`
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް

ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް ރިވިޔު ކޮމިޓީ

ފައިނަލް ތީސިސް ނުވަތަ ޑިޒަޓޭޝަން ލިޔާނެ ގޮތުގެ ގައިޑް ލައިން
ޕީ.އެޗް.ޑީ .އާއި  50އިންސައްތަ ރިސާޗް ހިމެނޭ މާސްޓަރ ކޯސްތަކުގައި ފައިނަލް ތީސިސް ނުވަތަ
ޑިޒަޓޭޝަން ލިޔާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަތީ ސަނަދުތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
އެނޫން މާސްޓަރ ކޯސްތަކުގައި ފައިނަލް ތީސިސް ނުވަތަ ޑިޒަޓޭޝަން ލިޔާނީ ތިރީގައި މިބަޔާންކުރެވޭ އުސޫލާ
އެއްގޮތަށެވެ.
މައުޟޫޢު އާއި މައިގަނޑު:
ފައިނަލް ތީސިސް ނުވަތަ ޑިޒަޓޭޝަން ވާންވާނީ ލިޔާ ދާއިރާއަކަށް އިތުރުވެގެންދާ މުހިއްމު އައު
ދިރާސާއަކަށެވެ .އެހެންކަމުން މައުޟޫޢަކީ ވެސް ދިރާސާގެ މަޤްޞަދު ދޭހަވާ އައު މައުޟޫޢަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

ފައިނަލް ތީސިސް ނުވަތަ ޑިޒަޓޭޝަންގެ ޕްރޮޕޯސަލް:
ފެކަލްޓީގެ ޕޯސްޓް ގުރެޖްއޭޓް ރިވިއު ކޮމިޓީ (ޕީ.ޖީ.އާރު.ސީ) އަށް ހުށައަޅާ ފައިނަލް ޕްރޮޕޯސަލް
އޮންނަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.
 -1ޕްރޮޕޯސަލްގެ ދިގުމިން  3ސަފްޙާ އަށް ވުރެ ކުރުނުވުމާއި 25 ،ސަފްޙާއަށްވުރެ ދިގުނުވުން.
 -2ޕްރޮޕޯސަލްގައި އަންނަނިވި ބައިތައް ތަރުތީބުން ހިމެނުން.
▪ މުޤައްދިމާ :މިބައިގައި ޖުމުލަކޮށް އަލިއަޅުވާލާނީ މައުޟޫޢާއި އޭގެ މުހިއްމުކަމާއި މައުޟޫޢު
އިޚްތިޔާރުކުރި ސަބަބާއި ބަޙުޘުން ކުރާނެ ފައިދާގެ މައްޗަށެވެ.
▪ ބަޙުޘްގެ މައްސަލަ :މިބައިގައި ހިމަނާނީ ބަޙުޘްލިޔާ މައިގަޑު ސަބަބެވެ.
▪ ބަޙުޘްގެ ސުވާލުތައް :މިބައިގައި ހިމަނާނީ ބަޙުޘްގެ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު
ބައިތަކަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ހެދިފައިވާ ސުވާލުތަކެކެވެ.
▪ ބަޙުޘްގެ ލަނޑުދަޑިތައް :މިބައިގައި ހިމަނާނީ ބަޙުޘްގެ ސުވާލުތަކަށް ހުރި ޖަވާބުތަކެއްފަދަ
ޢިބާރާތްތަކެކެވެ.
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▪ ބަޙުޘްގެ މުހިއްމުކަން :މިބައިގައި ހިމަނާނީ ބަޙުޘުން އުންމަތަށް ،މުޖްތަމަޢަށް ،ނުވަތަ އެނޫން
ބަޔަކަށްވެސް ކުރާނެ ފައިދާއެވެ.
▪ ބަޙުޘްގެ ޙުދޫދު :މިބައިގައި ހިމަނާނީ ބަޙުޘް ފުޅާކުރާނެ ނުވަތަ ހަނިކުރާނެ މިންވަރެވެ.
▪ ބަޙުޘްގެ މަންހަޖު :މިބައިގައި ހިމަނާނީ ބަޙުޘް ލިޔުމުގައި ގެންގުޅޭނެ މަންހަޖެވެ.
▪ ކުރިންކުރެވިފައިވާ ދިރާސާތައް :މިބައިގައި ހިމަނާނީ ބަޙުޘްލިޔާ މައުޟޫޢާ ގުޅުން ހުރި ކުރިން
ކުރެވިފައިވާ ދިރާސާތަކެވެ.
▪ ބަޙުޘްގެ އޮނިގަނޑު :މިބައިގައި ހިމަނާނީ ބަޙުޘް އަތުރާލެވިފައިވާ ގޮތެވެ.
▪ ނިންމުން :މިބައިގައި ކުރުގޮތަކަށް ހިމަނާނީ ބުޙުޘްއިން ނެރެވުނު ނަތީޖާތަކެވެ .އަދި
ރިކަމެންޑް ކުރާ ކަމެއް ވާނަމަ އެކަމެކެވެ.
▪ މަޞްދަރުތަކާއި މަރުޖިޢުތައް :މިބައިގައި ހިމަނާނީ ބަޙުޘްގައި ބޭނުންކޮއްފައިވާ މަޞްދަރުތަކާއި
މަރުޖިޢުތަކެވެ.
ޕްރޮޕޯސަލްގެ ބޭރުގަނޑުއޮންނަންވާނީ ފެކަލްޓީއިން ޢާންމު ކޮއްފައިވާ "ޕްރޮޕޯސަލްގެ

