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 اور افکار گاندهيائی' پر طور مشترکہ سے جانب کی کوريا يو،جنوبی اين ايس اور اسالميہ مليہ جامعہ

اہتمام کا ويبنار پر' فلسفہ   
 

 کيا۔ اہتمام کا ويبنار الئن آن ايک سے عنوان کے فلسفہ اور افکار گاندهيائی نے اسالميہ مليہ جامعہ کل 
يونيورسٹی،جنوبی نيشنل ويبنارسيئول يہ  تعاون مشترکہ کے اسالميہ مليہ جامعہ اور) کے او آر( کوريا 

 حيثيت کی خصوصی مہمان سفير کے آراو کل بونگ امب۔شن ای ايچ ميں ويبنار ۔اس تها ہوا منعقد سے
 فرائض کے صدارت اسالميہ مليہ چانسلر،جامعہ اختر،وائس نجمہ پروفيسر جبکہ تهے شريک سے

۔ تهيں رہی دے انجام   
   

 ويبنار نے انہوں تهے۔ اسپيکر مرکزی کے آراو ، يونيورسٹی نيشنل سيئول ، جون ڈونگ جو پروفيسر
 کے پريزنٹيشن پوائنٹ پاور پر' ارتقاء کا شخصيت کی گاندهی ميں جمہوريہ برائے اوڈيسی کورين' ميں
ديا۔ ليکچر انگيز بصيرت ہی بہت ايک ساته  

 
تهے۔ موجود بهی اپادهائے پريانکر پروفيسر امن برائے چيئر کے يونيسکو ميں ويبينار  

 
 مليہ جامعہ کہ کہا نے اختر نجمہ پروفيسر چانسلر وائس کے اسالميہ مليہ جامعہ ميں خطاب اپنے

 ميں مستقبل اور ہے چالرہی کورسز کے زبان کورين ميں يونيورسٹی سے اشتراک کے کوريا اسالميہ
ہے۔ کررہی خوض و پرغور کرنے شروع پروگرام مزيد کی طرح اس يونيورسٹی  

 
 ہيں قوم بابائے کے ہندوستان گاندهی مہاتما کہ کہا نے کيل بونگ شن سفير دوران کے خطاب اپنے
ہے۔ ليے کے دنيا ساری پيغام کا تشدد عدم اور امن کا ان ہے۔ سے دنيا پوری تعلق کا ان ليکن  

 
 خالف کے حکمرانی نوآبادياتی کی جاپان جدوجہد کی آزادی کی ہندوستان کہ کہا بهی يہ نے انہوں
 مختلف کے تحريک قومی کی ہندوستان نے اخبارات کورين ہے۔ آہنگ ہم سے مزاحمت کی کوريا

کی۔ حاصل تحريک سے آزادی جہد و جد کی دوسرے ايک نے ہم ۔ ہے ياک احاطہ کا پہلوؤں  
 

 نے اسالميہ مليہ ،جامعہ)ڈويلپمنٹ اينڈ پالننگ( ڈی ايس او اور انگريزی شعبہ رنجن مکيش پروفيسر
کرايا۔ متعارف کا پينلسٹس ديگر اور اسپيکر اور کيا منظم کو ويبنار  
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