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ميں پری پرائمری اور ايليمنٹری اسکولی اساتذه کے لئے    جامعہ مليہ اسالميہ 

  آن الئن ٹيچنگ ورکشاپ کا آغاز
  

سے آج جامعہ مليہ اسالميہ کے پری پرائمری اور ابتدائی سطح کے اسکولوں 
اساتذه کے لئے تين روزه آن الئن ورکشاپ کا بحسن و خوبی آغازہوا ۔   وابستہ

ورکشاپ کا مقصد اساتذه کو آن الئن تعليم اوراس سے خاطر خواه استفاده کيسے 
  اس کی تفصيالت فراہم کرنا ہے ۔  اٹهايا جائے

  

ی پروفيسر نجمہ اختر ، وائس چانسلر ، جامعہ مليہ اسالميہ نے اپنے افتتاح
دور سے   اس وقت تعليم و تدريس کا عمل ايک غير معمولی   خطاب ميں کہا

تعليم کے لئے تين چيزيں انتہائی اہم ہوتی ہيں   گزر رہا ہے۔انهوں نے کہا
اور ارته ميٹک ميں جديد تکنالوجی سے آگاہی   ريڈنگ ، رائٹنگ اور ارته ميٹک

مال کو نا گزير قرار استع  کے   شامل ہے ۔ انهوں ے تعليم کے لئے ٹکنالوجی
ہم آہنگ کرنے   ديتے ہوئے کہا جامعہ مليہ اسالميہ اپنے اساتذه کو اسی سے

  کے لئے اس طرح کے ورکشاپ کا انعقاد کر رہی ہے ۔
  

پروفيسر اعجاز مسيح ، ڈين ، فيکلٹی آف ايجوکيشن ، جامعہ مليہ اسالميہ نے  
ضرورت اور اہمت پر اپنے افتتاحی خطبے ميں موجوده وقت ميں ، اساتذه کی 

روشی ڈالتے ہوئے کہا تعليم ايک نئے دور سے گذر رہی ہے جس ميں 
 تکنالوجی کا اہم رول ہے ، انهوں نے کہا نئے زمانے کے ساته چلنے کے لئے
ضروری ہے کہ تکنالوجی سے خود کو جوڑا جائے اور تعليم کے لئے اسے 

   ،اس پر توجہ دی جائے ۔   کيسے مفيد بنايا جائے
  

، ڈاکٹر راجيش کمار ) سی آئی ای ٹی(کے سيشنز ميں پروفيسر اندو کمار آج 
، ) اين سی ای آر ٹی(، پروفيسر انوپم آہوجا ) پرنسپل ڈی آئی ای ٹی ، درياگنج(

) آفيشيٹنگ ڈائريکٹر ، سی آئی ٹی ، جامعہ مليہ اسالميہ (اور ڈاکٹر کاظم نقوی 
  شناس کرايا ۔نے اپنے ذريں خياالت و تجربات سے شرکاء کو رو

  



ورکشاپ کا انعقاد ڈپارٹمنٹ آف ايجوکيشن اسٹڈيز جامعہ مليہ اسالميہ کے زير  
اہتمام ہو رہا ہے۔ جس ميں يونيورسٹی کے زير انتظام مختلف اسکولوں کے 

سے زياده پری پرائمری اور ايليمنٹری سطح کے اسکولی اساتذه حصہ لے  100
  ے ہيں۔رہے ہيں اور اس تربيت سے فائده اٹها رہ

  

ورکشاپ کا انتظام و انصرام ڈاکٹر سويتا کوشل اور ڈاکٹر ارم خان آئی اے ايس 
  ای ، فيکلٹی آف ايجوکيشن جامعہ مليہ اسالميہ کر رہی ہيں ۔
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