
ފާސްކުރިތާރީޚްނަމުގެ މާނަދިވެހިންޢަރަބިން#

04/01/13މަނާކުރުން/ޢަޖައިބުވުން/އުފުލުންނާހްناَه1

04/01/13ކާމިޔާބުނަޖާޙްَنَجاح2

14/01/13ތަޢާލާ އަންގަވާ އެންގެވުމަށް އަވަސްވެގަންނަ މީހާهللا ޝަރްޢާންَشْرَعان3

އަޙްޒަމްَأْحَزم4
ލަގަން )އަހުގައި ކަމަރު ބަންނަމީހާ / ބުއްދިވެރިޔާ 

(އަޅުވާމީހާ
19/01/13

21/01/13ކަރުހިއްކުން ފިލުވުންރަޔާންرَيَان5

27/01/13ޚުޝޫޢަތްތެރި މީހާ/ މަޑުމައިތިރިއަލްޔަންَأْلَين6

28/01/13(ދީލަތިކަން)ގެ ފަޟުލްވަންތަކަން هللا ޔޫޢާންيُ ْوَعان7

29/01/13އެންމެ ދީންވެރިއަދުޔަންَأْديَن8

29/01/13ހުއްދަދޭ މީހާއަޛާންَأَذان9

31/01/13ނަފުސުގެ ޢިއްޒަތް/ ނޭފަތުން މީރުވަސްދުވާމީހާ އަނޫފްَأنُ ْوف10

04/02/13ޖަމާޢަތެއްގެ ބައެއްފިއާމްِفئَام11

04/02/13ރިހިލުޖައިންُلَجْين12

04/02/13ބިމުގައި ބާރުވެރިކަން ދެއްވުންމަކީންَمِكْين13

04/02/13ގާތްކަން/ ގާތްވުންޒަލަފްزََلف14

13/02/13އޮހޮރިގެންދާ ފެންއާރުޢާއިންَعائِن15

13/02/13(ޒާހިދުމީހާ)އާޚިރަތަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާމީހާ ޒުހްދާންزُْهَدان16

14/2/2013ބާރުއައިދުَأْيُد17

ان18 14/02/13ރީތި/ ރަނގަޅުޙައްސާނުَحسَّ

17/02/13ސުވަރުގޭގެ ދޮރުކޮޅެއްގެ ނަންރައްޔާންرَيَّان19

24/02/13ހެކިވުންޢަޔާންَعَيان20

(ފިރިހެން)ފަހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ނަންތައް 
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24/02/13ވަގުތުއަޔާންَأيَان21

24/02/13ވަގުތުއިޔާންِإيَان22

24/02/13ރީތިރަވާންَرَوان23

24/02/13ޝަރަފުވެރި/ޢިއްޒަތްތެރިޢިއްޒުِعز24ُّ

24/02/13މަތިވެރިޢަލްޔާންَعْلَيان25

25/02/13އިރުގެދޯދިތައް/ އަލިކަން ޟިޔާއުِضَياء26

26/02/13ޘާބިތުވެހުރުންރަޒާންَرزَان27

27/02/13ގާތްކަން/ މަތިވެރިދަރަޖަޒަލަފްزََلف28

27/02/13ހުތުރުކަންތައްތައް ނައްތާލާމީހާމާޙީَماِحى29

28/02/13ނިޔަތްގަންނަ މީހާނާވީنَاِوي30

02/03/13އިތުރުވުންޔަޒްދާންيَ ْزَدان31

02/03/13ހެޔޮކަންތައްގިނަ މީހުން/ މަތިވެރި/ އާދަކާދަ އަޢުރާފްَأْعَراف32

03/03/13ދީލަތިމީހާ/ ހިތްވަރުގަދަ ހުމާމްُهَمام33

03/03/13ވިލާޢަނާންَعَنان34

04/03/13ދެފުއްފެންނަ/ ތުނިޝައްފާފްَشفَّاُف35

05/03/13މެސެންޖަރ/ ކަމަކާއިގެން ފޮނުވިފައިވާ މީހާ މުރްސަލްُمْرَسل36

05/03/13މަޢާފުކުރުންސާމިޙްَساِمح37

06/03/13އިސްވެ ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހާރާއިދުرَائِد38

