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  پريس ريليز
 

 جامعہ مليہ کے پروفيسر کا يونيورسٹی آف نارته سماترا ميں کليدی خطبہ
 

پروفيسر نجمہ اختر ڈاکٹر دمحم اسد الدين شعبہ انگريزی کے پروفيسر اور جامعہ مليہ اسالميہ وائس چانسلر 
کے اکيڈمک اينڈ ريسرچ مشير نے اسالمک يونيورسٹی آف نارته سماترا ميڈن کے فيکلٹی آف لٹريچر کی 

ريسرچ پيراڈائم ان ‘کو2019جوالئی کو  3جانب سے منعقده دوسرء دوروزه بين االقوامی کانفرنس ميں 
کے موضوع پر کليدی خطبہ پيش کيا۔’ لنگويج، ليٹريچر اينڈ لنگويج ٹيچنگ ان دی انڈسٹريل ريووليوشن  

ميں منعقد ہوا جس ميں چين سميت دتهائی لينڈ،  کانفرنس کا افتتاحی اجالس بال روم، مدنی ہوٹل، ميڈان 
ايران، تيونس،الجيريا جيسے آٹه ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی۔ پروفيسر اسد الدين نے اپنے کليدی 

ادب ميں تحقيق و تعليم اور اس ميں بدالو کے متعلق گفتگو کی۔ خطبے ميں ايشياء ميں انگريزی زبان و 
پورے عالقے کے تاريخی نقشہ جات کی بنياد پر اپنے خطبے ميں انهوں نے کہا کہ کيسے انگريزی زبان 

و ادب نے اپنے پير جمائے، کيسے اپنی اہميت منوائی اور کس طرح عالمی پيمانے پر خود کو ثابت کيا 
 اس پر گفتگو کی۔

نهوں نے بتايا کہ يہ بنيادی بدالو اس بات پر منحصر تهے کہ کس ملک پر حکمرانی کا اثر کس طرح تها۔ ا
اس بدالو کو اس بات نے بهی متاثر کيا کہ کئی ممالک ميں ايک ہی زبان بولی جاتی تهی يا پهر کئی 

ات پر اپنے خياالت زبانيں۔ پروفيسر اسد الدين نے اس ميدان ميں جاری تبديلی اور مستقبل کے امکان
 رکهے۔

يونيورسٹی کے ريکٹر ڈاکٹر ايچ يينہار جالل الدين اور وائس ريکٹر نے پروفيسر اسد الدين کا استقبال کيا 
اور ٓنے والے دنوں ميں جامعہ کے ساته تعاون کے امکان پر غور و خوض کرنے کی بات کہی۔اس 

يا علی گڈه مسلم يونيورسٹی کے تعليم يافتہ ہيں،  يونيورسٹی کے فيکلٹی کء کئی ارکان جامعہ مليہ اسالميہ
ان سبهوں نے اس بات پر بهی اپنے شوق کا اظہار کيا کہ دونوں يونيورسٹی کے مابين طلباء اور فيکلٹی 

ممبران کا تبادلہ ہو۔ ريکٹر اور وائس ريکٹر نے جامعہ مليہ اسالميہ کے وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر 
الدين کے ساته اپنے نيک جذبات کا بهی اظہار کيا۔ کے تئيں پروفيسر اسد  
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