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 އަތޮޅ ކައ ންސިލްގެ އިދާރާ  ފެލިދެއަތޮޅ  

 ވ. ފެލިދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
 

 2018 -ޤ ރްއާން މ ބާރާތ ގެ ނަތީޖާ 

   ހިތ ން  -އަހަރ ން ދަށް  6

   މިވަނައަށް ދަރިވަރަކ  ހޮވިފައެއް ނ ވެއެވެ.  -1

 70.00 އަތޮޅ  ތަޢ ލީމީ މަރ ކަޒ  ޢާއިޝަތ  އަނާތ  ިބންތި ސަމީރ  -2

   ދަރިވަރަކ  ހޮވިފައެއް ނ ވެއެވެ.މިވަނައަށް  -3

   ހިތ ން  -އަހަރ ން ދަށް  7

   މިވަނައަށް ދަރިވަރަކ  ހޮވިފައެއް ނ ވެއެވެ. -1

 77.50 ކެޔޮދޫ ސްކޫލް  ޙ ސައިން ކިނާން އަޝްރަފް -2

 69.50 އަތޮޅ  ތަޢ ލީމީ މަރ ކަޒ  އާމިނަތ  އިމްނާ އަޙްމަދ  -3

   ހިތ ން  -އަހަރ ންދަށް  9

   ދަރިވަރަކ  ހޮވިފައެއް ނ ވެއެވެ.މިވަނައަށް  -1

 71.00 އަތޮޅ  ތަޢ ލީމީ މަރ ކަޒ  އިބްރާހީމް އާމިނަތ  އައިރާ -2

 69.00 އަތޮޅ  ތަޢ ލީމީ މަރ ކަޒ  އަންޖަލް ޢަލީ ފައިޞަލް  -3

   ހިތ ން –އަހަރ ންދަށް  11

   މިވަނައަށް ދަރިވަރަކ  ހޮވިފައެއް ނ ވެއެވެ. -1

   ނ ވެއެވެ.މިވަނައަށް ދަރިވަރަކ  ހޮވިފައެއް  -2

 60.50 ކެޔޮދޫ ސްކޫލް  އަޙްމަދ  އަލްސަން އާދަމް  -3



   ފޮތ ން  –އަހަރ ންދަށް  11

   މިވަނައަށް ދަރިވަރަކ  ހޮވިފައެއް ނ ވެއެވެ. -1

 71.00 އަތޮޅ  ތަޢ ލީމީ މަރ ކަޒ  އައިޝަތ  އަޒްހާ ޢަބްދ ލް ޤާދިރ   -2

 68.50 ކެޔޮދޫ ސްކޫލް  ފާތިމަތ  ނައ ރީން ޢާިޠފް  -3

   ހިތ ން  –އަހަރ ންދަށް  14

   މިވަނައަށް ދަރިވަރަކ  ހޮވިފައެއް ނ ވެއެވެ. -1

 77.00 ވ. އަތޮޅ  މަދަރ ސާ  މ ޙައްމަދ  ޒައިން ޒާހިރ   -2

   މިވަނައަށް ދަރިވަރަކ  ހޮވިފައެއް ނ ވެއެވެ. -3

   ފޮތ ން  –އަހަރ ންދަށް  14

 82.00 ކެޔޮދޫ ސްކޫލް  ނަހ ޒާން އަޙްމަދ  ޙ ސައިން  -1

 80.00 ކެޔޮދޫ ސްކޫލް  ޝާއިފް ޝަމީމް ޙ ސައިން  -2

 78.50 ވ. އަތޮޅ  މަދަރ ސާ  ޖަލީލްهللا ޔައިޝް ޢަބްދ އް -3

   ފޮތ ން  –އަހަރ ންދަށް  16

   މިވަނައަށް ދަރިވަރަކ  ހޮވިފައެއް ނ ވެއެވެ. -1

 79.50 ކެޔޮދޫ ސްކޫލް  ނައ ރާ މ ޙައްމަދ  މޫސާ  -2

 76.50 ވ. އަތޮޅ  މަދަރ ސާ  ޝިޔާނާ އަދ ނާނ   -3

   މ ގެ ގޮފި ވ  ފޮތ ން ކިޔެ 

 82.00 ކެޔޮދޫ ސްކޫލް  ނަހ ޒާން އަޙްމަދ  ޙ ސައިން  -1

 80.00 ކެޔޮދޫ ސްކޫލް  ޙ ސައިން ޝާއިފް ޝަމީމް  -2

 79.50 ކެޔޮދޫ ސްކޫލް  ނައ ރާ މ ޙައްމަދ  މޫސާ  -3

   ތ ން ކިޔެވ މ ގެ ގޮފި ހި

   މިވަނައަށް ދަރިވަރަކ  ހޮވިފައެއް ނ ވެއެވެ. -1

 77.50 ސްކޫލް ކެޔޮދޫ  ޙ ސައިން ކިނާން އަޝްރަފް -2

 77.00 ވ. އަތޮޅ  މަދަރ ސާ  މ ޙައްމަދ  ޒައިން ޒާހިރ   -3



   މ ޅި މ ބާރާތ ން )ދަރިވަރ (

 82.00 ކެޔޮދޫ ސްކޫލް  ނަހ ޒާން އަޙްމަދ  ޙ ސައިން  -1

 80.00 ކެޔޮދޫ ސްކޫލް  ޙ ސައިން ޝާއިފް ޝަމީމް  -2

 79.50 ކެޔޮދޫ ސްކޫލް  ނައ ރާ މ ޙައްމަދ  މޫސާ  -3

   މ ޅި މ ބާރާތ ން )ސްކޫލް(

 68.96 އަތޮޅ  ތަޢ ލީމީ މަރ ކަޒ  .1

 65.54 ކެޔޮދޫ ސްކޫލް  .2

 59.15 އަތޮޅ  މަދަރ ސާ  .3
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