
 
 

  دفتر برائے تعلقات عامہ و ميڈيا کو آرڈی نيشن
  جامعہ مليہ اسالميہ

  2020جوالئی  15
  پريس ريليز

   کے مد نظر جامعہ مليہ اسالميہ کی ڈينٹسٹری فيکلٹی ميں ٹيلی فونک مشاورت کا ہوگا آغاز  19کووڈ 
اسالميہ کی فيکلٹی آف ڈينٹسٹری  وبائی بيماری کے درميان محفوظ عالج کی فراہمی کے لئے ، جامعہ مليہ 19کوويڈ 

اپنے گهر سے ٹيليفون کے ذريعے مريضوں کو دانتوں کے بارے ميں مشاورت فراہم کرے گی۔ اس ) ايف او ڈی(
سہولت سے دانتوں کے تمام مريضوں اور خاص کر بوڑهوں يا ديگر امراض ميں مبتال افراد اور کم عمر بچوں کو 

  عالج کے ليے باہر جانے ميں خطره الحق ہوسکتا ہے۔آسانياں ہوں گی ، جن کو دانتوں کے 
  انفيکشن کے پهيالؤ کے پيش نظر ، اس خدمت سے مريضوں کو بڑی راحت ملے گی۔ 19ان دنوں کوويڈ 

بجے  9سے صبح  2020جوالئی  16  يہ خدمات پورے ہفتے کام کے دنوں ميں سوائے اتوار اور ديگر تعطيالت کے 
ہے۔ يہ نمبر واٹس ايپ پر 8595842391-91+وں گی ۔ اس کے لئے موبائل نمبر بجے تک دستياب ہ 12سے دوپہر 

بهی دستياب ہے۔ اس مشاورت کے درميان مريض واٹس ايپ پر اپنے دانتوں کی بيماری کی تصاوير بهی شيئر کرسکيں 
  گے۔

ں کی مختلف ٹيلی کونسلنگ سينئر پروفيسرز اور دانتو"ايف او ڈی کے ڈين ، پروفيسر سنجے سنگه نے بتايا 
خصوصيات کے تجربہ کار فيکلٹی ممبران فراہم کريں گے۔ ہم تمام مريضوں کو اس خدمت سے فائده اٹهانے کی ترغيب 

  ديتے ہيں۔
ميں ملک کے بہترين ڈينٹل  2020جامعہ مليہ اسالميہ کی ڈينٹسٹری فيکلٹی ايم ايچ آر ڈی کے اين آئی آر ايف رينکنگ 

  ۔ويں نمبر پر ہے 19کالجوں ميں 
نے آل انڈيا انسٹی ٹيوٹ آف ميڈيکل سائنسز ) بی ڈی ايس(اس سال جامعہ کی اس فيکلٹی کے بيچلر آف ڈينٹل سرجری 

داخلہ امتحان ميں بہترين کارکردگی کا مظاہره ) ايم ڈی ايس(کے زير اہتمام نيشنل ليول ماسٹر آف ڈينٹل سرجری ) ايمس(
  امتحان ميں کواليفائی ہوئے ، جن ميں دوسرے ٹاپر بهی شامل ہيں ۔ کيا ہے۔ ايف او ڈی کے چار فارغ التحصيل داخلہ

گريجويٹس نے مختلف قومی سطح کے ايم ڈی ايس انٹری امتحانات ميں کاميابی  16اس سال جامعہ کی اس فيکلٹی کے 
  حاصل کی ۔
  احمد عظيم

  ميڈيا کوآرڈی-پی ار او  
 


