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  جامعہ الئبريری ای بک کی جانب پيش رفت: الک ڈاؤن کے دوران تعلم 
  

آن الئن تدريسی تعليم اور تحقيق کو فروغ کے ليے پيش رفت کرتے ہوئے جامعہ مليہ اسالميہ کی ڈاکٹر 
جو ہندوستان کی ٹاپ دس سنٹرل يونيورسٹيوں ميں سے ايک ہے ، نے حال ہی ميں ذاکر حسين الئبريری ، 

اپنے ای کتابوں کی جانب پيش قدمی کی ہے جس کا مقصد دور اور آسان رسائی کو يقينی بنايا ہے جس 
 سے الک ڈاؤن کے دوران تعليم و تعلم کے عمل کو آسانی کے ساته فروغ ملے گا۔

  
  

يں ، يہ ای کتابيں آکسفورڈ ، کيمبرج ، اسپرنگر نيچر ، ويلے ، پی ايچ آئی ، سے زياده کی تعداد م 3000
پيئرسن ، ٹی اينڈ ايف اور بہت سارے دوسرے نامور پبلشروں کی طرف سے حاصل کی گئی ہيں۔ اس 
کلکشن ميں ہم عصر اور کالسيکی رجحان دونوں کی عکاسی ہوتی ہے اور اس ميں بڑی تعداد ميں درسی 

 ہيں۔ کتب بهی شامل
  
  
ان کتابوں کو جامعہ فيکلٹی ممبروں نے احتياط سے منتخب کيا ہے، جس ميں تحقيقی مونوگراف ، تعليمی  

، حوالہ ، درسی کتب ، پيشہ ور افراد نيز گريجويٹ اور پوسٹ گريجويٹ طلباء کے ليے معتدبہ کتابوں کا 
 ذخيره موجود ہے۔

  
  

حقيق کی نمائندگی کرتے ہوئے ، اس وسيع ذخيرے ميں علمی موضوعات ميں تازه ترين اور مستند ترين ت
معاشيات اور کاروبار ، تاريخ ، سياست ، قانون کے عالوه انجينئرنگ ، فن تعمير ، کمپيوٹر ، تعليم اور 

 تحقيق کے تمام شعبوں پر مشتمل کتابيں دستيا ب ہيں ۔
  
  

رت ، عربی اور فارسی ميں اس ذخيرے کی ايک اہم خصوصيت يہ ہے کہ اس ميں اردو ، ہندی ، سنسک
ہندوستانی زبان کی غير معمولی ای کتابيں شامل ہيں۔ اس انتخاب اور رسائی کے بعد اہل علم و دانش اور 

 اساتذه و طلباء دنيا بهر کی کتابيں ايک کلک ميں اپنے دہليز پر پائيں گے ۔
  
  

جاتی ہيں جو سبق آموز اور تابناک يہ کتابيں قارئين کو برصغير پاک و ہند کی ايک قديم تہذيب ميں لے 
 بهی ہے ، جو آج بهی قديم ہندوستان گواہی بياں کرتی ہيں ۔
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