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ميں  2020فيکلٹی آف ڈنٹسٹری،جامعہ مليہ اسالميہ کے طلباء نے ايم ڈی ايس انٹرينس امتحانات 

 لہرايا کاميابی جهنڈا ايک مرتبہ پهر
 

، جامعہ مليہ اسالميہ سے ) ايف او ڈی(کے فيکلٹی آف ڈينٹسٹی ) بی ڈی ايس(بيچيلر ڈينٹل سرجری 
کے زير اہتمام ڈينٹل سرجری ) ايمز(فارغ التحصيل طلباء نے آل انڈيا انسٹی ٹيوٹ آف ميڈيکل سائنسز 

يا ۔ ايف او ڈی کے قومی سطح کے داخلہ امتحان ميں دوباره اپنے اداره کا نام روشن ک) ايم ڈی ايس(
ٹاپر سميت داخلہ ٹيسٹ ميں کاميابی کا جهنڈا لہرايا  دوسرے نمبر پر   فارغ التحصيل طلباء نے  4کے 

رواں سال مختلف قومی سطح کے ايم ڈی ايس انٹری ٹيسٹ ميں ايف او ڈی کے مجموعی طور پر  ۔ 
گريجويٹس نے کاميابی حاصل کی۔ 15  

 
رتيکا چڈها نے دوسرا رينک حاصل کيا جبکہ ڈاکٹر سحرش خان ايمز کے داخلہ امتحان ميں ڈاکٹر و

اور ڈاکٹر تانيا بترا نے بالترتيب گيارہويں اور بارہويں نمبريں حاصل کئے۔ ڈاکٹر دمحم ارشد نے اسی 
 امتحان کے او بی سی زمرے ميں آٹهويں رينک حاصل کيا۔

 
بهی ايم ڈی ايس کے داخلے کے  اس سال کے شروع ميں ، ہندوستان کے مختلف سرکاری کالجوں ميں

پی جی امتحان ميں ايف او ڈی کے طلباء نے بہترين کارکردگی کا مظاہره کيا تها۔-لئے نيٹ   
 

دونوں نے موالنا آزاد انسٹی ٹيوٹ آف ) 82رينک (اور ڈاکٹر زينب کمال ) 59رينک (ڈاکٹر جيا پانڈے 
يس کی نشست حاصل کی ۔وہيں ڈاکٹر رادهيکا ڈينٹل سائنسز ، نئی دہلی ميں پيريوڈونٹکس ميں ايم ڈی ا

کو بهی اسی انسٹی ٹيوٹ ميں پبلک ہيلته ڈينٹسٹری ميں ايم ڈی ايس کے لئے منتخب ) 180رينک (گپتا 
کو جی ڈی سی ، جے پور ميں پيريوڈونٹکس ميں ايم ڈی ) 306رينک (کيا گيا۔ ڈاکٹر وسندهرا پرکاش 

 ايس کے لئے منتخب کيا گيا۔
 

بی ايچ (بشير کو آر احمد ڈينٹل کالج ، کولکاتہ اور ڈاکٹر تبسم کو بنارس ہندو يونيورسٹی  ڈاکٹر صائمہ
ميں ايم ڈی ايس کے لئے اورل پيتهولوجی ميں منتخب کيا گيا۔ ڈاکٹر سکيش کمار نے روہتک کے ) يو

ميں ميں انڈوڈونٹکس ميں ايم ڈی ايس اپنی جگہ بنانے ) پی جی آئی ( پوسٹ گريجويٹ انسٹی ٹيوٹ 
 کامياب ہوئے ۔

 
اس سال جو طلباء نجی کالجوں ميں ايم ڈی ايس ميں منتخب ہوئے ہيں ان ميں ڈاکٹر عائشہ انصاری 

سری بانکی بہاری ڈينٹل کالج ميں (، ڈاکٹر شاکر خان ) سبهارتی ڈينٹل کالج ميں اينڈوڈونٹکس(
شامل ہيں ۔) ريڈونٹکس، ڈينٹل کالجکوڈيوالپي(، ڈاکٹر فرحين احمد اور ڈاکٹر نيتو پانڈے ) اينڈوڈونٹکس  

 
پروفيسر ڈاکٹر سنجے سنگه ، ڈين ، ايف او ڈی ، جامعہ مليہ اسالميہ نے ان تمام طلبا کو مبارکباد پيش 

کی جنہوں نے اس کاميابی کو حاصل کرنے کے لئے سخت محنت کی اور ايم ڈی ايس کے ليے 



ب دی۔ انہوں نے کہا کہ طلباء کی کاميابيوں مستقبل ميں خواہشمندوں کو اس کی پيروی کرنے کی ترغي
سے ان کے اور ان کے والدين کا ہی نام روشن نہيں ہوتا بلکہ ہميں بهی خوشی ہوتی ہے۔ انهوں نے 

سرکاری کالجوں (بتايا اس سال زياده تر طلباء کی ايک ہی سال ميں ايم ڈی ايس کے داخلہ امتحانات 
نے والے طلبا کی سب سے زياده تعداد ہے۔کليئر کر) 4اور نجی کالجوں ميں  11ميں   

 
انہوں نے کہا کہ طلباء کسی بهی روح ہوتے ہوتے ہيں اور ايف او ڈی ، جامعہ مليہ اسالميہ کے طلباء 
نے مسلسل کاميابيوں سے اپنے اداره کا نام روشن کيا ہے جس کے لئے يقينا وه مبارکباد کے مستحق 

 ہيں ۔
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