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کے  شپ   کے تين سابق طلباء اکيڈمی آف موشن پکچر آرٹس اينڈ سائنسز ، امريکہ کے ممبر   جامعہ 
    لئے مدعو

  
سے زائد  800ممالک کے  68اکيڈمی آف موشن پکچر آرٹس اينڈ سائنسز ، رياستہائے متحده امريکہ نے 

دنيا بهر ميں اپنے ساالنہ اکيڈمی  مذکوره اداره  فلمی پيشہ ور افراد کو ممبرشپ کی پيش کش کی ہے ، 
  کے نام سے مشہور ہے۔" آسکر" ايوارڈ کے لئے مشہور ہے ، جو 

  
متعدد ہندوستانی فلمی پيشہ  کے عالوه   ميں ہالی وڈ اور بالی ووڈ کی مشہور شخصيات  ئين  نئے مدعو 

فہرست ميں دستاويزی   اس  کی بات ہے کہ   ور افراد بهی شامل ہيں۔ جامعہ مليہ اسالميہ کے ليے يہ فخر 
ہی اے جے کے ماس  ان تينوں نے  فلم ساز نشتها جين ، شرلی ابراہم اور امت مہاديسيا شامل ہيں ، 

  کے پوسٹ گريجويٹ کيا تها ۔) اے جے کے ايم سی آر سی(کميونيکيشن ريسرچ سنٹر 
  

نشتها جين نے اپنی پوسٹ گريجويشن اے جے کے ايم سی آر سی ميں مکمل کی اور ايف ٹی آئی آئی ، 
، لکشمی اور ) 2004(پونے ميں فلم ہدايت ميں مہارت حاصل کی۔ ان کی فلم نگاری ميں سٹی آف فوٹو 

شامل ہيں ) 2012(اور گالبی گينگ ) 2011(، فيملی البم ) 2009(، ايٹ ميرا ڈورسٹپ ) 2007(ميں 
ويں بين االقوامی اور   25ميں سماجی مسائل پر بہترين فلم کا قومی ايوارڈ جيتا تها۔ وه  2014جنہوں نے 

ہيں جس ميں گلوبل ميڈيا  وصول کر چکی   قومی فلمی ايوارڈز جيت چکی ہيں اور متعدد معروف اعزازات 
نہرو تعليمی -قيق کے لئے فلبرائٹميں درس و تح) آسٹن(اور ٹيکساس يونيورسٹی ) 2019(ميکر ايوارڈ 

  اور پيشہ ورانہ ايکسيلينس فيلوشپ شامل ہيں۔
  

 2020ايوارڈ  چکن اور ايگ   ليے  جين ٹيکسٹائل انڈسٹری کے بحران پر اپنی فلم دی گولڈن تهريڈ کے 
) 2019(حال ہی ميں پروف   چه قابل ذکر خواتين دستاويزی فلم سازوں ميں شامل تهيں۔ ا نهوں نے   ميں  

  فلم مکمل کی ہے۔  کے عنوان سے اپنی پہلی فکشن فيچر 
  

گريجويشن کيا تها  پوسٹ  ميں اے جے کے ايم سی آر سی سے  2006شرلی ابراہم اور امت مہاديسيہ نے 
اور بين االقوامی سطح پر سراہے جانے والے منصوبوں کی ايک سيريز ميں تعاون کيا تها۔ ان کی پہلی 

حاصل کی  خراج تحسين   منتخب ہوئی اور  ويلرز نے کين فلمی ميلے ميں باضابطہ دستاويزی فلم سينما ٹرا
 19۔ فلم نے کينز ، ٹورنٹو اور نيو يارک فلم فيسٹيول کا ناياب ميلہ ٹرائکٹيکا حاصل کيا ہے اور اس نے 

  ہيں جن ميں ہندوستان ميں پريسڈينٹس گولڈ ميڈل شامل ہيں۔ ايوارڈ حاصل کيے 
  

فوٹوگرافر بهی ہيں جن کی سيريز ميں ہندوستان ميں ٹريولنگ سنيما کی نائٹ  معروف   امت مہديسيہ ايک
  ميں ورلڈ پريس فوٹو ايوارڈ مال۔ 2011تصاوير کی سيريز کو  12کے عنوان سے ‘اسکريننگ 

  
ميں ، ابراہم اور مہاديسيا نے گائے پر نگاه رکهنے والوں کے ذريعہ مسلمانوں کو بے دخل  2019 سن 

ے معاملے سے متعلق مختصر اور طاقتور دستاويزی فلم دی قيامت آف لنچنگ کے نام سے بنائی۔ کرنے ک
  ہے۔  مالحظہ کی جا سکتی  دی گارڈين نيوز ويب سائٹ پر فلم 

  



ہيں اور ان کے کام کو سنڈينس انسٹی ٹيوٹ ،   حاصل کيے  ابراہيم اور مہاديسيہ نے متعدد پُر وقار ايوارڈز 
يو يارک ٹائمس ، ميک آرتهر فاؤنڈيشن ، آئی ڈی ايف اے ، بی بی سی سميت ديگر نے دی پلٹزر سينٹر ، ن

  ہے۔ سراہا  
  

اعزاز  نے بطور معزز سابق طلباء کے  ميں ، ابراہيم اور مہاديسيا کو اے جے کے ايم سی آر سی  2017
  سے نوازا جنہوں نے دستاويزی فنون ميں نماياں کردار ادا کيا تها۔

  
ووٹ ڈال  اکيڈمی ايوارڈز يا آسکرز کے ليے    2020موصول ہونے کے بعد ، جس سے وه دعوت نامہ 
  سکيں گی ۔
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