06/03/13ހެކިވެރިޔާ/ ހެކިވުން ޢިޔާންِعَيان39

06/03/13އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުންމުޢާންُمَعان40

07/03/13އެންމެ ފުރިހަމައަކްމަލްَأْكَمل41

07/03/13ވިސްނުންތޫނުއިފްހާމްِإفْ َهام42

10/03/13މާތް/ މަތިވެރި ފަޟާލްَفَضال43

10/03/13މައުޞޫމްޢިޞާމްِعَصام44
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10/03/13ގެ ސިފައިންهللا މާތްهللاޖުންދުُجْنُداهلل45

10/03/13އަލިކުރާ މީހާ/ މޫނުގެ އަލިކަން މާޒިންَماِزن46

10/03/13މަތިވެރިއިފްޟާލްِإْفَضال47

10/03/13ގިނަވުން/ އެއްޗެއް އިތުރުވުން ޒައިދާންزَْيَدان48

10/03/13ޢިލްމުވެރިޔާޢަލީމްَعِلْيم49

12/03/13އޯގާތެރިޙަނޫންَحنُ ْون50

اح51 12/03/13ވިދުވަރުލައްމާޙްَلمَّ

12/03/13ކާމިޔާބުފަލާޙްَفََلح52

13/03/13ކަނާތްފަޅި/ ބަރަކާތް / ތާބީޢީ ބޭކަލެއްގެ ނަންފުޅު ޔާމީންيَاِمْين53

13/03/13ތަނބުދިޢާމްِدَعام54

14/03/13(ޚިދުމަތްކުރާ މީހާ)ޚާދިމު ނާޞިފްنَاِصف55

18/03/13ޢިލްމުވެރިޔާ/ ދަންނަ މީހާ ޢާލިމްَعاِلم56

18/03/13ހިތުގެ ޔަޤީންކުރުންއީމާންإْيَمان57

ނޑިމިފްތާޙްِمْفتاَح58 18/03/13ތަޅުދަ

19/03/13އުސް/މަތިވެރި ނައުފާންنَ ئُ َفان59

19/03/13ދޫފަސޭހަ/ ސިންގާ / ހިތްވަރުގަދަ ލައިޘްلَْيث60

20/03/13ޢަދުލުވެރިޢަދީލްَعِدْيل61

21/03/13މާމުއިޝަހުދުَشْهد62

21/03/13ހިތްވަރުގަދަމިޤްދާމްِمْقَدام63

24/03/13ވިސްނުންތެރިޝިހާމްِشَهام64

24/03/13އުއްމީދުކުރާ މީހާރަޖްވާންرَْجَوان65

24/03/13(ރަނގަޅު ވިސްނުން)ރަނގަޅުގޮތް ރާޖިޙްرَاِجح66

25/03/13ޞުލްޙަކުރާމީހާމުޞްލިޙްُمْصِلح67

25/03/13ހިނގާމީހާ/ މަސައްކަތްކުރާ މީހާ ސާޢީَساِعي68
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25/03/13ހަނގުރާމައިގެ ލަޝްކަރުގައި ހިމެނޭ މީހާ/އަޝްކަރީ މީހާ ޖުނައިދުُجنَ ْيد69

