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ENTRY TEST FOR DPT HELD AT JSMU

Around 1600 candidates appeared in the entry test held at JSMU for the Five-year Doctor of Physical
Therapy programme. A total of 38 test centers were established at the University where candidates
wrote their tests under the strict watch of more than 160 invigilators. Three vigilance teams were
functioning around both campuses of the university.
A large number of people accompanied the test participants for whom parking and seating
arrangements were provided.
Director Admissions Noman Ahsan said that results will be available on JSMU website in four days.
Vice Chancellor JSMU Professor S.M. Tariq Rafi said that the entry test is part of JSMU’s commitment
to the rule of merit and transparency in admissions process.
*پریس ریلیز 01دسمبر *2019

صوبے میں طب کی سب سے بڑی جامعہ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ ٹیسٹ کا انعقاد
جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں سال  2020کے لیے یے ڈاکٹر اوف فزیکل تھراپی DPTمیں داخلے کے لیے ٹیسٹ یکم دسمبر

 2019صبح  11بجے منعقد کیا گیا۔ ٹیسٹ کے لئے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئےتھے ۔ ڈی پی ٹیDPT،میں داخلے کے لیے
خواہشمند طلبہ کی تعداد تقریبا 1600تھی۔ڈائریکٹر ایڈمیشن ٹیسٹ نعمان حسن نے بتایا کہ مجموعی طور پر  38امتحانی مراکز کا قیام
کیا گیا جسے تین 3نگران ٹیموں نے مونیٹر کیا۔یونیورسٹی کے دونوں کیمپس میں طلباء نے نے اس ٹیسٹ میں حصہ لیا۔ طلبا کی
سہولیات اور ان کی رہنمائی کے لئے لیے 160سے زائد نگران امتحان نے اپنے فرائض انجام دیے۔شیخ الجامعہ جناح سندھ میڈیکل
یونیورسٹی پروفیسر سید محمد طارق رفیع نے کہا داخلہ ٹیسٹ یونیورسٹی کی داخلہ پالیسی کا حصہ ہے جس سے امیدواروں کوانکے
میرٹ کے مطابق مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ٹیسٹ کے نتائج امتحان کے چار دن بعد یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر پر دیکھے جاسکتے
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