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   کی وجہ سے محدود ہوتے مالزمت کی منڈی ميں روزگار کا امکان 19کووڈ 

  کا انعقاد'آن الئن سمر اسکول آن جاب ريڈينيس '  ہوگا  جامعہ ميں
  

ايک ہفتہ طويل  ء کو  2020جوالئی  24جوالئی تا  16کی يونيورسٹی پليسمنٹ سيل جامعہ مليہ اسالميہ 
کی وجہ سے  19کووڈ  کا اہتمام کررہی ہے ۔ اس کا مقصد " آن الئن سمر اسکول آن جاب ريڈينس"

سکڑتے مالزمت کی منڈی ميں روزگار کے مواقع کے لئے طلباء کو تيار کرنا اور اس کے امکان سے 
بجے گوگل ميٹ سے  3کو سہ پہر  2020جوالئی  16فتتاح انهيں روش ناس کرانا ہے ۔ اس پروگرام کا ا

  ہوگا۔
  

افتتاحی اجالس ميں مسٹر انيس خان ، گلوبل بزنس ہيڈ ، ڈبليو پی آر او لميٹڈ ، برطانيہ مہمان خصوصی 
پر تبادلہ خيال  "  امکانات  مستقبل کے  اور  عالمی معيشت کے تبديل ہوتے منظر نامے "ہوں گے۔ وه 

  يسر نجمہ اختر ، وائس چانسلر ، جامعہ مليہ اسالميہ اس اجالس کی صدارت کريں گی۔کريں گے۔ پروف 
  

ہورہا   اس سمر اسکول کا انعقادوائس چانسلر ، جامعہ مليہ اسالميہ پروفيسر نجمہ اختر کی سرپرستی ميں 
اس  يونيورسٹی کے مختلف کورسوں کے طلباء مالزمتوں کے امکان اور  پروگرام کے ذريعے  اس  ہے ۔ 

   کے حصول کے طريقہ کار سے واقف ہو سکيں گے ۔
  

کيسے کريں ، شخصيت کی نشوونما کيسے ہو ، مواصالت اور پيش کش کی   اس ميں طلباء اپنا محاسبہ 
مہارت کيسے پيدا کی جائے ، گروپ ڈسکشنز کيسے کيا جاتا ہے ، اپنا ہدف کس طرح متعين کرتے ہيں ، 

مل کو موثر کيسے بنايا جا سکتا ہے ، کريکنگ انٹرويوزکيسے ہوتے ٹيم ورک کيا ہوتی ہے ، تحريری ع
نہ صرف مجموعی   ہيں جيسے موضوعات پر گفتگو ہوگی ۔ اس سے طلبہ کو مالزمتوں کے ليے 

اسے کيسے اپنے حق ميں استعمال  صالحيتوں کو بڑهانے ميں مدد ملے گی بلکہ موجوده صورتحال ميں 
شريک ہونے والے تمام  جان سکيں گے ۔ پروگرام کی تکميل کے بعد  ه بارے ميں بهی و ، اس   کيا جائے 
  گا۔ جائے  نوازا  سے بهی  کو ای سرٹيفکيٹ  ہی افراد 

  
مقررين ميں مسٹرذوہيب ٹی خان ، سی ای او ،اپی جئے ستيہ اينڈ سورن گروپ ، مسٹر ديويش دهون ، 

يورپ ،يورپ ، مڈل  -ل سورسنگ منيجرگلوبل سی پی بزنس ليڈ ، ديجيو ، مسٹر شيرف الرحمن ، ريجن
ايسٹ نارته افريقہ ، نيسلے شامل ہيں ، مسٹر سمير شرما۔ ہيڈ مارکيٹنگ ، ڈيجيٹل اينڈ آف الئن ، انڈاسپريٹ 

امپالئی کاونسيلنگ ، دبئی اليکٹريسيٹی اينڈ واٹر  -گروپ ، محترمہ روپا ايچ شرما ، دے ۔ سينئر منيجر 
مسٹر کرن سکهوجا ، سينئر پروڈکٹ مينيجر ، فوربس ڈاٹ کام ، محترمہ  ،) ڈی ای ڈبليو اے (اتهارٹی 

ايچ آر ، ڈی ايل ايف لميٹڈ۔ ،  - روحی دهر ، کارپوريٹ ٹرينر ، مسٹر سنجے بکسکال ، سابق سينئر وی پی 
محترمہ ريتيکا سبهاش ، ڈائريکٹر آف اسکول انڈين سب کان ٹی نينٹ ، منگا ہائی ڈاٹ کام ، مسٹر نديم حسن 
، ٹيلنٹ ڈويلپمنٹ اسپيشلسٹ ، دبئی ، مسٹر راجکمل گپتا ، ڈالميا گروپ ، ڈائريکٹر ايچ آر ، مسٹر جمال شاه 

، کارپوريٹ ٹرينر ، پروفيسر نوشاد ايچ۔ مولک ، پروفيسر شاہد اختر ، پروفيسر نشاط حيدر اور پروفيسر 
  ريحان خان سوری وغيره شامل ہيں ۔

  



سال منا رہی ہے اور حال ہی ميں ايم ايچ آر ڈی ، اين آئی آر ايف کے ذريعہ  جامعہ مليہ اسالميہ اپنا صدی 
کيو (اعلی يونيورسٹيوں کی فہرست ميں داخل ہوگئی ہے۔ کواکواريلی سيمنڈز  10ملک کی   رينکنگ ميں 

يونيورسٹيوں ميں شامل ہے۔  800- 751ورلڈ يونيورسٹی رينکنگ کے مطابق ، جامعہ پوری دنيا کی ) ايس
ورسٹی کے آغاز سے ہی يونيورسٹی پليسمنٹ سيل طلباء کے کيريئر ميں اضافے کے لئے مستقل يوني

  جدوجہد کر رہی ہے۔
  احمد عظيم 
  ميڈيا کوآرڈينيٹر- پی ار او  

 