25/03/13ކުޑަޖަވާހިރުޛައިކްَذْيك70

26/03/13ބެލެހެއްޓުންތެރިޔާރާޢީرَاِعي71

26/03/13ހަދިޔާ ބަދަލުކުރުންމާނިޙްَماِنح72

26/03/13ބުއްދިވެރިއަޝްހަމްَأْشَهم73

26/03/13ގަހުގައި މޭވާ ފާޅުވުންއިރުޝާމްِإْرَشام74

26/03/13ފުރިހަމަ ކަމީލްَكِمْيل75

26/03/13(5/08/2013ޢިއްޒުއްދީން)ޒީނަތްތެރި / ޒީނަތްތެރިވުން އަޒްޔާންَأْزيَان76

26/03/13ހެޔޮކަން ގިނަ މީހާޢިޔާޟްِعَياض77

27/03/13ހެޔޮކަން ގިނަ މީހާޢަޔާޟްَعَياض78

28/03/13ރައްކާތެރިމަޙްފޫޡްَمْحُفْوظ79

28/03/13ކިޔަމަންތެރިކަން/ މާތްކަންމަޖްދާންَمْجَدان80

31/03/13ފިނިވައިރޯޅިޝައްފާންَشفَّان81

31/03/13ރައްކާތެރިކަންސަދާންَسَدان82

ނޑުރަނގަޅުސާދިޙްَساِدح83 31/03/13ޤަބީލާއެއްގެނަން/ ބިންގަ

31/03/13ފިނިވައިރޯޅިޝައްފާންَشَفان84

02/04/13ރަޙްމަތްތެރި މީހާ/ ގާތްމީހާއާލިފްآِلف85

02/04/13ފުރާވަރަށް އަރާފައިވާ ކުއްޖާނާހިޒްنَاِهز86

02/04/13ނަލަވައިރޯޅިރީޙްرِْيح87

02/04/13ހިތްވަރުގަދަ މީހާއަލްޔަސްَألْيَ س88

02/04/13ދީލަތިކަންކިރާމްِكَرام89

07/04/13އެއްޗެއް ފުރިހަމަވުން/ ހިތްހަމަޖެހުން / ހަމަޖެހުން ޖުމާމުُجَمام90

07/04/13އެއްޗެއް ފުރިހަމަވުން/ ހިތްހަމަޖެހުން / ހަމަޖެހުން ޖަމާމުَجَمام91
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08/04/13ނުބައިކަންކަމުން ދުރުވުމަށްއެދި ދެންނެވުންޢާއިޛްَعائِذ92

08/04/13ނޫރު/ އަލިނޫރުنُ ْور93

09/04/13ބޮޑަށް ދީލަތިމީހާޝިމްރާންِشْمَران94

09/04/13ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އާޔަތަކަށް ކިޔާ ނަމެއްޔާސީން(يَاِسْين)يس 95

14/04/13އުފާވެރިމިފްރާޙްِمْفَراح96

14/04/13މާތްމީހާނަބީލްنَِبْيل97

14/04/13މަތިވެރިޢާލީَعاِلى98

14/04/13ޚަބަރު ފަތުރާ މީހާޝާއިޢުَشائُِع99

17/04/13ހިތުގެވަރުގަދަކަން/ ގަދަފަދަ ޙާމިޒްحاَِمز100

17/04/13ގަދައަޅާމަސައްކަތްކުރާމީހާ/ ޖިހާދުކުރާމީހާ މުޖާހިދުُمجَاِهد101

18/04/13ހިތްހަމޖެހިގެންވާ މީހާޒާހިލްزَاِهل102

21/04/13ރައްކާތެރިކުރާ މީހާޙާފިޡްحاَِفظ103

21/04/13ފަސޭހ އަރާމު ދިރިއުޅުންރަފްހާންرَفْ َهان104

22/04/13އެއްޗެއްގެ ތެރެއަށްވަދެގެން ހަރުލުން/ ޘާބިތުއާރިޒްآِرز105

23/04/13ފުރަތަމަ ފާޅުވާގޮވާންރައުޝަމްَرْوَشم106

24/04/13ޘަނާކިޔޭފަދަ ރަނގަޅު ސިފަތައް ލިބިފައިވާ މީހާޙަމަދުَحَمْد107

02/05/13ކިޔަމަންތެރިމިޛްޢާންِمْذَعان108

02/05/13ޒަޢީމު/ ބަންގިގޮވާތަން / ބަންގިގޮވާމީހާއަޛީންَأِذْين109

02/05/13ބޯކޮށްވެހޭވާރޭޖައުދާންَجْوَدان110

02/05/13ހިތްހަމަޖައްސައިދޭ މީހާއާނިސްآِنس111

02/05/13ކަމެއްމަނާކުރާމީހާނާހީنَاِهي112

02/05/13ދީލަތިސަޚާއުَسَخاء113

02/05/13ރަބީޢުމޫސުމް/ ބޯވާރޭ މުނީބްُمِنْيب114

05/05/13ބުއްދިވެރިޝަފިންَشِفن115
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06/05/13(ފ/އ)ކުދި ޖަވާހިރު ޖުމާންُجَمان116

