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   کا انتخاب  کے نئے آفس بيئرر) جے ٹی اے(ايسوسی ايشن    ٹيچرس  جامعہ

  
جامعہ مليہ اسالميہ کے ٹيچرس ايسو سی ايشن نے پروفيسر ماجد جميل کو صدر ، پروفيسر نفيس احمد کو نائب صدر 

نے والے جے ٹی کا سکريٹری منتخب کيا۔ سبکدوش ہو  ايسوسی ايشن  اور ڈاکٹر دمحم عرفان قريشی کو جامعہ ٹيچرس
اے ميں پروفيسر ماجد جميل اور ڈاکٹر دمحم عرفان قريشی بالترتيب سکريٹری اور جوائنٹ سکريٹری تهے۔ منتخب ہونے 

والے جے ٹی اے کے ديگر عہديداران ميں ڈاکٹر صائقہ اکرام کو جوائنٹ سکريٹری اور ڈاکٹر عارف دمحم کو بطور 
  ہے ۔   انتخاب عمل ميں آيا  خزانچی

  
ٹر راجن پٹيل ، ڈاکٹر شيکها کپور ، ڈاکٹر محسن علی ، ڈاکٹر دمحم سليم ، ڈاکٹر سيمی مرتضٰی ، ڈاکٹر قاضی دمحم ڈاک

  علی کو ايگزيکٹو کميٹی ممبران کے طور پر منتخب کيا گيا ہے۔  عثمان ، ڈاکٹر اشيرف اليان اور ڈاکٹر اقبال
  

کے تمام پروٹوکول کی سختی سے پيروی کرتے  19ويڈ کے لئے کل کو) جے ٹی اے(ايسوسی ايشن   ٹيچرس   جامعہ
فيصد ٹرن آؤٹ ريکارڈ کيا گيا اور ووٹوں کی گنتی دير شام تک جاری   فيصد  76ہوئے انتخابات ہوئے۔ ووٹرز کا کل 

  کے ريٹرننگ آفيسر تهے۔ 2020رہی۔ پروفيسر اروندر اے انصاری جے ٹی اے اليکشن 
  

پروفيسر ماجد جميل پروفيسر ايس اے ايم رضوی کو شکست دے کر صدر کے عہدے پر منتخب ہوئے۔ پروفيسر نفيس 
  احمد نے نائب صدر کے عہدے کے لئے ڈاکٹر ويرامانی اور پروفيسر مناء هللا کو شکست دی۔

  
  ر احمد کو شکست دی۔سيکرٹری کے عہدے کے لئے قريبی مقابلہ ميں ڈاکٹر دمحم عرفان قريشی نے پروفيسر مشي

  
ڈاکٹر صائقہ اکرام نے جوائنٹ سکريٹری کے عہدے کے لئے پروفيسر صبا خان اور ڈاکٹر مکيش ميروتها کو اور ڈاکٹر 

  عارف دمحم نے خزانچی کے عہدے کے لئے ڈاکٹر ڈی کے دهسيا کو شکست دی۔
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