
 

 

    دفتر برائے تعلقات عامہ و ميڈيا کو آرڈی نيشن

  جامعہ مليہ اسالميہ

  نئی دہلی

   پريس ريليز
  

    2020ستمبر  4
  

پر جامعہ مليہ اسالميہ " مسائل اور چيلنجز: يونيورسٹيوں ميں نظم و ضبط" 
   ميں ہوگا ويبنار کا اہتمام

   

جڑی  يونيورسٹياں خود مختار ادارے ہيں جو نہ صرف درس تدريس سے
چيزوں کی تعليم ديتی ہيں بلکہ آنے والی نسلوں کے لئے کردار سازی کا 
فريضہ بهی انجام ديتی ہيں۔ انهيں مقاصد کو مد نظر رکهتے ہوئے چيف 

کو  2020ستمبر  8کی جانب سے   پراکٹوريل ڈپارٹمنٹ،جامعہ مليہ اسالميہ
ايک ويبنار  کے عنوان سے" مسائل اور چيلنجز: يونيورسٹيوں ميں نظم و ضبط"

  کا اہتمام کيا جارہا ہے۔
  

ويبنار کا مقصد نظم و ضبط کی اہميت و ضرورت اور اس کے نفاذ کو يقينی 
بنانے پر تبادلہ خيال کرنا ہے، ويبنار ميں نظم و ضبط کو کيوں اور کيسے 

برقرار رکهنا ہے،اساتذه اور يونيورسٹی انتظاميہ کو درپيش مسائل اور چيلنجوں 
   جائے ان امور پر غور و خوض کيا جائے گا ۔ سے کيسے نمٹا

  

مقررين طلباء کے نظم و ضبط سے متعلق يونيورسٹی کی پاليسيوں پر بهی 
تبادلہ خيال کريں گے،ساته ہی ساته اس پر بهی غور و خوض کيا جائے گا کہ 
کس طرح سے کيمپس کو مزيد سيکهنے سکهانے کے لئے موثر بنايا جا سکتا 

رت ميں تاديبی کاروائی اور کاونسلنگ جيسے مسائل پر ہے ۔ غلطيوں کی صو
   بهی تبادلہ خيال کيا جائے گا ۔

   

وائس چانسلر جامعہ مليہ اسالميہ پروفيسر نجمہ اختر ويبنار کی مہمان 
خصوصی ہوں گی اور يونيورسٹی کے چيف پراکٹر پروفيسر وسيم خان ويبنار 

  کے چيئرمين ہوں گے۔



  

چانسلر،سنٹرل يونيورسٹی آف ہريانہ،پروفيسر دمحم پروفيسر آر سی کوہد،وائس 
وسيم علی،چيف پراکٹر،اے ايم يو،پروفيسر دهننجے سنگه،چيف پروکٹر،جے اين 

آئی پی (يو،پروفيسر او پی رائے،چيف پراکٹر،بی ايچ يو،مسٹر ديويش سريواستو 
آئی پی (،جے ٹی۔ کمشنر آف پوليس دہلی،مسٹر اے پی صديقی )ايس
امعہ مليہ اسالميہ،پروفيسر مہتاب عالم،ڈی ايس ڈبليو اور سابق ،رجسٹرار ج)ايس

چيف پراکٹر،جامعہ مليہ اسالميہ،پروفيسر مسعود عالم،سيکيوريٹی ايڈوائزر اور 
سابق چيف پراکٹر جامعہ مليہ اسالميہ،مسٹر ايم آئی۔ حيدر،ڈی اے اين آئی پی 

  ايس،ڈی سی پی،دہلی ويبنار ميں شريک ہوں گے۔
  

ميٹ کے ذريعے منعقد ہوگا گا ۔ خواہش مند حضرات اس لنک کے  ويبنار گوگل
  https://meet.google.com/emt-amf-ydqp ذريعے اس ميں شامل ہو سکيں گے ۔

  

  احمد عظيم

  ميڈيا کوآرڈينيٹر - پی ار او
  

 


