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   جامعہ مليہ اسالميہ نے ٹيچر ايجوکيشن ميں دو ہفتوں کا ريفريشر کورس شروع  
يو (ہيومن ريسورس ڈويلپمنٹ سينٹر -يونيورسٹی کی فيکلٹی آف ايجوکيشن کے تعاون سے يو جی سی

، جامعہ مليہ اسالميہ ، نئی دہلی نے دو ہفتوں پر مشتمل ريفريشر کورس ) ايچ آر ڈی سی-جی سی
ے سے زياده فيکلٹی ممبروں ن 75شروع کيا۔ ہندوستان بهر کی مختلف يونيورسٹيوں اور کالجوں کے 

  شرکت کی ۔
ايچ آر ڈی سی ، ڈائريکٹر پروفيسر انيس الرحمن کے استقباليہ  -افتتاحی اجالس کا آغاز آج يو جی سی 

ميں مہمان    خطاب سے ہوا۔ پروفيسر نجمہ اختر ، وائس چانسلر ، جامعہ مليہ اسالميہ افتتاحی سيشن
مسيح ، ڈين فيکلٹی آف خصوصی کی حيثيت سے شريک تهيں ۔ اس سيشن کی صدارت پروفيسر اعجاز 

ايجوکيشن اور نوڈل آفيسر ، اسکول آف ايجوکيشن سکريٹ آف ايجوکيشن سکيم کے تحت پنڈت مدن 
  موہن مالويہ نيشنل مشن ٹيچرز اينڈ ٹيچنگ نے کی۔

اپنے افتتاحی خطاب کے دوران پروفيسر نجمہ اختر نے ريفريشر کورس کی اہميت پر روشنی ڈالتے 
آپ خوش ’ايک اہم ترين پيشہ سمجها جاتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہوئے کہا کہ تدريس کو 

قسمت ہيں کہ آپ اس پيشے سے وابستہ ہيں اور معاشرے کی ايک اہم ضرورت کو پورا کر ہے ہيں ۔ 
۔ انہوں نے کہا کہ اساتذه ميں ‘اب قوم کو آگے لے جانے کے لئے آپ پر ذمہ دارياں عائد ہوتی ہيں 

تشکيل و تعمير کو عام طور پر نظرانداز کيا جاتا ہے جس کے نتيجے ميں ناخوشگوار  استعداد کار کی
تعليمی نتائج پيدا ہوتے ہيں۔ اس خليج کو دور کرنے کے لئے ، اپڈيٹ کرنے واال تربيتی پروگرام کے 

ساته ساته تعليم کی باريکيوں کو سمجهنے کے لئے بهی ضروری ہے۔انهوں نے کہا سيکهنا ايک 
عمل ہے ، اس وجہ سے ، اساتذه کو سيکهنے ہر توجہ دينی چاہئے تاکہ وه سيکهنے والوں کی بتدريج 

ضروريات کو پوری کر سکيں ۔ انہوں نے اميد ظاہر کی کہ شرکاء کو اس ريفريشر پروگرام ميں کافی 
  ے۔کچه سيکهنے کو ملے گا جو ان کی آئنده نشوونما اور معاشرتی تبديلی کے لئے کارآمد ثابت ہوں گ

اپنے صدارت خطاب ميں پروفيسر اعجاز مسيح نے کہا کہ يہ ريفريشر پروگرام اس لحاظ سے بہت   
انوکها ہے کہ معزز وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر خود ايک معروف ماہر تعليم اور ايک ٹيچر 

    ايجوکيٹر ہيں۔ پروفيسر مسيح نے جديد طريقہ تعليم پر توجہ پر زور ديا ۔
رز ڈاکٹر سجاد احمد ، ايجوکيشن ڈپارٹمنٹ اور ڈاکٹر انصر احمد ، شعبہ ٹيچر ٹريننگ کورس کوآرڈينيٹ
، جامعہ مليہ اسالميہ ، نئی دہلی نے مشترکہ طور پر پروگرام کا ) آئی اے ايس ای(اينڈ اين ايف ای 

    جائزه اور آگے کے پروگرام کا خاکہ پيش کيا۔
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