
  

 
  دفتر برائے تعلقات عامہ و ميڈيا کو آرڈی نيشن

  جامعہ مليہ اسالميہ
  2020جوالئی 17

   جامعہ ميں آن الئن سمر اسکول آن جاب ريڈيينس کا آغاز
   انيس خان: بدلنے زمانے کے ساته خود کو بدلنے کے لئے تيار رہنا ہوگا ، اسی ميں کاميابی ہے 

  
آن الئن سمر اسکول آن جاب "يونيورسٹی پليسمنٹ سيل کے زير اہتمام ايک ہفتہ طويل  جامعہ مليہ اسالميہ 

ا کو آنے والے کی وجہ سے سکڑتے جاب مارکيٹ ميں طلب 19کا آغاز کل سے ہوا۔ کووڈ " ريڈيينس
  تک يہ پروگرام جاری رہے گا۔ 2020جوالئی  24مالزمت کے مواقع کی تياری کےلئے 

  
کے مسٹر انيس خان مہمان خصوصی ) برطانيہ(افتتاحی سيشن ميں گلوبل بزنس ہيڈ ، وپرو لميٹڈ ، برطانيہ 

  کو خطاب کيا ۔ تهے، انهوں نے لندن ، برطانيہ سے شرکاء 
  

فتتاحی خطاب ميں عالمی معيشت اور مستقبل کے لئے درکار مہارت کے موضوع پر مسٹر خان نے اپنے ا
کی وجہ سے کاروبار اور مالزمت کی منڈی کی بدلتی صورتحال  19اظہار خيال کيا ۔مسٹر خان نے کووڈ 

پر غور کرنے کے لئے ضروری مہارت کے بارے ميں تفصيل سے روشنی ڈالی۔انهوں نے کہا آنے واال 
کہ طلباء خود کو   وجی اور مشين کاہوگا اس لئے اس ميں جگہ بنانے کے لئے ضروری ہےزمانہ تکنال

   بدلتے زمانے کے ساته ہم آہنگ کريں ۔
  

انہوں نے کسی بهی فرد اور تنظيم کے لئے ڈيٹا لٹريسی کی اہميت پر زور ديا۔ انہوں نے اس کو چوتهے 
ہ ٹيک سيورينس ذاتی ، پيشہ ورانہ يا کسی بهی صنعتی انقالب کا ايندهن قرار ديا۔ مسٹر خان نے کہا ک

صنعت ميں کافی اہم ہو گيا ہے، اس لئے مستقبل ميں بهی ہر کام کے لئے ان ٹيکنالوجيز اور تکنيکی 
  مہارتوں سے آگاہی درکار ہوگی۔

  
انهوں نے کہا مشينيں پيچيده فيصلہ سازی ميں پوری طرح سے انسان کی جگہ نہيں لے سکتی ہيں۔ مشينيں 
شايد اس رفتار سے اعداد و شمار کا تجزيہ کرنے ميں کامياب ہوسکتی ہيں کہ انسان نااہل ہے ليکن مشينوں 

کے ذريعہ فراہم کرده معلومات کے ساته کيا کرنا ہے اس کے بارے ميں بہت سارے فيصلے ابهی بهی 
   انسانوں کو ہی لينا ہے ۔

  
وئے کہا کہ يہ ايک اور عالقہ ہے جہاں انسانوں کو انہوں نے جذباتی ذہانت کی اہميت کو اجاگر کرتے ہ

  مشين سے زياده برتری حاصل ہے۔
  

مسٹر خان نے اس بات پر زور ديا کہ ہميں جس طرح سے دنيا ميں تبديلی آرہی ہے اس کے مطابق ڈهلنے 
    اوراپنے اندر لچک پيدا کرنے کے لئے تيار رہنا ہوگا۔

  
اختر ، وائس چانسلر ، جامعہ مليہ اسالميہ نے کی۔ انہوں نے  افتتاحی اجالس کی صدارت پروفيسر نجمہ

وبائی امراض کے بعد  19مسٹر خان کے بصيرت انگيز افتتاحی خطاب پر ان کا شکريہ ادا کيا اور کووڈ 
  صورتحال کے معمول پر آنے کے بعد جامعہ آنے کی دعوت دی۔

  



انہوں نے آن الئن سمر اسکول کے انعقاد پر يونيورسٹی پليسمنٹ سيل ، جامعہ مليہ اسالميہ کو بهی 
  مبارکباد پيش کی۔

  
  احمد عظيم 
  ميڈيا کوآرڈينيٹر- پی ار او  
  

 


