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جامعہ مليہ اسالميہ کے سينٹر فار ڈسٹينس اينڈ اوپن ايجو کيشن کی جانب سے آن الئن بين االقوامی   

   کانفرنس کا انعقاد
  

ڈسٹنس ايجوکيشن اينڈ 'ايجوکيشن کے زير اہتمام جامعہ مليہ اسالميہ سنٹر فار ڈسٹنس اينڈ اوپن 
ايجوکيشنل ٹکنالوجی کے موضوع پر دو روزه آن الئن بين االقوامی کانفرنس کا آج آغازہوا۔ کانفرنس 

ميں اندرا گاندهی نيشنل اوپن يونيورسٹی ، جامعہ مليہ اسالميہ ، جواہر لعل نہرو يونيورسٹی ، علی گڈه 
سے زائد افراد  68، ايس جی ٹی يونيورسٹی اور دہلی يونيورسٹی سميت  مسلم يونيورسٹی ، جی بی يو

  شريک ہوئے۔
  

پروفيسر نجمہ اختر ، وائس چانسلر ، جامعہ مليہ اسالميہ افتتاحی تقريب کے مہمان خصوصی تهيں ۔ 
پروفيسر دمحم مياں اور پروفيسر سنتوش پانڈا مہمان ذی وقار تهے۔ جے ڈی آئی کے سی ڈی او ای ميں 

  سسٹنٹ پروفيسر ڈاکٹر فردوس خانم نے افتتاحی سيشن کا وقار بڑهايا ۔ا
  

وبائی امراض کی وجہ سے پيدا شده حاالت ميں آن الئن اور فاصالتی  19پروفيسر دمحم مياں نے کوويڈ 
تعليم کی اہميت پر تبادلہ خيال کيا۔ انہوں نے نئے ڈيجيٹل اعلی تعليمی پليٹ فارمز کے مابين باہمی 

ی ضرورت پر بهی زور ديا۔ انہوں نے يہ بهی تجويز پيش کی کہ سی ڈی او ای ، جامعہ مليہ رابطے ک
  اسالميہ غير ملکی طلبہ کے لئے اپنا دروازه کهولے۔

  
پروفيسر سنتوش پانڈا نے کہا کہ موجوده صورتحال نے ہميں تعليم کے لئے تکنا لوجی کی اہميت کو 

کہا تدريسی شعبے ميں ٹکنالوجی کی رہنمائی کرنی چاہئے قبول کرنے پر مجبور کرديا ہے۔ انہوں نے 
اور ٹکنالوجی کو تدريسی تعليم کی رہنمائی نہيں کرنی چاہئے ، انہوں نے آن الئن اور فاصالتی تعليم 

  ميں تکنالوجی کے کردار پر اپنے خياالت کا اظہار کيا۔
  

ن نے کانفرنس کے شرکاء کے ، پروفيسر احرار حسي) اکيڈمکس(سی ڈی او ای کے اعزازی ڈائريکٹر 
ساته سی ڈی او ای کے ذريعہ ڈيجيٹالئزيشن کی طرف پيشرفت پر روشنی ڈالی اور کہا رواں تعليمی 

سال کے دوران آن الئن داخلے شروع کرکے سی ڈی او ای ميں ڈيجيٹالئزيشن کا عمل حرکت ميں آگيا 
  ہے۔

  
کے عنوان سے ' ڈ ايجوکيشنل ٹکنالوجیڈسٹنس ايجوکيشن اين'مہمان خصوصی پروفيسر نجمہ اختر نے 

، سی ڈی ) اکيڈمکس(کتا ب کا اجراءکيا۔ کتاب کی تدوين پروفيسر احرار حسين نے کی ہے۔ ڈائريکٹر 
، سی ڈی او ای ، ) انتظاميہ(او ای ، جامعہ مليہ اسالميہ اور پروفيسر آر پی بہوگونا ، آنريری ڈائريکٹر 

  وجود تهے ۔جامعہ مليہ اسالميہ بهی اس موقع پر م



  
وائس چانسلر نے جامعہ مليہ اسالميہ کی قومی تعمير ميں تاريخی شراکت پر بات کی۔ انہوں نے 

پروفيسر دمحم مياں کی اس تجويز کا خيرمقدم کيا کہ غير ملکی طلباء کو بڑی تعداد ميں سی ڈی او ای 
وگونا کی سربراہی ميں ميں داخل کيا جائے۔ انہوں نے پروفيسر احرار حسين اور پروفيسر آر پی بہ

    آرگنائزنگ ٹيم کو مبارکباد پيش کی ۔
افتتاحی سيشن کا اختتام پروفيسر آر پی بہوگونا کے کلمات تشکر سے ہوا۔ افتتاحی پروگرام کے بعد 

  تکنيکی سيشن ہوا جس ميں اسکالرز نے اپنے تحقيقی مقالے پيش کئے ۔
  

 47لے موصول ہوئے جن ميں سے صرف دو روزه کانفرنس کے دوران سو سے زائد تحقيقی مقا
مقالے پيش کرنے کے لئے منتخب کيے گئے تهے۔ تکنيکی سيشن کی صدارت مختلف يونيورسٹيوں 

  کے سينئر پروفيسر حضرات فرمائيں گے۔
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