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  منظوری کی بنانے کراچی جامعہ چانسلر وائس کو عراقی خالد ڈاکٹر
 کو عراقی خالد ڈاکٹر چیئرمین کے ایڈمنسٹریشن پبلک شعبہ نے سندھ وزیراعلیٰ) رپورٹر اسٹاف(کراچی

 ؍2 ٓائندہ نوٹیفکیشن کا جس ہے دیدی منظوری کی دینے چارج کا عہدے کے چانسلر وائس کے کراچی جامعہ

 کراچی جامعہ کو سندھ اعلیٰ وزیر سے جانب کی جامعات و بورڈز محکمہ۔ گا جائے کردیا جاری میں روز

 تین اور کے پروفیسرز ترین سینئر نام تین میں جن تھے گئے بھیجے نام ؍6 لئے کے چانسلر وائس کے

 پر دوسرے محبوب، تبسم ڈاکٹر پر نمبر پہال میں سینارٹی۔ تھے کے پروفیسرز والے رکھنے تجربہ انتظامی

 لحاظ انتظامی جبکہ تھے شامل نام کے اعظمی ارشد ڈاکٹر پر نمبر تیسرے اور انصاری الدین فصیح ڈاکٹر

 چوہدری اقبال ڈاکٹر پر تیسرے اور کاظمی جمیل ڈاکٹر پر دوسرے عراقی، خالد ڈاکٹر پر نمبر پہلے سے

 جامعہ وہ ہیں رکھتے تجربہ انتظامی وسیع عراقی خالد ڈاکٹر کہ ہے گیا کہا میں سمری۔ تھے شامل نام کے

 امیدواروں تین نام کا ان نے کمیٹی تالش اور ہیں چکے رہ امیدوار کے عہدے کے چانسلر وائس کے کراچی

 کے کراچی جامعہ وہ عالوہ کے اس ہیں چکے بن چانسلر وائس ؍2 سے میں جس تھا کیا شامل میں پینل کے

 درانی شاہ ناہید سندھ سیکرٹری چیف مقام قائم۔ ہیں ہوچکے نامزد بھی کیلئے عہدے کے چانسلر وائس پرو

کے چانسلر وائس کو عراقی خالد ڈاکٹر والے رکھنے تجربہ انتظامی نے شاہ علی مراد سندھ اعلیٰ وزیر اور  

۔ گا ہوجائے جاری نوٹیفکیشن باقاعدہ میں روز ؍2 ٓائندہ کا جس ہے دیدی منظوری کی دینے چارج کا عہدے

 تالش تک جب گا رہے چارج کا عہدے کے چانسلر وائس مقام قائم تک وقت اس پاس کے عراقی خالد ڈاکٹر

 کے کراچی جامعہ کہ رہے واضح۔ ٓاجاتی نہیں میں عمل تقرری کی چانسلر وائس مستقل ذریعے کے کمیٹی

۔ہے خالی سے روز ؍10 گزشتہ باعث کے انتقال کے اجمل ڈاکٹر عہدہ کا چانسلر وائس  