07/05/13ޢަޒުމު ވަރުގަދަމީހާޙާޒިމްَحاِزم117

07/05/13ކާމިޔާބުފައުޒާންفَ ْوزَان118

08/05/13ދަރަޖަ މަތިވެރިމާކިންَماِكن119

09/05/13ބަލާޣާތްތެރި/ދޫފަސޭހަމީހާމުސްލިންُمْسِلن120

09/05/13ހުނަރުވެރި/ ތޫނުފިލިޙާޛިޤްَحاِذق121

12/05/13ސުވަރުގެތައްޖިނާންِجَنان122

13/05/13އޮޅަލިކުލައިގެ މީހާ/ އަލިގަދަކަން / ފާޅުކަންބޮޑުއަދީމްَأِدْيم123

14/05/13ރަސްގެފާނުޝާހްَشاه124

14/05/13ބުއްދިވެރިކައްޔިސްَكيِّس125

16/05/13ދިރިއުޅޭތަންޢައްޔާޝްَعيَّاش126

19/05/13މީރުވަސްދުވާ ގަހެއް/ޢަޒުމްވަރުގަދަ ޣީރަތްތެރި މީހާ ޝައިޙާންَش يَحان127

19/05/13ޢިލްމުވެރިޔާ/ޢިލްމުގައި ފުންނާބުއުސް ޢައްލާމްَعَلَُّم128

19/05/13އެއްޗެއް ގިނައިން ލިބުމަށް އެދުންނާއިކްنَاِئُك129

19/05/13ނިޢުމަތްތައްނިޢަމްنَِعم130

23/05/13ކުލަތައްއަލްވާން اَْلَوان131

26/05/13ދިރިއުޅުންޔަޢީޝްيَِعيْ ش132

27/05/13ކާމިޔާބުވުންއަފާޒްَأفَاُز133

27/05/13މައިގަނޑު ސުރުޚީ/ އުސް/ މަތިޢުލްވާންُعْلَوان134

27/05/13ފުރިގެންބަނޑުންވުން/ ފުރިއުތުރުން ފައިޟާންفَ ْيَضان135

02/06/13އެމީހެއްގެ މުދަލުން ޒަކާތްދީ ޞަދަގާތްކުރާމިހާޒަކްވާންَزْكَوان136

03/06/13މަދަޙަ ކިޔާމީހާމާދިޙްَماِدح137

03/06/13ޙިޔާރު ކުރެވިގެންވާއަޚްޔާރުأْخَيار138

03/06/13ޤަދަރުވެރި/ ބާރުވެރިނަވްހާންَنْوَهان139
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05/06/13އެންމެ ރީތިއަވްސަމްأَْوَسم140

08/06/13(ބަރަކާތް)ކުރިއަރައިގެން ދިއުން / ދިގުސާނިޙްَساِنح141

09/06/13އެހެންމިހުންނަށް ނުކުރެވޭ ކަމެއްކުރުންއިޢްޖާޒްِإْعَجاز142

10/06/13ވަސްރަވާއިޙްَرَواِئح143

10/06/13އޯގާވެރިކަމުގެ އިންތިހާތަޙްނާންَتْحنَان144

12/06/13ކާމިޔާބު ލިބިގެންވާ މީހާމުފްލިޙްم ُ ْف ِلح145

12/06/13ވަރަށްމާތްމިފްޟަލްِم فْ َضل146

12/06/13ޒީނަތްތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރާތަކެތިޒިޔާން زِيَان147

13/06/13ޞަހާބީއެއްގެ ނަންފުޅުޖުޢައިލްُجَع ي ْل148

13/06/13(ފިރިހެން/އަންހެން)ޖިހާދުކުރުން / ކުރިމަތިލުންކިފާޙްِكَف اْح149

16/06/13ހަމަޖެހުން/ ނިޢުމަތްތައްނުޢައިމްنُ َعْيُم150

اُر151 17/06/13ކެތްތެރިކަން/ އީމާންތެރިކަން ޢައްމާރުَعمَّ

19/06/13މަތިވެރި(ޢަލާ)ޢަލާއު َعََلُء152

20/06/13ބިރުވެތިވާ މީހާހާއިބްَهاِئُب153

23/06/13ބުއްދިވެރިކައިސާންَكْيَسان154

23/06/13އެއްޗެތި މިލްކުވެގެންވާ މީހާމަލީކްَمِلْي ك155

23/06/13ޤައުމުގެ އިސްމީހާރާއިސްرَِائْس156

27/06/13އޯގާވެރިޔާއިޝްފާޤްِاْشف َاق157

02/07/13ދިރިއުޅުންޢައިޝްَعْيش158

02/07/13ފްލެކްސިބަލް/ މަޑުމައިތިރިލުޔޫންلُيُ ْون159

02/07/13ޒީނަތްތެރިވުންޝާއިފްَشاِئف160

02/07/13ދަތުރުވެރިޔާރާޙިލްرَاِحل161

02/07/13ދަރިން/ އަހުލުބައިތުންޢަޔާލްَعَيال162

03/07/13މަތިވެރިނާޔިފްنَايِ ُف163
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03/07/13މަތިވެރިނާއިފްنَائِ ف164

