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 جامعہ ميں دو روزه آن الئن فيکلٹی ڈويلپمنٹ پروگرام کاميابی کے ساته اختتام پذير
 

پيش آنے والے چيلنجوں کا مقابلہ  کے تحت    19کوويڈ  نے  جامعہ مليہ اسالميہ کے وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر 
دو روزه ليے ،   ت کو کم کرنے کے کرنے اور يونيورسٹی ميں تعليمی سرگرميوں پر اس کے اثرا آن الئن فيکلٹی  

کا انعقاد کرايا ۔ يہ پروگرام جامعہ مليہ اسالميہ کے اساتذه کے ليے منعقد کيا گيا، جس کی سر براہی   ڈويلپمنٹ پروگرام 
ن قمر ، سنٹر فار مينجمنٹ اسٹڈيز ، جامعہ اور سابق سکريٹری جنرل ، اے آئی يو نے کی ۔پروفيسر فرقا  

 
پذيرائی کی ۔ آن الئن پليٹ فارم  نے کافی  فيکلٹی ممبروں  يہ اپنی نوعيت کا پہال آن الئن پروگرام تها ، جس کی جامعہ 

شرکت کی دعوت  يب فيکلٹی ممبران کے قر 200رجسٹرڈ شرکاء ميں سے  450کی محدود گنجائش کی وجہ سے ، 
دی گئی تهی ، جن ميں ڈين ، مراکز کے ڈائرکٹر ، محکمہ کے سربراہان ، پروفيسرز ، ايسوسی ايٹ اور اسسٹنٹ 

شامل تهے ۔ پروفيسرز   
 

ڈيجيٹل پليٹ فارم کے ذريعے انجام ديا گيا تها۔ تمام شرکاءنے اپنی اپنی رہائش گاہوں سے يہ پروگرام خالصتا  س ا   
سيشن کے دوران ، پروفيسر اختر نے تمام شرکاء سے آن الئن بات چيت  پروگرام ميں حصہ ليا ، تجربہ ساجها  تربيتی 

ديکه بڑی خوش ہوئيں ۔ انہوں نے اس  ميں اساتذه اور ديگر عملہ جات کے جوش و جذبے کو    کی۔ وه يونيورسٹی 
و سراہا ۔طلباء کی مدد کے لئے سبهی کی کوششوں ک  مشکل وقت ميں   

 
باريکيوں سے اساتذه کو واقف    سے متعلق ) آئی سی ٹی(انفارميشن اينڈ کميونيکيشن ٹکنالوجی   اس پروگرام کا مقصد 

کہ کيسے وه آسانی کے ساته طلباء سے جڑ سکتے ہيں اور ان کی پڑهائی لکهائی ميں  کرانا تها ، نيز يہ بهی بتانا تها 
سکتے ہيں ۔  معاون و مددگار ہو    

 
پروگرام ميں ، پروفيسر نجمہ اختر شرکاء کی حوصلہ افزائی   تکنيکی سيشن کی صدارت پروفيسر فرقان قمر نے کی۔ 

رہيں۔ اور ترغيب کے لئے بذات خود حاضر   
 

کئی سيشنوں ميں شرکاء   ڈائريکٹر  قائم مقام  ڈاکٹر ايس کاظم نقوی ، ايف ٹی کے سنٹر برائے انفارميشن ٹکنالوجی ، 
ہوئے اور موجوده صورتحال ميں تعليمی تسلسل برقرار رکهنے کے لئے آئی سی ٹی کا بہترين  سے مخاطب

کيسے ہو اس پر روشنی ڈالی ۔ استعمال    
 

عالقوں پر رسائی   ڈاکٹر طارق اشرف ، يونيورسٹی الئبريرين نے اوپن ايجوکيشنل ريسورسز اور جامعہ کی دور دراز 
تبادلہ خيال کيا۔ کے بارے ميں   

 
پروگرام نے ہميں تدريس کے عمل کو آسان بنانے کے لئے  اس   کاء ميں سے ايک ڈاکٹر شيکها کپور کے مطابق شر

گوگل   مدد کی۔  استعمال اور جی ايس سوٹ کے مختلف ٹولز کے استعمال ميں ہماری  کا آن الئن   گوگل کالس روم 
مشکل وقت ميں ہمارے کام آ  رف کرايا جو اس ميٹ کے ذريعہ منعقده پروگرام نے ہميں متعدد گوگل ٹولز سے متعا

يونيورسٹی کا يہ ايک بہت بڑا اور بروقت اقدام تها۔پروگرام نے ہميں نہ صرف آن الئن طريقوں اور   ہيں۔  سکتے 
کو سيکهنے کا ايک موقع فراہم کيا ، بلکہ ايک دوسرے سے بات چيت کرنے اور درس و تدريس سے متعلق اپنے  ٹولز 

وک و شبہات کے ازالے کا بهی موقع فراہم کيا، اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے ۔خدشات اور شک  
 



دوسرے شرکاء نے بهی وائس چانسلر ، جامعہ اور ان کی ٹيم کے اس بروقت اور طلبا دوست دوستانہ اقدام پر خوشی کا 
کی خدمت کے لئے زياده سے قوم  رکهتے ہويے  اظہار کيا اور آن الئن پليٹ فارم کے ذريعہ تدريسی عمل کو جاری 

  زياده عزم کے ساته کام کرنے کا اظہار کيا۔
 

 جامعہ باقی فيکلٹی ممبروں کے لئے ايسے پروگراموں کا اہتمام کرتی رہے گی۔
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