
UNDERTAKING (ایبن یفلح) 

For submission of solved Semester Terminal Exams (STE) paper 
 

BA (Renamed as AD), Courses offered in (BS Urdu, BS Islamic Studies, BS Arabic, 
MA Urdu, MA Islamic Studies, MA Arabic) in Urdu & courses which are offered in 

Urdu in other programs 

(Autumn Semester 2020) 

 ر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      ۔رپورگام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               
مب

 

لن

رو  

 انم اطبل ملع۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        ررٹسجنشی ربمن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وادل اک انم   

 وکرس وکڈ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وکرس اٹلٹیئ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

BA (Renamed as AD Program) 

 ےئگ وکرس وکڈ

ئ ئ

 ر  پلس ےک اطمقب دئ
مب

 

لن

وخد اےنپ رپیپ اورپ درج ےہ اک لیصفتیک  سجںیم ہیفلح ایبن رکات/رکیت وہں ہک ںیم ےن اینپ رو

یسک اتکب، وماد ای دورسے ہبلط ےس لقن دشہ  ارگ ےتپ رپ اراسل رکراہ/ریہ وہں۔  ےئگ ےیئد ہقلعتم ویٹرٹ ےکاور  ےہاہھت ےس لح ایک

 وجاابت اثتب وہےئگ وت ھجم رپ رچہب اسزی اور لقن اک سیک انبای اجےئ ۔

.(1 

Courses offered in (BS Urdu, BS Islamic Studies, BS Arabic, MA Urdu, MA Islamic 
Studies, MA Arabic) in Urdu & courses which are offered in Urdu in other programs: 

 ےئگ وکرس وکڈ

ئ ئ

 ر  پلس ےک اطمقب دئ
مب

 

لن

وخد اےنپ رپیپ اورپ درج ےہ اک لیصفتیک  سجںیم ہیفلح ایبن رکات/رکیت وہں ہک ںیم ےن اینپ رو

یسک اتکب، وماد ای دورسے ہبلط ےس  ارگ رکراہ/ریہ وہں۔ اولپڈ الی امی اسی وپرلٹ رپ  دی یئگ دہاایت ےک اطمقباور  ےہاہھت ےس لح ایک

 لقن دشہ وجاابت اثتب وہےئگ وت ھجم رپ رچہب اسزی اور لقن اک سیک انبای اجےئ ۔

.(2 

 

علم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔دستخط۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔نام طالب   

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یک تاری    خ   بھجوان   متعلقہ ٹیوٹر کو  ۔۔۔۔۔موبائل نمبر  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ای میل ایڈریس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔مکمل پتہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

اےنپ رکںی اور لح دشہ رپیپ ےک اسھت فل  رہوکرس وکڈےکرہ احلظ ےس لمکم رکےکابلطء اس ایبن یفلح وک رپورگام ےک  یب اے / اے ڈی ۔   1        ونٹ:

۔اکرروایئ یک اجےئ یگ طلغ ایبین یک وصرت ںیم تخس ۔ دںیاراسل رکہقلعتم ویٹرٹ وک اس ےک ہتپ رپ  

لمکم رکےکاےنپ الی امی اسی وپرلٹ رپ رہ وکرس وکڈ ےک لح دشہ رپیپ ےک اسھت دحیلعہ دحیلعہ  رہ احلظ ےسہکبج اقبای رپورگاومں ےک ہبلط ایس ایبن یفلح وک  ۔2 

۔اکرروایئ یک اجےئ یگ طلغ ایبین یک وصرت ںیم تخس اولپڈ رکںی۔   


