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کا مظاہره' شاندار کارکردگی'ايم ايچ آر ڈی کے طئے شده اہداف پر جامعہ نے کيا     

  

کی ) ايم ايچ آر ڈی(جامعہ مليہ اسالميہ کے لئے يہ اعزاز کی بات ہے کہ وزارت انسانی وسائل کی ترقی 
 طرف سے يو نيورسٹيوں کی کارکردگی کے جائزے ميں نماياں کارکردگی کا مظاہره کيا ہے ۔

 
ہے ، فيصداسکور حاصل کيا  95.23کے لئے جامعہ مليہ اسالميہ نے مجموعی طور پر  20-2019سال 

جيسا کہ ايم ايچ آر ڈی کے ذريعہ بهيجے گئے خط ميں بتايا گيا ہے۔ يہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انتظاميہ 
اور فيکلٹی ممبران ہدف کے حصول پر بہت زياده فوکس کرتے ہيں اور ان کی فراہمی کی صالحيت بهی 

 رکهتے ہيں۔
 

نيورسٹيوں کو ايم ايچ آری ڈی اور يو مرکزی يونيورسٹيوں کی کارکردگی کی پيمائش کے لئے مرکزی يو
ميں پہلی  2017جی سی کے ساته سہ فريقی ايم او يو پر دستخط کی ضرورت ہے۔ جامعہ مليہ اسالميہ 

يونيورسٹی تهی جس نے اس ايم او يو پر دستخط کيے تهے اور کارکردگی کا جائزه لينے کے لئے خود کو 
 پيش کيا تها۔

 
تنوع اور ايکوئٹی ، فيکلٹی کے معيار ، علمی نتائج ، تحقيقی کارکردگی ، کارکردگی کا جائزه طلباء کے 

آؤٹ ريچ ، گورننس ، فنانس ، قومی اور بين االقوامی درجہ بندی ، اور نصابی و غير نصابی سرگرميوں 
 جيسے پيراميٹرز کی بنياد پر ليا جاتا ہے ۔

 
نے اس کارکردگی پر خوشی اور اطمينان کا  پروفيسر نجمہ اختر ، وائس چانسلر ، جامعہ مليہ اسالميہ

اظہار کيا اور کہا ادهر حاليہ دنوں ميں يونيورسٹی جس قسم کے بحران سے گذرتی رہی ہے ايسے ميں 
 اس طرح کاميابی کی خبر يقينا فخر کی بات ہے ۔

 
ر تاثر سے انہوں نے اس کاميابی کو يونيورسٹی کی بہترين تعليم ، تحقيق اور جامعہ کے بارے ميں بہت

منسوب کيا۔ انہوں نے اميد ظاہر کی کہ آنے والے سالوں ميں يونيورسٹی کی کارکردگی ميں مزيد بہتری 
 آئے گی۔

 
قابل ذکر ہے کہ ايم ايچ آر ڈی کی اين آئی آر ايف رنکنگ ميں جامعہ ملک بهر کی يونيورسٹيوں ميں 

ر ہے۔ مجموعی طور پر جامعہ نے اس بار دسويں نمبر پر ہے ، جو پچهلے سال کے بارہويں نمبر سے بہت
ويں پوزيشن سے بہتر کار ہے۔ اس  19ويں رينک حاصل کی جو پچهلے سال سال کے مقابلے کی  16

زمرے ميں اعلی تکنيکی اداروں اور يونيورسٹيوں جيسےآئی آئی ٹی ايس ،آئی آئی ايم ايس، آئی آئی ايس 
 سی شامل ہيں۔



 
ميں لگاتار تيسرے سال  2021-کيو ايس ورلڈ يونيورسٹی رينکنگ  صرف يہی نہيں ، جامعہ نے معروف

بهی اپنی درجہ بندی برقرار رکهی۔ اس سال کيو ايس کے ميں يو نيورسٹيوں کے نماياں اضافہ کے باوجود 
زمرے ميں اپنا مقام برقرار رکها۔ 800–751، جامعہ نے   

 
عہ کی رينکنگ ميں نماياں بہتری آئی ہے۔ ميں بهی جام 2020انڈيا يونيورسٹی رينکنگ   کيو ايس کی 

ويں نمبر پر رکها  21ميں اسے  2020ويں رينک کے برعکس ،  28ميں پائے جانے والے  2019سال 
 گيا ہے۔

 
جامعہ مليہ اسالميہ ہندوستان کے ان چند تعليمی اداروں ميں سے ايک ہےجس نے لندن ميں قائم ٹائمز ہائير 

ميں اپنی درجہ بندی ميں بہتری الئی ہے ۔اس مرتبہ  2020ی رينکنگ ورلڈ يونيورسٹ) دی(ايجوکيشن 
کی رينکنگ ميں جگہ  800- 601درجہ بندی ميں بہتر کارکردگی کا مظاہره کرتے ہوئے  1000- 801

درجہ بندی کے بعد ، ٹی ايچ آئی انفرادی طور پر رينکنگ کے بجائے مجموعی  200حاصل کی ہے۔ پہلی 
ے۔طور پر درجہ بندی کرتی ہ  

 
يونيورسٹيوں ميں ،  1100ميں دنيا بهر کی  2020) آر يو آر (ماسکو ميں قائم راؤنڈ يونيورسٹی رينکنگ  

رينک کے مقابلہ ميں بہتر کارکردگی ہے۔ 631ويں نمبر پر ہے۔ پچهلے سال کے  538جامعہ   
 

ونيورسٹی کو نے ي 2019آئی سی اے آر ای انڈيا يونيورسٹی رينکنگ - پچهلے جوالئی ميں ، آؤٹ لک
ويں نمبر پر  17يونيورسٹيوں ميں  100مرکزی يونيورسٹيوں ميں تيسرا اور ہندوستان کی ٹاپ  25اعلی 

 رکها تها۔
 

 احمد عظيم 
ميڈيا کوآرڈينيٹر- پی ار او    

 


