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 امتحان کے کنٹرولر ، جے ايم آئی رجسٹرار کا اضافی چارج ليتے ہيں

 
جامعہ مليہ اسالميہ کے کنٹرولر ، امتحانات ڈاکٹر ناظم حسين جعفری نے سبکدوش ہونے والے   آج 

کو اپنے کيڈر ہماچل پرديش )  1991-ہماچل پرديس بيچ) (آئی پی ايس( صديقی   رجسٹرار مسٹر اے پی
  پيام  احمد  واپس بهيجنے کے بعد يونيورسٹی کے رجسٹرار کی حيثيت سےاضافی چارج سنبهال ليا۔

  صديقی نے چار سال يونيورسٹی ميں بطور رجسٹرار خدمات انجام ديں۔
کو جامعہ مليہ  2020ت زياده ہے ، يکم جنوری ، ڈاکٹر جعفری ، جن کا انتظامی و تعليمی تجربہ بہ

  کی حيثيت سے عہده سنبهاال۔   کے کنٹرولر امتحانات  اسالميہ
ميں ) اے ايم يو(ميں شموليت سے قبل علی گڑه مسلم يونيورسٹی   ڈاکٹر جعفری جامعہ مليہ اسالميہ

حانات کی حيثيت سے بهی جوائنٹ رجسٹرار تهے۔ اس سے قبل ، وه اے ايم يو ميں جوائنٹ کنٹرولر امت
خدمات انجام دے چکے ہيں۔ انہوں نے اے ايم يو کے رجسٹرار کی حيثيت سے بهی فرائض سرانجام 

  ديئے ہيں۔
ڈاکٹر جعفری نے اے ايم يو سے تاريخ ميں پی ايچ ڈی کرنے والے ، مدهيہ پرديش کے امرکاٹک ميں 

کی حيثيت سے بهی خدمات انجام دی ہيں۔  يونيورسٹی کے پہلے رجسٹرار  نيشنل ٹرائبل  اندرا گاندهی
بعدازاں انہوں نے يوپی کی لکهنؤ ، باباصاحب بهيم راؤ امبيڈکر يونيورسٹی ، لکهنؤ ميں کنٹرولر امتحان 

  کے طور پر خدمات انجام دئے ۔
بطور   انہوں نے خواجہ معين الدين چشتی اردو،عربی، فارسی يونيورسٹی ، لکهنؤ ، يوپی ميں بهی

  خدمات انجام دے چکے ہيں ۔رجسٹرار 
  اسکے بعد   اپنی خدمات انجام دی ہيں  ڈاکٹر جعفری نے اے ايم يو ميں ليکچرار کی حيثيت سے بهی

  ڈپٹی رجسٹرار کی حيثيت سے کام کرنا شروع کيا۔  اے وہيں
  وه بطور ممبر يو جی سی کی مختلف کميٹيوں سے وابستہ رہے ہيں۔

  سے زياده تحقيقی مقالے تحرير کيے ہيں۔ 20بيں لکهی ہيں اور کتا 5ڈاکٹر جعفری نے تاريخ ميں 
متعدد قومی اور بين االقوامی کانفرنسوں   و ثقافت کے موضوع پر منعقد ہونے والے   انہوں نے تاريخ

 ميں شرکت کی ہے۔
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