▪

ބޭރުގަނޑުގެ ނަމޫނާ" އާއި އެއްގޮތަށެވެ.

ފައިނަލް ތީސިސް ނުވަތަ ޑިޒަޓޭޝަން:
ފައިނަލް ތީސީސް ނުވަތަ ޑިޒަޓޭޝަންގެ  2ކޮޕީ އިމްތިޙާނަށް ހުށައަޅަން ޖެހޭނެއެވެ .މިގޮތުން
ހުށަހަޅާ އިރު އޮންނަންވާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.
 -1ދިގުމިން :ފައިނަލް ތީސިސް ނުވަތަ ޑިޒަޓޭޝަން އެއްވެސް ހާލެއްގައި  8000ލަފުޒަށްވުރެ
ކުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި  20000ސަފްޙާއަށް ވުރެ ދިގުވެގެން ނުވާނެއެވެ.
 -2ކަރުދާހުގެ ސައިޒާއި ބާވަތް :ފައިނަލް ތީސިސް ނުވަތަ ޑިޒަޓޭޝަން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނީ 80
ގުރާމްގެ  (297 mm x 210 mm) A4ސައިޒް ކަރުދާހުގައެވެ .ކަރުދާހުގެ ދެފުށުގައި ވެސް
ލިޔެވިދާނެއެވެ.
 -3ސަފްޙާގެ ހަވާސާ (މާޖިން):
▪

މަތި 35 :އެމް.އެމް.

▪

ތިރި 25 :އެމް.އެމް.

▪

ކަނާތް ފަރާތް 25 :އެމް.އެމް.
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▪

ވާތް ފަރާތް 25 :އެމް.އެމް.

 -4ހެޑަރ :އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުލިޔެ ހުސްކޮށް ބޭއްވުން
 -5ފުޓަރ :ފުޓަރގައި ހަމައެކަނި ލިޔާނީ ޞަފްޙާ ނަންބަރެވެ.
 -6ފޮންޓާއި ލައިން ސްޕޭސް:
▪

ތާނަ :އޭ_ފަރުމާ ()A_Faruma
• ބާބު ،ފަޞްލު :ސައިޒް  ،16ބޯލްޑް
• އަރިމަތީ ސުރުޚީތައް :ސައިޒް  14ބޯލްޑް
• މައިގަޑު ލިއުން :ސައިޒް 14
• ފުޓް ނޯޓު :ސައިޒް 12

▪

ޢަރަބި :ޓްރޭޑިޝަނަލް އެރެބިކް ()Traditional Arabic
• ބާބު ،ފަޞްލު :ސައިޒް  ،20ބޯލްޑް
• އަރިމަތީ ސުރުޚީތައް :ސައިޒް  ،18ބޯލްޑް
• މައިގަޑު ލިއުން :ސައިޒް 16
• ފުޓް ނޯޓު :ސައިޒް 14

▪

އިނގިރޭސި :ޓައިމްސް ނިއު ރޯމަން ()Times New Roman
• ބާބު ،ފަޞްލު :ސައިޒް  ،16ބޯލްޑް
• އަރިމަތީ ސުރުޚީތައް :ސައިޒް  14ބޯލްޑް
• މައިގަޑު ލިއުން :ސައިޒް 12
• ފުޓް ނޯޓު :ސައިޒް 10

▪ ލައިން ސްޕޭސް1.5 :
▪ އެލައިންމެންޓް :ދެފަރާތް އެއްވަރުކޮށް (ޖަސްޓިފައި )Justify
 -7ޞަފްޙާ ނަންބަރު :ފުޓަރގެ މެދުގައި ،ފޮންޓު :ޓައިމްސް ނިއު ރޯމަން ،ސައިޒު12 :
 -8އެތެރޭގެ ގަނޑުތައް :ތީސީސް ނުވަތަ ޑިޒަޓޭޝަންގެ އެތެރޭގައި ތިރީގައި މިވާ ބައިތައް
ހިމަނަންވާނެއެވެ.
▪

