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  پريس ريليز

  

  ميں جامعہ کی لمبی چهالنگ 2020ماسکو ميں واقع آر يو آر ورلڈ يونيورسٹی رينکنگ

  

کے ذريعہ جامعہ مليہ اسالميہ کو دنيا بهر کی يونيورسٹيوں  2020) آر يو آر ( ماسکو ميں قائم راؤنڈ يونيورسٹی رينکنگ 
ہے۔گذشتہ سالوں کے مقابلے جامعہ کی يہ لمبی چهالنگ ہے جس نے پچهلے مقام پر رکها گيا  538کی درجہ بندی ميں 

ميں جانچ پڑتال  1100کے مقابلہ کافی بہتری الئی ہے ، جامعہ کو يہ درجہ دنيا بهر کی تقريبا  631سال کی شماريات 
  کے بعد ديا گيا ہے ۔

  

سےاوپر ہے۔يونيورسٹی  11پچهلے سال ويں پوزيشن پر رکها گيا ہے جو  10ہندوستان کی سطح پر يونيورسٹی کو 
اہم شعبوں ميں سے جامعہ مليہ اسالميہ کو درس و تدريس ميں زياده نمبر مال ۔يونيورسٹی کو درس ،  4سرگرميوں کے 

  پوزيشن ملی ہے۔ 677اور  794،  684،  186تحقيق ، بين االقوامی تنوع اور مالی استحکام ميں بالترتيب 

  

س پيش رفت اور کاميابی پريونيورسٹی کی وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر نے خوشی کا اظہار جامعہ مليہ اسالميہ کی ا
کرتے ہوئےاس کا سہرا تدريسی عملہ کو ديا اور کہا کہ يہ ہمارے اساتذه کی کوشش ، تحقيق اور تعليمی کاموں ميں ان 

تعليمی ادارے ميں ريڑه کی ہڈی کی طرح کی انتهک جدو جہد سے ہی ممکن ہو سکا ہے انهوں نے کہا اساتذه کسی بهی 
ہوتے ہيں۔ ان کے تعاون کے بغير کوئی بهی تعليمی اداره نہيں چل سکتا ، آج سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہيں ، 

  مستقبل ميں ان سے مزيد محنت کی توقع ہے تاکہ يونيورسٹی مزيد ترقی کرے او ر نام روشن ہو ۔

  

سے لے کر اب تک دنيا بهر کی اعلی تعليم کے اداروں کا جائزه لے رہی ہے۔  2010 آر يو آر ورلڈ يونيورسٹی رينکنگ
دنيا کی معروف يونيورسٹيوں نے آر يو آر درجہ بندی ميں حصہ ليا۔ آر يو آر اپنے  1100ممالک کی  85سالوں ميں ،  10

م شعبوں تدريس ، تحقيق ، عالم اہم کارکردگی کا جائزه ليتی ہے جس ميں چار اہ 20درجہ بندی ميں يونيورسٹيوں کی 
  کاری اور مالی استحکام کا جائزه ليا جاتا ہے ۔

آر يو آر درجہ بندی عالمی سطح پر اعلی تعليم سے متعلقہ معلومات فراہم کرنے کے لئے ڈيزائن کيا گيا ہے ، جس ميں 
  اتا ہے ۔طلباء ، تعليمی برادری ، يونيورسٹی مينجمنٹ ، پاليسی سازی وغيره کا جائزه ليا ج

  

ہم سبهی عالمی وبائی مرض سے جو جه رہے ہيں : کے درميان رينکنگ جاری کرتے ہوئے کہا  19-آر يو آر نے کووڈ 
اور پوری دنيا ميں ايک بحران کی سی صورت ہے ۔ اگرچہ پوری دنيا کی يونيورسٹياں آن الئن کام کر رہی ہيں ، ايسے 

ی کو تعليمی شعبے کو اور بهی زياده مربوط اور منظم کرنے ميں مدد ميں ہميں يقين ہے کہ اس مشترکہ چيلنج سےسبه
  ملے گی۔

  

  

  احمد عظيم

  ميڈيا کوآرڈينيٹر -پی ار او

 


