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  ގެ ނަތީޖާ 2008ވާހަކަދެއްކުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް 

  

  ބައިވެރިވި އިސްކޫލުތަކުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ވާހަކަދެއްކި ދަރިވަރުން 

  އަހަރާ ެދމެދުގެ އުމުރުފުރާ 21އަހަރާއި  16

  އިސްކޫލް   ނަން 
  ކުއްލިއްޔަުތްއ ދިރާސާތިލް އިސްލާމިްއޔާ   އަޙްމަދު ިރޟާ

  "  ޝިފްޒާން އަޙްމަދު
  މާލޭ އިންގްލިޝް ސްކޫލް  ޢާއިޝަތު ާހނިމާ
  ގަލޮޅު މަދަުރސާ  ޙުސައިން ނަޢީމް

  ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ެސކަންޑަރީ އެިޑޔުކޭޝަން  މުޙައްމަދު ައސީލް ޙަސަން 
  

  އަހަރާ ެދމެދުގެ އުމުރުފުރާ 16އަހަރާއި  31

  އިސްކޫލް   ނަން 
  ކުއްލިއްޔަުތްއ ދިރާސާތިލް އިސްލާމިްއޔާ   މާހިރުهللا ޢަބްދު

  އަމީނިއްޔާ ްސކޫލް  هللاފާޠިމަތު މާހާ ޢަބްދު
  އަލްމަދަރުސަުތލް ޢަރަބިއްަޔތުލް އިސްލާިމއްޔާ   މުޙައްމަދު ފިރުޒުލް 
  މަޖީދިއްޔާ ްސކޫލް  ޙުސައިން ޒަީމލް

  މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް  މުޙައްމަދު ޝިމާޢު
  ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް  މުޙައްމަދު ޝަފީޢު 

  ގަލޮޅު މަދަުރސާ  މޫސާ ނިޒާރު 
  ޣާޒީ ސްކޫލް   އާމިނަތު ޝަޛާ ޝުޖާޢު

 

 



  ގެ އުމުރުފުރާއަހަރުންދަށު 31

  އިސްކޫލް   ނަން 
  ކުއްލިއްޔަުތްއ ދިރާސާތިލް އިސްލާމިްއޔާ   ލައްސާން ލަީޠފް
  ސްކޫލް ކަލާފާނު  ޝަޢުފާ އަޙްމަދު

  އަލްމަދަރުސަުތލް ޢަރަބިއްަޔތުލް އިސްލާިމއްޔާ   ނައިޝާން އަދުނާން
  ސްކޫލް އިސްކަންދަރު  هللاފާޠިމަތު މަންޙަލް ޢަބްދު
  މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް  ޙަސަން ޙާޒިފް ޝާކިރު

  ތާޖުއްދީން ްސކޫލް  މުޙައްމަދު ޝަމްހާން އަޙްމަދު ޝުކުރީ
  ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް  މަރްޔަމް ަޝފާ ރަމީޒް

  ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް  އަޙްމަދު ޝަްއފާން މުޙައްމަދު
  ޣާޒީ ސްކޫލް   އިބްރާހީމް ުލބާބު މުޙައްމަދު
  ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލް  މުޙައްމަދު ައރުޒަން އާިޞފް

  

  ވަނަ ދަރިވަރު 3އަހަާރދެެމދުގެ އުމުރުފުރާއިން  21އަހަރާއި  16

  ސެންޓރ ފޮރ ހަޔަރ ެސކަންޑަރީ އެިޑޔުކޭޝަން  ނަސީޙްهللا ޢަބްދު
  

  ވަނަ ސްކޫލް 3އަހަާރދެެމދުގެ އުމުރުފުރާއިން  21އަހަރާއި  16

  އިސްލާމިްއޔާ ކުއްލިއްޔަުތްއ ދިރާސާތިލް 
  

  ވަނަ ދަރިވަރ2ުއަހަާރދެެމދުގެ އުމުރުފުރާއިން  21އަހަރާއި  16

  މާލޭ އިންގްލިޝް ސްކޫލް  ޢާއިޝަތު ާހނިމާ
  

  ަވނަ ސްކޫލް 2އަހަާރދެެމދުގެ އުމުރުފުރާއިން  21އަހަރާއި  16

  މާލޭ އިންގްލިޝް ސްކޫލް
  ދަރިވަރުވަނަ  1އަހަާރދެެމދުގެ އުމުރުފުރާއިން  21އަހަރާއި  16

  ސެންޓރ ފޮރ ހަޔަރ ެސކަންޑަރީ އެިޑޔުކޭޝަން  މުޙައްމަދު ައސީލް ޙަސަން 
  



  ވަނަ ސްކޫލް 1އަހަާރދެެމދުގެ އުމުރުފުރާއިން  21އަހަރާއި  16

  ންޓރ ފޮރ ހަޔަރ ެސކަންޑަރީ އެިޑޔުކޭޝަންސެ
  

  ވަނަ ދަރިވަރު 3އަހަާރދެެމދުގެ އުމުރުފުރާއިން  16އަހަާރއި  13

  މަޖީދިއްޔާ ްސކޫލް  ޙުސައިން ޒަީމލް
  ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް  މުޙައްމަދު ާސޢިދު މުޞްޠަފާ

  

  ވަނަ ސްކޫލް 3އަހަރާދެެމދުގެ އުމުރުފުރާއިން  16އަހަރާއި  13

  މަޖީދިއްޔާ ްސކޫލް
  

  ަވނަ ދަރިވަރު 2އަހަާރދެެމދުގެ އުމުރުފުރާއިން  16އަހަާރއި  13

  އަމީނިއްޔާ ްސކޫލް  هللاފާޠިމަތު މާހާ ޢަބްދު
  

  ަވނަ ސްކޫލް 2އަހަރާދެެމދުގެ އުމުރުފުރާއިން  16އަހަރާއި  13

  އަމީނިއްޔާ ްސކޫލް
  

  ވަނަ ދަރިވަރު 1އަހަާރދެެމދުގެ އުމުރުފުރާއިން  16އަހަާރއި  13

  ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް  މުޙައްމަދު ޝަފީޢު 
  

  ވަނަ ސްކޫލް 1އަހަރާދެެމދުގެ އުމުރުފުރާއިން  16އަހަރާއި  13

  ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް
  

 13 އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން 3 ވަނަ ދަރިވަރު



 މަރްޔަމް މަޝާހީ މުޢީދު ކަލާފާނު ސްކޫލް
 

 13 އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން 3 ވަނަ ސްކޫލް

 ތާޖުއްދީން ްސކޫލް
 

 13 އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން 2 ވަނަ ދަރިވަރު

 މުޙައްމަދު ނާއިފް ކަލާފާނު ސްކޫލް
 

 13 އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން 2 ވަނަ ސްކޫލް

 ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް
 

 13 އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން 1 ވަނަ ދަރިވަރު

 ޝައުފާ އަޙްމަދު ކަލާފާނު ސްކޫލް
 

 13 އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން 1 ވަނަ ސްކޫލް

 ކަލާފާނު ސްކޫލް
 


