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  پريس ريليز
  
  

 6پی ايچ ڈی اور  77جامعہ نے الک ڈاؤن کے درميان آن الئن موڈ کے ذريعہ 
  ايم فل وايو کروائے

  

کو ورچوئل ) آئی ٹی(جامعہ مليہ اسالميہ بڑے پيمانے پر انفارميشن ٹکنالوجی 
پی ايچ ڈی وايوا اور پی ايچ ڈی پری سبميشن کے لئے استعمال / ايم پی فل 

ملک کے ان اداروں ميں سے ايک ہے جس نے  کررہی ہے۔ جامعہ مليہ اسالميہ
  پی ايچ ڈی وايوا آن الئن شروع کی ہے ۔/ ايم فل 

  

وبائی مرض کے سبب آن الئن کالسيں بند ہوئيں ہيں اس  19-جب سے کووڈ 
پی ايچ ڈی پری  5پی ايچ ڈی وايوا،  76وقت سے يونيورسٹی نے اب تک 

ايم ٹيک وايوا کا 2ل وايوا اورايم ف 6پی ايچ ڈی وايوا،/ ايم فل  1سبميشنس ، 
انعقاد کرا چکی ہے ۔ وايوا گوگل ميٹ کے ذريعے ليا جارہا ہے اور آئنده کسی 

  بهی حوالہ کے لئے تمام وايوا کے ريکارڈنگ محفوظ کيے جاتے ہيں۔
  

سے شروع ہوا، جس ميں جامعہ مليہ اسالميہ  2020جون ،  11آن الئن وايوا 
   ان سرگرميوں کو بہتر انداز ميں) سی آئی ٹی(وجی کا سنٹر فار انفارميشن ٹکنال

برتنے ميں تعاون فراہم کررہا ہے۔ سی آئی ٹی نے اس درميان درجنوں ويبينار 
اور تربيتی پروگرام ، سی اے ايس کے تحت سليکشن کميٹيوں ، فنانس کميٹی 

ميٹنگ ، ايگزيکٹو کميٹی کا اجالس اور يونيورسٹی کے ديگر اہم سرکاری 
  کے انعقاد ميں بهی مدد فراہم کی ہے۔ اجالسوں

  

آن الئن درس و تدريس اور ديگر سرگرمياں وائس چانسلر جامعہ مليہ اسالميہ 
پروفيسر نجمہ اختر کی ايماء پر شروع ہوئی جنہوں نے آئی ٹی ٹولز کے 

وبائی  19استعمال پر زور ديا تاکہ اس بات کو يقينی بنايا جاسکے کہ کووڈ 
   س و تدريس اور ديگر متعلقہ سرگرمياں ماند نہ پڑے۔مرض کی وجہ سے در
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