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  پر فيکلٹی ڈويلپمنٹ پروگرام کا انعقاد’’پائتهون پروگرامنگ ‘‘جامعہ مليہ اسالميہ ميں
  

يونيورسٹی کے شعبہ کمپيوٹر جامعہ مليہ اسالميہ کے صد سالہ تقاريب کے ايک حصے کے طور پر ، 
تک گوگل ميٹ کے ذريعے پائتهون پروگرامنگ پر  2020ستمبر  06اگست سے  30انجينئرنگ نے 

کا اہتمام کيا۔ اس پروگرام کا انعقاد اسپوکين ) ايف ڈی پی(ايک ہفتہ طويل فيکلٹی ڈويلپمنٹ پروگرام 
  ٹيوٹوريل ،آئی آئی ٹی بمبئی کے تعاون سے کيا گيا تها۔

  
لوگوں نے شرکت کی۔ شرکاء ميں جامعہ مليہ اسالميہ  189سے تقريبا    پروگرام ميں پورے ملکاس 

سميت ديگر اداروں کے اسسٹنٹ پروفيسرز حضرات کے عالوه ريسرچ اسکالرز اور جے اين يو ، ڈی 
اء ٹی يو ، اے ايم يو ، ڈی يو ، اين آئی ٹی دہلی اور آئی آئی ٹی بمبئی وغيره جيسے اداروں کے طلب

  بهی شريک تهے۔
  

پروگرام کے ذريعے آف الئن کے ساته ساته آن الئن سيکهنے کے کے طريقوں پر ليکچرز کا    اس
اہتمام کيا گيا۔ جامعہ مليہ اسالميہ ، آئی آئی ٹی گاندهی نگر ، اين آئی ٹی دہلی کے ساته ہی آئی آئی آئی 

وگرامنگ کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ٹی دہلی کے ماہرين نے آن الئن ليکچرز کے ذريعے پائتهون پر
  کی۔

  
شرکاء کو سيلف لرننگ آف الئن ويڈيو پر مبنی ماڈيول بهی فراہم کيا گيا، جس ميں بنيادی پائتهون 

پروگرامنگ کے بارے ميں بتايا گيا۔ انهيں دن ميں کبهی بهی ان ويڈيوز کو ديکهنے اور ان ويڈيوز کی 
  دی تهی۔بنياد پر اسائنمنٹس جمع کروانے کی آزا

  
ايف ڈی پی ممبران نے جوش و خروش سے ان سرگرميوں ميں حصہ ليا اور مستقل اور بروقت اپنے 

  اسائنمنٹس پيش کئے ۔
  

اس ايف ڈی پی کے آخری دن پروفيسر ابراہيم ڈين فيکلٹی آف انجينئرنگ اينڈ ٹکنالوجی جامعہ مليہ 
ٹيوٹوريل آئی آئی ٹی بمبئی نے شرکت کی ۔ اسالميہ ، ڈاکٹر شيما ايئر ، نيشنل کوآرڈينيٹر سپوکن 

پروفيسر تنوير احمد ، ايچ او ڈی کمپيوٹر انجينئرنگ جامعہ مليہ اسالميہ کے کلمات تشکر سے پروگرام 
  کا اختتام ہوا۔
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