03/07/13ވިސްނުންތޫނު މީހާފަޠީންف َِطي ْن165

03/07/13ދިރިހުރުންޢީޝްِع يْ ش166

04/07/13ފާޅުކަންބޮޑު/ ދޫފަސޭހައަބްޔަންَأبْ يَ ن167

11/07/13އަޅުވެރިޔާނާސިކްنَاِسُك168

11/07/13ކިޔަމަންތެރި/ މަޑުމައިތިރިއާފިޤްآِف ُق169

11/07/13ޒީނަތްތެރިއިޒްދާންِاْزَداُن170

14/07/13ދަރުބާރުއީވާންِإي َْوان171

15/07/13އެހީތެރިވުން/ އަނެކާއަށް އެހީތެރިވާ މީހާމިޢްވާންِمْع َوان172

16/07/13އުފާވެރިކަމާއި ހީވާގިކަންމިރާޙްِمَراح173

16/07/13އުފާވެރިކަމާއި ހީވާގިކަންމިރާޙްِمَراح174

16/07/13ދީންތައްއަދްޔާންَأْديَاُن175

17/07/13ކުޑަސިންގާއުސައިދުُأَس ْي د176

21/07/13ކަޅިރަވަރީތި މީހާ ޢީންِعي ْن177

22/07/13ދިރިއުޅުންމަޢާޝްَمَعاش178

23/07/13ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަން/ ފޮރުވިފައިވުންޖަނާންَجَنان179

25/07/13ދޫފަސޭހަމައިސޫންَمْيُسْون180

25/07/13ދޫފަސޭހަމައިސާންَمْيَسان181

29/07/13ދިރިއުޅުން ހަމަޖެހިފައިވާ މީހާރާފިހްرَاِفه182

ނޑި/ ތެދުމަގު ރުޝްދުُرْشد183 29/07/13ކަ

ނޑިއަކަށް ހެދިފައިވާގަސްތައްޙާއިޝްَحا ِئش184 30/07/13ނާދިރު/ ރުއްތައް / ބޮ

31/07/13ހިތްވަރުގަދަ/ ދާއިމަށް ތަނަކަށް ދިއުން ވިލްދާންِوْلَدان185

31/07/13ރޭގަނޑުލައިލްلَْيْل186

04/08/13ފާޅުކޮށް ބަސްބުނާ މީހާ/ ފާޅުކަންބޮޑުއަޑުޢާލިންَعاِلن187
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05/08/13ފައިދާ ލިބިގަންނަމީހާރަބާޙްرَبَاح188

05/08/13ދުރުވިސްނުން ޝައްޔާންَشيَّان189

ޢަދަވީَعَدِوى190
/ ދަރިކޮޅު/ ޢުމަރުގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުން

އަވަސްކޮށްދުވާމީހާ
11/08/13

11/08/13ސާފު / ތާޒާ / އާނަވީންنَِوْين191

11/08/13ފިރިހެން ކުއްޖާޚަލަފްَخَلُف192

19/08/13ގިނަ ހެޔޮކަންނަފާޙްن ََفاُح193

19/08/13ޙައްޤަށް ރުޖޫޢަވުންހާއިދުَهائُِد194

21/08/13ޖަމާޢަތެއްގެ ބައެއް/ ދައިލަމް ކައިރީގައިވާރަށެއް / ދެޖީލުޖައިލާންَجْيََلُن195

26/08/13މަތިވެރި ދަރަޖަޒަލަފްزََلُف196

27/08/13ހަދިޔާ ކުރުން/ ގެ މަގުގައި ހޭދަކުރުންهللاނާފިލްنَاِفُل197

28/08/13ކަމަކަށް އެދޭ މީހާ/ ޒަޢީމު/ އިސްމީހާރިޔާދްرِي َاُد198

01/09/13ޚަލްޤު ފުރިހަމަވުންޝާނިޙްَشاِنح199

01/09/13މޫނުގެ އުޖާލާކަންބިޝްރުِبْشُر200

02/09/13މަޝްހޫރު ޢަރަބިދަރިކޮޅެއް/ ޢަރަބި ޤަބީލާއެއް ކިނާކަތުِكَنانَُة201

ُر202 03/09/13މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަންޢުމައިރުُعَمي ْ

