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ٹائمزہائير ايجوکيشن ورلڈ يونيورسٹی رينکنگ  2021-ميں جامعہ کی نماياں کارکردگی
جامعہ مليہ اسﻼميہ ہندوستان کے ان نماياں تعليمی اداروں ميں سے ايک ہے جس نے نہ صرف عالمی سطح پر اپنا مقام
برقرار رکها ہے بلکہ لندن کے ٹائمز ہائير ايجوکيشن  ،ورلڈ يونيورسٹی رينکنگ  2021کی رپورٹ کے مطابق
ہندوستانی اداروں ميں اپنی پوزيشن کو مزيد بہتر بنايا ہے۔
مذکوره اداره کی رپورٹ کے مطابق  ،جامعہ مليہ اسﻼميہ نے ہندوستانی اداروں ميں اس سال  19سے  12ويں تک
اپنی درجہ بندی کو بہتر بنايا اور عالمی سطح پر اس نے  800-601بينڈ کے مابين اپنی پوزيشن برقرار رکهی ۔ اس
مرتبہ بين اﻻقوامی اور ہندوستانی اداروں کی کل تعداد ميں اضافے کے باوجود جامعہ مليہ اسﻼميہ نے اپنی کارکردگی
ميں بہتری ﻻئی جو قابل ستائش ہے۔
گذشتہ سال  92ممالک کے  1400اداروں کے مقابلے ميں  93ممالک کے کل  1527اداروں کا جائزه ليا گيا تها۔
مذکوره ايجنسی کے ذريعہ پچهلے سال کی جانے والی  56ہندوستانی اداروں کی تعداد امسال بڑه کر  63ہوئی تهی
يعنی ہندوستانی اداروں کی تعداد ميں اضافہ کے باوجود جامعہ کا نماياں مقام رہا۔
اس موقع پر وائس چانسلر،جامعہ مليہ اسﻼميہ،پروفيسر نجمہ اختر نے قومی اور بين اﻻقوامی درجہ بندی ميں
يونيورسٹی کی مستقل بہتری اور نماياں کارکردگی پر خوشی کا اظہار کيا۔
پروفيسر اختر نے کہا کہ يہ کارکردگی جامعہ مليہ اسﻼميہ کی بڑهتی ہوئی بين اﻻقوامی معيارکی عکاسی کرتی ہے اس
کے عﻼوه اعلی معيار کی تحقيق  ،اشاعتوں اور درس و تدريس ميں بهی اس کے نماياں مقام کا اندازه ہوتا ہے۔ انہوں
نے اميد ظاہر کی کہ يونيورسٹی اپنی کارکردگی ميں مزيد بہتری ﻻئے گی جس سے اس کی درجہ بندی ميں بهی اضافہ
ہوگا۔
يونيورسٹيوں کی کارکردگی کا اندازه لگانے کے لئے ورلڈ يونيورسٹی رينکنگ  2021نے پانچ پيراميٹرز قائم کئے
تهے جن ميں :درس ) 30فيصد(  ،تحقيق ) 30فيصد(  ،حوالہ جات ) 30فيصد(  ،آمدنی ) 2.5فيصد( اور بين اﻻقوامی
آؤٹ لک ) 7.5فيصد( شامل ہے ۔
بتا ديں کہ اس سے قبل جامعہ مليہ اسﻼميہ نے  800-751بينڈ کی عالمی سطح کی عالمی درجہ بندی ميں کوکواوريلی
سايمنڈز )کيو ايس( ميں اپنی پوزيشن برقرار رکهنے ميں کاميابی حاصل کی تهی۔ يہ درجہ بندی گذشتہ جون کو جاری
کی گئی تهی۔
وہيں وزارت تعليم کی قومی اداره جاتی رينکنگ فريم ورک )اين آئی آر ايف  (2020-کئے جانے والے سروے ميں
بهی جامعہ کو نماياں مقام مﻼ تها  ،اس ميں جامعہ مليہ اسﻼميہ کو ملک کی دانش گاہوں ميں  10ويں نمبر پر رکها گيا
تها۔
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