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  جامعہ مليہ اسالميہ نے ماحولياتی سائنس پر پہال آن الئن ريفريشر کورس شروع کيا
  

جامعہ مليہ اسالميہ (، جامعہ مليہ اسالميہ ) ايچ آر ڈی سی(ہيومن ريسورس ڈويلپمنٹ سينٹر -يو جی سی
اور شعبہ جغرافيہ ، جامعہ مليہ اسالميہ نے مشترکہ طور پر کالجوں اور يونيورسٹيوں کے اساتذه ) 

ورس شروع کيا۔ گوگل پر پہال دو ہفتہ آن الئن ريفريشر ک) آئی ڈی(تعليم / کے لئے ماحولياتی سائنس 
 100ميٹ کے تحت منعقده کورس ميں جامعہ مليہ اسالميہ سميت مختلف کالجوں اور يونيورسٹيوں کے 

  کے قريب فيکلٹی ممبران شريک ہوئے۔
  

ممتاز ماہرين اور ہند و بيرون ہند کی مختلف يونيورسٹيوں ، کالجوں اور اداروں کے ماہرين پروگرام 
  کريں گے۔کے دوران شرکاء سے خطاب 

  
پروفيسر نجمہ اختر ، وائس چانسلر ، جامعہ مليہ اسالميہ افتتاحی سيشن کی مہمان خصوصی تهيں جس 

ميں پروفيسر انيس الرحٰمن ، ڈائريکٹر ، يو جی سی ايچ آر ڈی سی ، جامعہ مليہ اسالميہ ، پروفيسر 
   شرکت کی ۔ مريم طاہر ، شعبہ جغرافيہ ، جامعہ مليہ اسالميہ کے فيکلٹی ممبران نے

  
ايچ آر ڈی سی ، جامعہ مليہ  -افتتاحی اجالس کا آغاز پروفيسر انيس الرحمن ، ڈائريکٹر ، يو جی سی 

اسالميہ نے استقباليہ خطبہ کے ساته کيا۔ مہمان خصوصی کا استقبال کرنے کے بعد ،انهوں نے 
  معززين اور شرکاء کو ريفريشر کورس کی اہميت کے بارے ميں بتايا۔

  
فيسر مريم طاہر ، ايچ او ڈی ، شعبہ جغرافيہ ، جامعہ مليہ اسالميہ نے ان موضوعات اور امور کے پرو

بارے ميں ايک مختصر خاکہ پيش کيا جس پر ريفريشر کورس کے مختلف سيشنوں ميں تبادلہ خيال کيا 
  جائے گا۔

  
تعليم ميں اس / اپنے افتتاحی خطاب ميں وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر نے کہا کہ ماحولياتی سائنس 

ريفريشر کورس کی نوعيت کثير جہتی ہے جو معاشرے کو درپيش عصر حاضر کے چيلنجوں سے 
   نمٹنے کے لئے معاون ثابت ہوگا۔

  
ائيوولوجيکل سائنس اور فزيکل سائنس منظر نامہ ايک طرف ب 19انہوں نے مزيد کہا کہ آج کا کووڈ

اور دوسری طرف سوشل سائنسز کے مابين تعلق اور اس کی اہمت کو دو چند کرتی ہے ، جہاں فزکس 
، کيمسٹری ، حياتيات ، ماحوليات ، جغرافيہ ، جيولوجی جيسے تمام شعبوں سے تعلق رکهنے والے 

کر کام کرنا ہوگا اور انسانی راحت اور  محققين۔ ڈيموگرافی ، معاشيات ، قانون داں حضرات کو مل
انسانيت کے مفاد کے لئے ماحولياتی علوم کے ميدان ميں مسائل کو حل کرنے والی ٹيکنالوجيز تيار 

  کرنے ہوں گے تاکہ انسانيت سکون کی سانس لے سکے۔
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