
 
 
  
  تعلقات عامہ و ميڈيا کو آرڈی نيٹرآفس  
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  نئی دہلی
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  پريس ريليز

پر جامعہ ميں ايک ہفتے پر مشتمل آن الئن ’ جيو اسپيشيل تيکنک کے ذريعہ صالحيت سازی‘  
  ورکشاپ کا انعقاد

  
پروگرام کے زيراہتمام ريسرچ اسکالرز  1ڈی آر ايس - جامعہ مليہ اسالميہ ميں يو جی سی ايس اے پی  

پر ايک ہفتہ طويل ' جيو اسپيشل تکنيکز کے ذريعے صالحيت سازی 'اور پی جی طلباء کے لئے 
زير  کو شروع ہوا ، اس پروگرام کا انعقاد شعبہ جغرافيہ ، کے 2020يکم دسمبر ) آن الئن(ورکشاپ 

  کو کاميابی کے ساته اختتام کو پہنچا ۔ 2020دسمبر  6اہتمام عمل ميں آيا، جو 
  

، انڈين ) آئی آئی آر ايس (ڈاکٹر پرکاش چوہان ، ڈائريکٹر ، انڈين انسٹی ٹيوٹ آف ريموٹ سينسنگ 
ام کو پروگر 2020دسمبر ،  6، حکومت ہند دہرا دون نے ) آئی ايس آر او(اسپيس ريسرچ آرگنائزيشن 

ميں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پروفيسر دمحم اسد الدين ، مشير برائے وائس چانسلر ، اکيڈمکس 
اينڈ ريسرچ اينڈ ڈين ، اينڈ فيکلٹی آف ہيومنٹی اينڈ لينگويجز ، جامعہ مليہ اسالميہ تقريب کے مہمان 

  اعزازی تهے۔
  

وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر نے  کو جامعہ مليہ اسالميہ کے 2020ورکشاپ کا افتتاح يکم دسمبر 
پروگرام کا آغاز پروفيسر ايم اشتياق ، شعبہ جغرافيہ ، جامعہ مليہ اسالميہ کے استقباليہ خطبہ سے   کيا۔
  ہوا۔
  

جے اين يو ، ڈی يو ، اے ايم يو ، جے ايم آئی ، يونيورسٹی آف گور بنگا ، بردوان يونيورسٹی ، الياه 
روناچل پرديش ، عثمانيہ يونيورسٹی ، ٹی آئی ايس ايس ، ممبئی ، يونی آف ا -يونيورسٹی ، آر جی يو

کشمير ، يونيورسٹی آف جموں وغيره کے پی ايچ ڈی اور پوسٹ گريجويٹ طلباء نے اس ميں شرکت 
  کی ۔

  
کے کوآرڈينيٹر پروفيسر عتيق  I -ايس اے پی -ڈی آر ايس-ورکشاپ اينڈ کوآرڈينيٹر ، يو جی سی  

  کشاپ کی تفصيلی رپورٹ پيش کی۔الرحمن نے ور
  

شرکاء نے ورکشاپ کے بارے ميں بہت مثبت رائے دی ، خاص طور پر قومی اور بين االقوامی 
يونيورسٹيوں جيسے جامعہ راجشاہی ، بنگلہ ديش ، کنگ خالد يونيورسيی ، کے ايس اے ، ايسٹ چين 

  افی تعريف کی ۔نارمل يونيورسٹی۔ شنگهائی چين سے وابستہ ماہرين پروگرام کی ک
  



يونيورسٹی آف مانچسٹر ، برطانيہ کے ماہرين اور جے اين يو ، ڈی يو ، جے ايم آئی ، پنجاب 
دہلی اور آئی آئی آر  -يونيورسٹی ، آئی ٹی روڑکی ، ٹی ای آر آئی يونيورسٹی ، دہلی ، پی ايچ ايف آئی 

  ايس سے وابستہ ماہرين نے ورکشاپ کے دوران ليکچر ديا۔
  

اور  I -ايس اے پی -ڈی آر ايس-کا اختتام پروفيسر مريم طاہر ، ڈائی کوآرڈينيٹر ، يو جی سی ورکشاپ
ہيڈ ، شعبہ جغرافيہ ، جامعہ مليہ اسالميہ نے کيا۔ پروفيسر مريم نے وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر 

تعاون اور کی ورکشاپ کے ساته ساته ديگر تعليمی تقاريب کے انعقاد کے لئے فراہم کرده مستقل 
  حوصلہ افزائی کا شکريہ ادا کيا ۔

  
  احمد عظيم

  ميڈيا کوآرڈينيٹر-پی ار او
  
  

 