03/09/13ކަމެއް ޤަސްދުކޮށް އެކަމެއްގައި ދެމިހުރުންހައިމްَهْيُم203

05/09/13ލުއިކަން/ ނިސްބަތްވުން އަރުޝަޤުَأْرَشُق204

09/09/13މަތިވެރި/ ޝަރަފު ސާދުَساُد205

09/09/13ޒީނަތްތެރިކަންމަޒީންَمزِْيُن206

15/09/13ފެންމަތީ އޮތުން/ ފަތާމީހާޢާއިމްَعائِم207

15/09/13ދިރިއުޅުންޢާއިޝްَعاِئش208

15/09/13ކިޔަމަންތެރިއިޛްޢާންِإْذَعان209

18/09/13ފަޚްރުވެރި/ ޝަރަފްވެރި/މަތިވެރި/ އުސްޝާމިޙްَشاِمخ210
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24/09/13އެއްކައުވަންތަކުރާ އަޅާޢަބްދުލްއަޙަދުَعْبُد اْْلََحُد211

25/09/13ކަމެއް ބެލެހެއްޓުން / ލޮލުން ދުށުންޢާޔަންَعايَن212

26/09/13ދޮންވެފައްކާވެފައިވުންޔާނިޢުيَانُِع213

01/10/13ހިތްވަރުގަދަ/ ކެތްތެރި/ ވަރުގަދަޝަހުމްش َُهم214

01/10/13ހަދިޔާނާއިލްنَائ ِل215

01/10/13އޮމާން/ މަޑުނާޢިމް نَاِعْم216

02/10/13ބަރަކާތްތެރިއައިމަންَأْيَمن217

02/10/13ޢިލްމުވެރިޔާޢާލިމްَعاِلم218

02/10/13ހިތްވަރުގަދަ/ ޠާބިޢީބޭކަލެއް އަސީދުَأِسْيُد219

04/10/13ދީލަތިކަރަމްَكَرم220

04/10/13މައްޗަށް އެރުންމިޢްރާޖްِمْعَراج221

30/10/13ވަގުތުއާންآن222

02/11/13ރިވެތި އަޚްލާޤްޝައިމްَشْيم223

02/11/13ޒީނަތްތެރިވެގެންވުންމުޒުދާންُمْزَدان224

02/11/13ތަރިނަޖްމީَنْجِمى225

04/11/13ފަޅާފައިހުންނަވިނަ/ ހެދިބޮޑުވުންނާބިތުنَاِبت226

08/12/13ފާޅުވުންޖައުލްَجْول227

09/12/13ބެލެހެއްޓުންތެރިޔާރާޤިބުرَاِقْب228

10/12/13ހިތްހަމަޖެހުންރަފާހްرَفَاه229

10/12/13ޢިއްފަތްތެރިނަޒީހްنَزِي   ْ ه230

12/12/13ހިތްވަރުގަދަފަހުދުفَ ْهُد231

15/12/13އެކުވެރިޔާޒާމިލްزَاِمل232

ޔޫޝަޢުيُوَشُع233
މޫސާގެފާނުގެ އަރިހުގައި ދަތުރުކުރެއްވި ބޭކަލެއްގެ 

ނަންފުޅު
16/12/13

19/12/13ވާދީއަކަށް ކިޔާނަމެއްޙުނައިނުُحنَ ْيُن234

10 of 11 (ފިރހެން)ފަހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ނަންތައް 



23/12/13ޞާލިޙު ބޭކަލެއްގެ ނަންފުޅުޛުލްޤަރުނައިނުُذاْلَقرنَيِن235

23/12/13ޞާލިޙު ބޭކަލެއްގެ ނަންފުޅުތުއްބަޢުتُ بَُّع236

23/12/13ޞާލިޙު ބޭކަލެއްގެ ނަންފުޅުއަލްޚިޟްރުاْلِخْضُر237

25/12/13ހިތުގެ ތަނަވަސްކަންއިންޝިރާޙްِإْنِشَراح238

30/12/13ރީތިކަމާއި ފުރިހަމަކަންމަލީޙްَمِلْيح239

11 of 11 (ފިރހެން)ފަހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ނަންތައް 


