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  جامعہ کا فاصالتی تعليم ميں داخلوں کے لئے اعالميہ جاری

 
مختلف کورسوں ميں داخلہ کے ليے  مرکز برائے فاصالتی و غير رسمی تعليم جامعہ مليہ اسالميہ نے 

درخواستيں جاری کر دی ہيں، اس کے تحت طلبہ رواں ماه کے   کے ليے  20-2019سيشن تعليمی 
 دوسرے ہفتے سے فارم پُر کر سکيں گے۔

کے دوسرے ہفتے ميں يونيورسٹی کی ويب  2019کورسز اور درخواست فارم کی تفصيالت جوالئی 
پر اپ لوڈ کی جائيں گی۔ داخلہ جاتی عمل مکمل ہونے کی آخری تاريخ  www.jmi.ac.in/cdol سائٹ

ہے۔ 2019اگست  31  
آئنده سال جامعہ کے سو سال مکمل ہونے پر خوشيوں کی سوغات کے ساته مرکز برائے فاصالتی و 

يو جی سی نے بی اے جنرل پروگرام اور ايم بی اے کے پروگرام  غير رسمی تعليم کو 
متعارف کرانے کے لئے بهی منظوری دے دی ہے۔)فاصالتی(  

يونيورسٹی کے لئے يقينا يہ ايک قابل افتخار بات ہے کہ سی بی سی ايس کی بنياد پر جامعہ ملک کا پہال 
تعليمی اداره ہے جس ميں رسمی اور غير رسمی دونوں قسم کی تعليم جاری ہے اور فاصالتی تعليم بهی 

 سمسٹر سسٹم کے تحت ہے۔
پوسٹ گريجويٹ پروگرام سی بی سی ايس کی بنياد پر سمسٹر موڈ ميں چليں گی اوريونيورسٹی  تمام ہی

پروگراموں کی طرح ہی نصاب اور امتحان کے طرز پر ہوں  کے ذريعہ باقاعدگی سے جاری رسمی 
 گے۔ تاہم انڈر گريجويٹ پروگراموں کے امتحانات پہلے کی طرح ساالنہ ہی ہوں گے۔

مندرجہ ذيل پروگراموں کے ليے جاری کيے گيے ہيں م کے ليے فار  داخلوں  : 
سی بی بی ايس کی بنياد پر سمسٹر موڈ(پوسٹ گريجويٹ پروگرام  ):  

 ايم بی اے، ايم کام، ايم اے انگريزی، ہندی، تاريخ، سياسی سائنس، پبلک ايڈمنسٹريشن، سماجيات، تعليم۔
ساالنہ موڈ(پوسٹ گريجويٹ پروگرام  ) 

ايچ آر ايمايم کام، ايم اے    
ساالنہ موڈ: (انڈر گريجويٹ پروگرام ):  

بی آئی ايف  بی۔ايڈ، بی اے جنرل، بی کام، بی بی اے، بی سی   
  :پی جی ڈپلومہ، ڈپلوما اور سرٹيفکيٹ پروگرام

 پی جی ڈی جی سی، پی جی ڈی جی آئی،، ڈی سی ای سی سی، سی سی ايچ اين ٹی، سی آئی ٹی۔
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