
  2020مئی  7

 

  پريس ريليز

  

  جامعہ اکيڈمک کونسل کاآن الئن اجالس ، غور و خوض کے بعد ليے گئے کئی اہم فيصلے

 4کے ذريعے انعقاد عمل ميں آيا ۔ ' گوگل ميٹ'کو ) بده( 2020مئی  6کا ايک اہم اجالس ) اے سی(جامعہ مليہ اسالميہ اکيڈمک کونسل 
گهنٹے تک چلنے والی يہ ميٹنگ يونيورسٹی کی تاريخ ميں آن الئن پہلی ميٹنگ تهی ۔ اس ميں وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر ، رجسٹرار 

  ، ڈين اور کونسل کے ديگر ممبران نے شرکت کی۔) آئی پی ايس(يقی مسٹر اے پی صد

کی وجہ سے يونيورسٹی کی تعليم ميں رکاوٹ اور يونيورسٹی کی تعليم ميں بڑی تبديليوں کی وجہ سے پيدا ہونے  19اجالس ميں کوويڈ 
  والے متعدد تعليمی امور پر تبادلہ خيال کيا گيا۔

کی طرف سے جاری کرده نئی رہنما خطوط کو مکمل طور پر اپنانے کا فيصلہ کيا ) يو جی سی( اے سی نے يونيورسٹی گرانٹس کميشن
  ہے۔

  اے سی ميٹنگ ميں لئے گئے کچه اہم فيصلے اور نکات درج ذيل ہيں۔
  ء تک ہونا تها۔ 2020اپريل  30ء تک ہوں گے ۔ قبل ازيں اس کا اختتام  2020مئی  31آن الئن کالسز اب * 
  تک کے ليے کر ديا گيا ہے ۔ 2020جون  5ع کروانے کی آخری تاريخ ميں توسيع کر تے ہويے اسے بڑها کر اسائنمنٹس جم* 
تک يونيورسٹی کے کنٹرولر امتحانات کی ويب سائٹ پر اسائنمنٹ مارکس  2020جون  15تمام اساتذه سے درخواست کی گئی ہے کہ وه * 
  داخلی تشخيص کے نمبرات اپ لوڈ کرديں۔/ 
کے درميان آف الئن  2020جوالئی 31سے  2020سال آخر کے طلباء کے امتحانات يونيورسٹی ميں يکم جوالئی / ی سمسٹر صرف آخر* 

  منعقد ہوں گے ۔ طلباء سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد آن الئن امتحانات فارم جمع کروائيں۔
  تک شروع ہوں گی۔ 2020جون  30جون سے  15موسم گرما کی تعطيالت * 
  سے باقاعده طلباء کی کالسز شروع ہوں گی۔ 2020ٹی ميں دوباره يکم اگست يونيورس* 

  :کے لئے نئے داخلے کے نظام االوقات 21- 2020سيشن 
  ہے۔ 2020مئی  31کے لئے آن الئن درخواست فارم جمع کروانے کی آخری تاريخ ميں  21- 2020سيشن * 
  رہيں گے۔ کے آخير تک جاری 2020داخلہ امتحانات يکم اگست سے اگست * 
  سے شروع ہوگا۔ 2020نيا تعليمی سيشن يکم ستمبر * 
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  پی ار او ميڈيا کوآرڈينيٹر

 


