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  جامعہ کے شعبہ فائن آرٹ اور حميديہ گرلز پی جی کالج کے زير اہتمام آن الئن مشاعرے کا انعقاد
 

فيکلٹی آف فائن آرٹ ، جامعہ مليہ اسالميہ کےشعبہ پينٹنگ اور حميديہ گرلز پی جی کالج ، الہ آباد  
يونيورسٹی کے زير اہتمام ايک آن الئن مشاعرے کا اہتمام کيا گيا۔ اس مشاعره کی سب سے بڑی 

شريک تهيں۔ خصوصيت يہ تهی کہ اسے خواتين نے منعقد کيا تها اور بڑی تعداد ميں خواتين شعراء ہی  
 

اس مشاعرے کا مقصد نوجوانوں کے اندر زبان و ادب کا ذوق پيدا کرنے کے ساته ساته جامعہ مليہ اسالميہ 
اور حميديہ کالج کے مابين ديرينہ رشتہ کی ياد تازه کرنا تها ۔ اس مشاعرے کی صدارت پروفيسر شہزاد 

ا اعتراف کرتے ہويے کہا کہ زبان اور ادب انجم نے کی۔انهوں نے ادب اور زبان ميں خواتين کی خدمات ک
کی ترقی ميں خواتين نے کو کردار ادا کيا ہے اسے کبهی بهی فراموش نہيں کيا جا سکتا ہے ۔ خواتين نے ہر 

  زمانے ميں ادب کی قنديل روشن کی ہے جس سے علمی وادبی کہکشاں جگمگاتا رہا ہے ۔
 

مسز احسن هللا کے افتتاحی کلمات سے ہوا، پروفيسر نزہت مشاعرے کا آغاز حميديہ گرلز کالج کی منيجر  
کاظمی فيکلٹی آف فائن آرٹ نے جامعہ اور حميديہ کالج کے مابين رشتوں پر روشنی ڈالی ۔ مشاعرے کا 

آغاز پروفيسر سوويتا سنگه کے کالم سے ہوا ۔ مشاعرے ميں پروفيسر فرحت نسرين ، فردوس عظمت 
گه ، ڈاکٹر سجاتا ، ڈاکٹر نصيب ، داکٹر نبيلہ صادق ، زرينہ ، روبينہ اياز، صديقی ،اپرنا ديکشت ، سشما سن

، ڈاکٹر يوسفہ نفيس ، ،ڈاکٹر صبيحہ اعظمی ، پروفيسر سدره اور ڈاکٹر ارم عثمانی وغيره نے اپنا کالم پيش 
 کيا اور ادب و زبان سے متعلق باريکيوں پر گفتگو کی جس سے ناظرين کافی محظوظ ہوئے ۔

 
حميديہ ڈگری کالج کا جامعہ مليہ اسالميہ کے ساته پرانا تعلق ہے ، خواجہ عبد المجيد کی اہليہ  ل رہے خيا

بيگم خورشيد خواجہ نے حميديہ کالج کی بنياد رکهی تهی ۔ ) جامعہ مليہ اسالميہ کے بانيوں ميں سے ايک(
ے مسلم اکثريتی عالقے ميں جب ميں پٹهار گلی ک 1932) ابتدائی طور پر يہ لڑکيوں کا اسکول تها(کالج 

نيشنلسٹ تحريک عروج پر تهی اور قومی اسکولوں ميں ہندوستانی طلباء کو تعليم فراہم کرنے کا مطالبہ کيا 
جا رہا تها۔ اس اسکول نے طلباء کے اندر قومی حميت کو بيدار کرنے اور ان کے اندر وطن دوستی کا جذبہ 

جو آج بهی پورے زور و شور سے جاری ہے ۔پيدا کرنے ميں اہم کردرا ادا کيا تها    
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