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 10انڈيا رينکنگ ميں   2020 -پہلی بار جامعہ مليہ اسالميہ ايم ايچ آر ڈی کی اين آئی آر ايف 
  يونيورسٹيوں ميں شامل

  
پہلی بار ايم ايچ آر ڈی کی قومی اداره  مستقل امتيازی حيثيت حاصل کرتے ہويے ، جامعہ مليہ اسالميہ نے 

ميں ٹاپ ٹين يونيورسٹيوں ميں  2020- انڈيا رينکنگ رپورٹ ) اين آئی آر ايف(جاتی رينکنگ فريم ورک 
نے آج ' نشانک'جگہ بنانے ميں کامياب ہوئی ہے ، يہ تفصيالت ايچ آر ڈی منسٹر شری رميش پوکهلایر 

  جاری کی ہے۔
 12واں مقام مال ہے ، اس نے گزشتہ سال  10کی يونيورسٹيوں کے زمرے ميں جامعہ مليہ اسالميہ کو مل 

  سے اپنی پوزيشن بہتر کی ہے۔
ويں سے  19ويں پوزيشن پر رکها گيا ہے ، جو گزشتہ برس  16ميں يونيورسٹی کو ’ مجموعی زمرے‘ 

يم ايس ، آئی آئی آئی آئی ٹيز ، آئی آئی ا  آگے ہے۔ مجموعی زمره جات ميں ديگر اعلی تکنيکی اداروں 
  ايس سی اور يونيورسٹيوں کو شامل کيا گيا ہے۔

  ہزاراداروں نے حصہ ليا ۔ 6 6رواں سال اين آئی آرايف ميں مجموعی طور پر تقريبا 
يہ " وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر نے يونيورسٹی کی کارکردگی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ، 

نکہ يونيورسٹی نے حال ہی ميں کافی مشکالت کا سامنا کيا ہے اور درجہ بندی کيو کاميابی انتہائی اہم ہے 
  "کے زمرے ميں بهی نماياں مقام حاصل کيا ۔

انہوں نے يہ بهی کہا کہ يہ کارنامہ جامعہ کے کارکنان ، اساتذه اور طلباء کو جاتا ہے جو تعليم و تعلم اور 
  تحقيق و تدوين ميں رات دن مصروف ہيں ۔

اس کاميابی کا سہرا جامعہ کے سبهی کارکنا ن اساتذه ، طلباء ، تدريسی و غير تدريسی عملہ کو  انہوں نے
  ديتے ہوئے آ ئنده سالوں ميں بہتر کارکردگی کی اميد کی۔

کے ذريعہ يونيورسٹی کے ال فيکلٹی کو نويں پوزيشن ، فيکلٹی آف آرکيٹيکچر اينڈ  2020- اين آئی آر ايف 
 28ويں ، فيکلٹی آف انجينئرنگ اينڈ ٹکنالوجی کو  19فيکلٹی آف ڈينٹسٹری کو  ويں ، 10ايکٹسٹکس کو 

  ويں پوزيشن حاصل ہوئی ہے۔ 34ويں اور فيکلٹی آف مينجمنٹ کو 
اين آئی آر ايف کی درجہ بندی پيراميٹرز کی بنياد پر دی جاتی ہے جس ميں تعليم ، وسائل ، تحقيق اور 

  ائج ، آؤٹ ريچ اور شموليت اور تاثر وغيره شامل ہيں۔پيشہ ورانہ مشقيں ، گريجويشن کے نت
يہاں يہ بات بهی قابل ذکر ہے کہ جامعہ مليہ اسالميہ نے گذشتہ منگل کو جاری کی جانے والی کيو ايس 

ميں مسلسل تيسرے سال بهی اپنی پوزيشن برقرار رکهی۔ جامعہ مليہ  2021- ورلڈ يونيورسٹی رينکنگ 
پربرقراررکهی جب کہ اس سال کيو ايس کی درجہ بندی کرنے والی  800-751اسالميہ نے اپنی پوزيشن 

  يونيورسٹيوں کی تعداد ميں اضافہ ديکها گيا تها ۔
ويں نمبر پر رکها گيا ہے جس ميں آئی آئی سيز اور آئی  15جامعہ مليہ اسالميہ کو ہندوستانی اداروں ميں  

کنگ کے ذريعہ ملکی جامعات ميں جامعہ مليہ آئی ٹيز بهی شامل ہيں۔ کيو ايس ورلڈ يونيورسٹی رين
  اسالميہ چهٹے نمبر پر ہے۔

حال ہی ميں ، جامعہ مليہ اسالميہ کی انجينئرنگ اينڈ ٹکنالوجی کو لندن ميں قائم ٹائمز ہائير ايجوکيشن 
سے بڑها  800- 601ميں نماياں مقام مال ۔جس ميں اس کی پوزيشن گذشتہ سال   2020سبجيکٹ رينکنگ 

 11کی چهالنگ ہے۔يہ ملک کی تمام اعلی تعليمی اداروں ميں  200کرديا ، جو اس سال  500-401کر 



  جبکہ يونيورسٹيوں ميں يہ دوسرے نمبر پر ہے۔
پہلی بار جامعہ مليہ اسالميہ کے کمپيوٹر سائنس نے بهی موضوعاتی اعتبار سے بہترين اداروں کی 

فزيکل سائنس کی درجہ بندی ميں بہتری ديکهی  ميں 2020فہرست ميں جگہ بنالی اور سبجيکٹ رينکنگ 
  گئی ۔
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