެ –ރައިވަރު ފޮތް އޮއިވާލި /  އަޙްމަދު އިބްރާހީމް.      

  ސީއެމް. 21 ؛ތަސްވީރު ،ކުރެހުން ؛ޞ.  40 –. 2011 ،(ޝ.ނ)

  LD00049     ތކ. އަގުނެތް                   

 9991597476:  އައިއެސްބީއެން
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