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 جامعہ مليہ اسالميہ نے جديد زبان ميں دو ہفتوں کا آن الئن ريفريشر کورس شروع کيا

- يو جی سیيونيورسٹی کے مختلف شعبوں جيسے عربی ، انگريزی ، ہندی ، سنسکرت ، فارسی اور اردو کے اشتراک 
نے اپنے دو ہفتوں کے ) جے ايم آئی(، جامعہ مليہ اسالميہ ) ايچ آر ڈی سی-يو جی سی(ہيومن ريسورس ڈويلپمنٹ سينٹر 

ملک کے مختلف جگہوں سے اس ورک   سے جديد زبان ميں۔ 2020اکتوبر  23  آن الئن ريفريشر کورس کا آغاز کيا
، سنسکرت ، بوڈو ، آسامی ، تمل ، مليالم وغيره جيسی زبانوں سے  شاپ مين عربی ، انگريزی ، ہندی ، اردو ، فارسی

  مندوبين شريک ہوئے۔ 100تعلق رکهنے والے تقريبا 

پروفيسر   ايچ آر ڈی سی ، افتتاحی تقريب کے مہمان خصوصی ،-اس ميں پروفيسر انيس الرحمن ڈائريکٹر ، يو جی سی
شری شمس الرحمن فرقی ، پروفيسر اسد الدين، پروفيسر انيس  دمنجمہ اختر ، وائس چانسلر ، جامره مليہ اسالميہ، پ

   الرحمن وغيره نے شرکت کی۔

اپنے افتتاحی خطاب کے دوران پروفيسر نجمہ اختر نے شرکاء کے لئے لينگويج ريفريشر کورس کی اہميت پر روشنی 
بلنديوں پر النے ميں اساتذه کے اہم انہوں نے طلباء کے کيريئر کی تشکيل اور ملک کے تعليمی اداروں کو نئی   ڈالی۔

  کردار پر گفتگو کی۔

نے جامعہ کی ترقی ميں وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر کے متحرک   شمس الرحمن فاروقی ، مشہور شاعر اور نقاد
  اپنے خطاب ميں ، انہوں نے زبانوں کے مختلف پہلوؤں کے بارے ميں بات کی۔  کردار کو سراہا۔

نيٹرز ڈاکٹر فوزان احمد ، ايسوسی ايٹ پروفيسر ، شعبہ عربی اور ڈاکٹر ابهے کمار شينڈيليہ ، پروگرام کے کوآرڈي
  اسسٹنٹ پروفيسر ، شعبہ سنسکرت نے کورس کا خاکہ پيش کيا اور شرکا کو پروگرام کی تفصيالت بتائيں۔

رائض انجام ديئے جس ميں انہوں نے اسد الدين ، ڈين ، فيکلٹی آف ہيومنٹی اينڈ لينگويجس نے صدارت کے ف  پروفيسر دمحم
شمس الرحمان فاروقی کی فصاحت آميز گفتگو کو سراہا اور زبانوں کی باہمی تال ميل کی ضرورت اور مطابقت پر بهی 

  روشنی ڈالی۔

  افتتاحی تقريب ڈاکٹر ايس عذرا خورشيد کے کلمات تشکر کے ساته اختتام پزير ہوا۔

  احمد عظيم
  رپی ار او ميڈيا کوآرڈينيٹ

 


