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دہلی نئی  
 
 

2020 ستمبر  16 
ريليز پريس  

 
 گئے ليے پر امور اہم دوسرے اور ٹيسٹ انٹرينس ميں کونسل ايگزيکٹو کی اسالميہ مليہ جامعہ
 فيصلے

 
 مختلف کے يونيورسٹی لئے کے 21-2020 سيشن پر بنياد کی امتحان تحريری اسالميہ مليہ جامعہ

 ترين اعلی کی يونيورسٹی کو) منگل( ستمبر 15 فيصلہ يہ گی۔ دے داخلہ کو طلباء ميں پروگراموں
 ديگر اور کار طريقہ گيا۔ کيا ميں اجالس الئن آن اہم ايک کے کونسل ايگزيکٹو باڈی ساز فيصلہ

گا۔ جائے کيا اعالن کا تففصيالت بقيہ بعد کے دينے شکل حتمی کو اصولوں  
 

 کے سال/  سمسٹر آخری کے پروگراموں مختلف کہ ہے کيا منظور بهی يہ نے کونسل کيٹيو ايگزی 
گا۔ جائے کيا اعالن جلد سے جلد ذريعہ کے يونيورسٹی کا نتائج  

 
) ٹی پی بی( فزيوتهراپی آف بيچلر اور) ايس ڈی بی( سرجری ڈينٹل آف بيچلر ميں کونسل کيٹيو ايگزی
تها۔ گيا کيا آگاه سے اعالن کے شيڈول کے امتحانات اور انعقاد کے امتحان کے سال آخری کے  

 
 سمسٹر/  سال حتمی کے اساتذه ہر تک 20.06.2020 سے 05.06.2020 نے اسالميہ مليہ جامعہ

 کے سائنسز بحالی اور تهراپی فزيو اور) ڈی او ايف( فيکلٹی کی اساتذه سوائے ہيں دئيے امتحانات
 منتظر کے اصولوں رہنما کے باڈيوں گورننگ متعلقہ يونيورسٹی عالوه کے) ايس آر پی سی( سينٹر
 . تهی۔

 
 جو ، تها گيا کيا آگاه بهی ميں بارے کے ٹيسٹ داخلہ کے اسکولوں جامعہ کو کونسل کيٹيو ايگزی 

ہے۔ جاچکا کيا اعالن ہی پہلے شيڈول کا اس اور گا جائے ليا ميں کيمپس  
 

 اور يونيورسٹی کو طلباء ميں روشنی کی صورتحال 19- کووڈ موجوده کہ ہے گيا کيا منظور بهی يہ
 کہ ہوگا الزمی کو طلباء ، تاہم ہے۔ جاسکتی دی اجازت کی کروانے جمع ميں اقساط دو فيس کی اسکول

کروائيں۔ جمع فيس کل پہلے سے اجراء کے کارڈ داخلہ کے امتحانات بورڈ/  سمسٹر/  ساالنہ وه  
 



 بهی کو ڈهانچے حتمی اور تجويز کی   سسٹم الئبريری جامعہ انٹيگريٹڈ نے کونسل کيٹيو ايگزی
 جے آئی ايک کو الئبريريوں کی مراکز اور فيکلٹی جامعہ 34 تمام تحت کے جس ہے دی دے منظوری

گا۔ جائے کرديا تبديل ميں ايس ايل  
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