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   ويبنار کا اہتمام  ميں کيرير گائڈنس اينڈ گلوبل سيٹنگ کے موضوع پر   جامعہ مليہ اسالميہ
  ہندوستان عالمی کساد بازاری کے لئے بيک آفس آپريشن ہب بن سکتا ہے -
ميں   فارما ، آئی ٹی آؤٹ سورسنگ ، اور ٹيلی کام کی صنعت/ ہيلته کيئر / کے دوران   مرض  کورونا وبائی -

  مالزمتوں ميں اضافہ
  
ہفتہ کو کيريئر گائيڈنس اور گول سيٹنگ سے  2020جوالئی ،  25کمپيوٹر سائنس ، جامعہ مليہ اسالميہ نے   شعبہ 

  متعلق ويبنار کا اہتمام کيا۔
  

شريک تهے جن ميں ايم سی اے ، بی ٹيک ، ايم بی اے ، ايم ايس سی ، اور   افراد سے زائد 160ويبنار ميں 
يونيورسٹی کے ديگر پيشہ ورشامل تهے۔ ويبنار کا مقصد طلباء کے کيريئر اور انٹرويو سے متعلق سواالت کو حل 

  تها ۔   کرنا
  

ا ، اڈيککو گروپ ، بنگلورو ، اور مسٹر نتن مسٹر پربهات مشرا ، ڈائريکٹر ريکروٹمنٹ آپريشنز انڈي  ميں  کليدی مقررين
  تهے۔     ، گڑگاؤں شامل   بحری ، اے وی پی ہيومن ريسورسس ، ای ايکس اينا لٹکس

  
  مختلف ايم اين سيز ميں اہم عہدوں پر کام کر تے ہيں  جامعہ مليہ اسالميہ کے سابق طلباء نے جو ہندوستان بهر کے

۔ جامعہ مليہ اسالميہ ايم سی اے کے سابق طلباء مسٹر پرکهر نگم ، ڈيٹا شرکت کی  ايک پينل ڈسکشن ميں بهی   نے
انجينئر۔ ريڈ بس ، مسٹر نورين رضوی ، ايس ڈی ای امازون ، محترمہ ہرشيتہ جيسوال ، بزنس تجزيہ کار ای ايکس ايل 

  ، دمحم عامر مشين لرننگ انجينئر ٹپل ٹکنالوجی پينل ميں شامل تهے ۔
  

طلباء کی حوصلہ افزائی   کہا  وائس چانسلر ، جامعہ مليہ اسالميہ نے اپنے افتتاحی خطاب ميں پروفيسر نجمہ اختر ،
پروگرام منعقد ہوتے رہنے چاہئيں ۔ انہوں نے مالزمت کی تياری پر ايک ہفتہ سمر اسکول کے   کے لئے اس طرح کے

  يونيورسٹی پليسمنٹ سيل کی کوششوں کی تعريف کی۔  انعقاد کے لئے
  

مواقع فراہم کريں گی   بهات مشرا نے اس بات پر زور ديا کہ وه صنعتيں جو کورونا وبائی بيماری کے دورانمسٹر پر
ہندوستان عالمی کساد بازاری کا   کہا  فارما ، آئی ٹی آؤٹ سورسنگ ، اور ٹيلی کام۔ انہوں نے مزيد/ وه ہيں ہيلته کيئر 

  بن سکتا ہے۔  بيک آفس آپريشن ہب
  

اس کے حصول کے   ے شرکاء کو وقت سے پہلے منصوبہ بندی کرنے ، اہداف کو نوٹ کرنے ، اورمسٹر نتن بحری ن
آپ کسی بهی صورتحال ميں مثبت رہيں تو آپ کسی کے   طريقہ اختيار کرنے پر زور ديا۔ انہوں نے کہا   لئے مثبت

  ۔ لئے بهی کار آمد ثابت ہو سکتے ہيں اور آپ کو کہيں بهی آسانی سے جگہ مل سکتی ہے
  

ٹريننگ اينڈ پليسمنٹ آفيسر پروفيسر آر کے سوری نے زور دے کر کہا کہ سابق طلباء يونيورسٹی کے برانڈ ايمبيسيڈر 
  مضبوط کرتا ہے۔  جامعہ کی ساکه کو   ہيں اور ان کا يہ مثبت طرز عمل

  
کو   شعبہ  يار کرنے پرپروفيسر سيمی فرحت بصير ، ڈين ، فيکلٹی آف نيچرل سائنسز نے ہنر مند آئی ٹی پروفيشنل ت

  اور حصول يابيوں پر روشنی ڈالی۔  کی کاميابيوں  مبارکباد پيش کی۔ پروفيسر ايس ايم کے قادری ، شعبہ
  

جيسے موضوعات    ڈيٹا سائنٹسٹ  مواقع ، سائبرسيکيوريٹی ،  چاروں پينلسٹ اور کليدی مقررين نے صنعت ميں مختلف
  پر تبادلہ خيال کيا۔

  
جن ميں پروفيسر خرم مصطفی ، پروفيسر مونيکا مہروترا ، پروفيسر ايس اے ايم رضوی ،    ممبران شرکاء نے فيکلٹی

   ڈاکٹر منصف عالم ، ڈاکٹر رفعت پروين ، ڈاکٹر سيد ذيشان حسين ، پروفيسر نذير ، ڈاکٹر خالد رضا ، اور ڈاکٹر ترن
  سنگه بهارتی کے ساته بهی بات چيت کی۔



يا جبين نے تمام مہمانوں اور شرکا کا شکريہ ادا کيا کہ انہوں نے اس ايونٹ کو کامياب پروگرام کی کنوينر ڈاکٹر ثر
  بنايا۔
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