މައުޟޫޢު ޞަފްޙާ :މި ޞަފްޙާގައި ތީސީސް ނުވަތަ ޑިޒަޓޭޝަންގެ މައުޟޫޢާއި ދަރިވަރުގެ
ނަމާއި ސްޕަވައިޒަރުގެ ނަމާއި ފެކަލްޓީގެ ނަމާއި އަހަރު އަދި ތީސިސް ލިޔަނީ ކޮން
ޕުރޮގުރާމެއް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ގޮތުންކަން އެގެން އޮތުން.
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▪

ޚުލާޞާ( :ދިވެހި ބަހުންނާއި ޢަރަބި ބަހުން) ކޮންމެ ބަހަކުން އެއް ޞަފްޙާ

▪

އެޕްރޫވަލް ޞަފްޙާ :ސްޕަވައިޒަރާއި އެގްޒަމިނަރާއި އެޗް.އޯ.ޑީ .އަދި ޑީންގެ ސޮއި

▪

އިޤްރާރު :ދަރިވަރުގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތެއްކަން ހާމަކުރުން

▪

ޝުކުރުގެ ބަސް

▪

ފިހުރިސްތު

▪

މައިގަނޑު

▪

މަޞްދަރުތަކާއި މަރުޖިޢުތައް

▪

އިތުރަށް ހިމަނާ ބައިތައް

 -9ބައިންޑުކުރުން :އިމްތިޙާނަށް ހުށަހަޅާ ތީސީސް ނުވަތަ ޑިޒަޓޭޝަންގެ ކޮޕީ ހީރާސްޖެހުން ނުވަތަ
ކޮމްބް ބައިންޑުކުރުން.
 -10ރިފަރެންސް ދިނުން :ތީސީސް ނުވަތަ ޑިޒަޓޭޝަން ގައި ރިފަރެންސް ދީފައި ހުންނަންވާނީ
ޔުނިވަރސިޓީގައި ޢާންމު ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރާ އޭޕީއޭ ފޯމެޓަށެވެ .ނުވަތަ ޗިކާގޯ ސްޓައިލަށެވެ.
ފައިނަލް ތީސިސް ނުވަތަ ޑިޒަޓޭޝަންގެ ދާއިމީ ކޮޕީ:
ތީސީސް ނުވަތަ ޑިޒަޓޭޝަން މާކުކޮށް ނިންމުމުން ،އެގްޒަމިނަރ ފާހަގަކުރި މައްސަލަތައް
އިޞްލާޙުކުރުމަށްފަހު ،ދާއިމީ ފައިނަލް ކޮޕީގެ ސޮފްޓް ކޮޕީއާއި ،އަދި ގަދަ ނޫކުލައިގެ ބޯ ކަރުދާހުގައި (ހާޑް ބޯޑު
ގައި) ތީސީސް ނުވަތަ ޑެޒަޓޭޝަންގެ ނަމާއި ދަރިވަރާއި ސްޕަވައިޒަރުގެ ނަން އަދި ޔުނިވަސިޓީގެ ނަން ލިޔެ
ތައްޔާރުކުރާ ބޭރު ގަނޑާއެކު ،ފަހައިގެން ނުވަތަ ތެރަހުން (ހޮޓް ގްލޫއިން) ތަތްކޮށް ބައިންޑުކޮށްފައިވާ ހާޑު ކޮޕީ
ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ.
 -1ޔުނިވަރަސިޓީ ލައިބްރަރީ
 -2ފެކަލްޓީ (ޕީ.ޖީ.އާރ.ސީ)
 -3ސްޕަވައިޒަރ
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ބާބު :ފައިނަލް

حبث

ނުވަތަ ޑިޒަޓޭޝަން ) (Dissertationލިޔާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާ

ޕީ.އެޗް.ޑީ .އާއި  50އިންސައްތަ ރިސާޗް ހިމެނޭ މާސްޓަރ ކޯސްތަކުގައި ފައިނަލް ތީސިސް ) (Thesisނުވަތަ
ޑިޒަޓޭޝަން ) (Dissertationލިޔާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަތީ سندތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ أصولތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
އެނޫން މާސްޓަރ ކޯސްތަކުގައި ފައިނަލް ތީސިސް ނުވަތަ ޑިޒަޓޭޝަން ލިޔާނީ ތިރީގައި މިބަޔާންކުރެވޭ އުސޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.

موضوع

އާއި މައިގަނޑު:
ފައިނަލް ތީސިސް ނުވަތަ ޑިޒަޓޭޝަން ވާންވާނީ ލިޔާ ދާއިރާއަކަށް އިތުރުވެގެންދާ

އެހެންކަމުން މައުޟޫޢަކީ ވެސް ދިރާސާގެ

مقصد

ދޭހަވާ އައު މައުޟޫޢަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
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