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سفير جنوبی کوريا: طلباء کے لئے تعليم اور کير ير کے بہترين مواقع   جنوبی کوريا ميں ہندوستانی  

کا آغازکورس  جامعہ مليہ اسالميہ ميں کوريازبان کی دی جائے گی تعليم ، آئندہ سيشن سے ہوگا   

:نئی دہلی   

جامعہ مليہ اسالميہ ميں اب کوريا زبان کی بهی تعليم دی جائے گی ۔ ان خياالت کا اظہار جنوبی 
: ہندوستان اور جنوبی کوريا کے تعلقات   کے سفير ڈاکٹر چو ہيون نے جامعہ مليہ اسالميہ ميں  کوريا

طاب کے دوران کيا ۔ انهوں نے کہا موضوع پر خ  ہندوستانی طلباء کے لئے جنوبی کوريا ميں مواقع
اور جامعہ مليہ اسالميہ ميں کوريا   کہ ہندوستان اور کوريا کے تعلقات بہت قديم رہے ہيں

حد خوشی ہوئی ہے ۔  پڑهائے جانے کی خبر سے انهيں بے  زبان  

ن کے پر کورين سفير نے کوريا کی تاريخ اور ثقافت پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستا  اس موقع 
کوريا سے تعلقات کافی قديمی زمانے سے رہے ہيں ليکن يہ افسوس کی بات ہے کہ طلباء کے تبادلہ 

جنوبی   اور ثقافتی ساجهے داری ميں کم توجہ دی گئی ۔انهوں نے بتايا کہ ہندوستان ميں تقريبا تين سو
کوريائی طلباء تعليم   کوريا کے طلباء تعليم حاصل کر رہے ہيں جبکہ امريکہ ميں تقريبا سترہ ہزار

کوريا زبان اپنے يہاں متعارف کراکے جو ابتدا کی ہے اس سے   حاصل کر رہے ہيں ۔ ليکن جامعہ نے
 علم و ادب اور سائنس و تکنالوجی سميت مختلف ميدانوں ميں تعلقات کی راہيں ہموار ہوں گی۔

کلچر، کورين لنگويج اور فلم و کورين اسٹڈيز ، کوريا    انهوں نے کہا کہ ہندوستانی طلباء کے لئے 
اس وقت ہندوستان ميں تقريبا پانچ سو سے  ڈرامہ ميں بے حد مواقع ہيں ۔ ڈاکٹر چو ہيون نے کہا کہ 

يہاں کے طلباء کو بہتر   زيادہ کمپنياں سرمايہ کاری کر رہی ہيں ، اور کورين زبان سيکهنے سے
 مالزمت کے مواقع مليں گے۔

کہا کہ جامعہ ميں کوريا زبان متعارف کرانے   پروفيسر طلعت احمد نےاس موقع پر شيخ الجامعہ  
بين االقوامی تعلقات کی تفہيم کے  کے ہی مواقع نہيں پيدا ہوں گے بلکہ اس سے   سے صرف مالزمت

لئے بهی راہيں ہموار ہوں گے ۔پروفيسر طلعت احمد نے کہا کہ جامعہ مليہ اسالميہ مختلف قوموں اور 
نے ميں نماياں کردار ادا کرتا رہا ہے ۔ جامعہ ميں مختلف بين االقوامی زبانوں تہذيبوں کو جوڑ

کامياب انعقاد کے بعد کوريا زبان کی ابتدا بهی بہتر مواقع پيدا کرے گی ۔   کے  

پروفيسر   شعبہ انجنئرنگ کے ڈين اس پروگرام ميں  مليہ اسالميہ کے سی آئی ٹی ميں منعقدہ   جامعہ
سميت جامعہ مليہ اسالميہ کے اساتذہ و   زبان کے استاد پروفيسر کم  يو ميں کوريامہتاب عالم ، ڈی 

نے طلباء اور اساتذہ   ڈاکٹر چو ہيون  لوگوں نے شرکت کی ۔ اس موقع پر طلباء سميت بڑی تعداد ميں 
بين االقوامی امور کے کوآر ڈی نيٹر پروفيسر مکيش  کے سوالوں کے تسلی بخش جواب بهی دئے ۔ 

شعبہ انجنئرنگ کے ڈين پروفيسر مہتاب عالم نے تمام ہی شرکاء   تعارفی کلمات ادا کئے ، ن نے رنج
سے وابستہ کمپنيوں کو   جنوبی کوريا سفير سے کہا کہ جنوبی کوريا  کرتے ہوئے  کا شکريہ ادا

  جامعہ کے طلباء کو مواقع دينا

۔ چاہئے آنا   لئے بهی انهيں يہاں چاہئے اور کيمپس پليسمنٹ سيل   
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