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جامعہ مليہ اسﻼميہ ﮐﯽ ايگزيکٹو ﮐونسل ميں انٹرينس ٹيسٹ اور دوسرے اہم امور پر ليے ﮔﺋے
فيصلے
جامعہ مليہ اسﻼميہ تحريری امتحان ﮐﯽ بنياد پر سيشن  21-2020ﮐﮯ ﻟﺋﮯ يونيورسٹﯽ ﮐﮯ مختلف
پروگراموں ميں طلباء ﮐو داخلہ دے گﯽ۔ يہ فيصلہ  15ستمبر )منگل( ﮐو يونيورسٹﯽ ﮐﯽ اعلﯽ ترين
فيصلہ ساز باڈی ايگزيکٹو ﮐونسل ﮐﮯ ايک اہم آن ﻻﺋن اجﻼس ميں ﮐيا گيا۔ طريقہ ﮐار اور ديگر
اصوﻟوں ﮐو حتمﯽ شکل دينﮯ ﮐﮯ بعد بقيہ تففصيﻼت ﮐا اعﻼن ﮐيا جاﺋﮯ گا۔
ايگزی ﮐيٹيو ﮐونسل نﮯ يہ بهﯽ منظور ﮐيا ہﮯ ﮐہ مختلف پروگراموں ﮐﮯ آخری سمسٹر  /سال ﮐﮯ
نتاﺋﺞ ﮐا يونيورسٹﯽ ﮐﮯ ذريعہ جلد سﮯ جلد اعﻼن ﮐيا جاﺋﮯ گا۔
ايگزی ﮐيٹيو ﮐونسل ميں بيچلر آف ڈينٹل سرجری )بﯽ ڈی ايس( اور بيچلر آف فزيوتهراپﯽ )بﯽ پﯽ ٹﯽ(
ﮐﮯ آخری سال ﮐﮯ امتحان ﮐﮯ انعقاد اور امتحانات ﮐﮯ شيڈول ﮐﮯ اعﻼن سﮯ آگاه ﮐيا گيا تها۔
جامعہ مليہ اسﻼميہ نﮯ  05.06.2020سﮯ  20.06.2020تک ہر اساتذه ﮐﮯ حتمﯽ سال  /سمسٹر
امتحانات دﺋيﮯ ہيں سواﺋﮯ اساتذه ﮐﯽ فيکلٹﯽ )ايف او ڈی( اور فزيو تهراپﯽ اور بحاﻟﯽ ساﺋنسز ﮐﮯ
سينٹر )سﯽ پﯽ آر ايس( ﮐﮯ عﻼوه يونيورسٹﯽ متعلقہ گورننگ باڈيوں ﮐﮯ رہنما اصوﻟوں ﮐﮯ منتظر
 .تهﯽ۔
ايگزی ﮐيٹيو ﮐونسل ﮐو جامعہ اسکوﻟوں ﮐﮯ داخلہ ٹيسٹ ﮐﮯ بارے ميں بهﯽ آگاه ﮐيا گيا تها  ،جو
ﮐيمپس ميں ﻟيا جاﺋﮯ گا اور اس ﮐا شيڈول پﮩلﮯ ہﯽ اعﻼن ﮐيا جاچکا ہﮯ۔
يہ بهﯽ منظور ﮐيا گيا ہﮯ ﮐہ موجوده ﮐووڈ  19-صورتحال ﮐﯽ روشنﯽ ميں طلباء ﮐو يونيورسٹﯽ اور
اسکول ﮐﯽ فيس دو اقساط ميں جمﻊ ﮐروانﮯ ﮐﯽ اجازت دی جاسکتﯽ ہﮯ۔ تاہم  ،طلباء ﮐو ﻻزمﯽ ہوگا ﮐہ
وه ساﻻنہ  /سمسٹر  /بورڈ امتحانات ﮐﮯ داخلہ ﮐارڈ ﮐﮯ اجراء سﮯ پﮩلﮯ ﮐل فيس جمﻊ ﮐرواﺋيں۔

ايگزی ﮐيٹيو ﮐونسل نﮯ انٹيگريٹڈ جامعہ ﻻﺋبريری سسٹم ﮐﯽ تجويز اور حتمﯽ ڈهانچﮯ ﮐو بهﯽ
منظوری دے دی ہﮯ جس ﮐﮯ تحت تمام  34جامعہ فيکلٹﯽ اور مراﮐز ﮐﯽ ﻻﺋبريريوں ﮐو ايک آﺋﯽ جﮯ
ايل ايس ميں تبديل ﮐرديا جاﺋﮯ گا۔
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