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وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر نے جامعہ مليہ اسﻼميہ کے ڈپارٹ منٹ آف ٹيچرٹريننگ اينڈ اين 
ايف ای کے تين روزه ‘جامعہ انٹرنيشنل ايجوکيشن کانفرنس’کاافتتاح کيا :کانفرنس کو کويڈ -کے

تناظرميں تاريخی قرارديا
پريس ريليز،نئی دہلی(جامعہ مليہ اسﻼميہ کے ڈپارٹ منٹ آف ٹيچرٹريننگ اينڈ اين ايف می ميں تين 
روزه ‘جامعہ انٹرنيشنل ايجوکيشن کانفرنس’کی افتتاحی تقريب فيکلٹی آف انجينيئرنگ کے آڈيٹوريم ميں
منعقد ہوئی۔کانفرنس کے صدرنشيں اور ڈين فيکلٹی آف ايجوکيشن پروفيسر اعجاز مسيح نے تقريب ميں
موجود سبهی مہمانوں اورماہرين تعليم کا شکريہ اداکيا۔کانفرنس کے آرگنائزنگ سکريٹری پروفيسر
جسيم احمدنے کانفرنس کے اغراض ومقاصدپر تفصيلی روشنی ڈالتے ہوئے موجوده تناظر ميں اس کی
اہميت پرزورديا۔يہ سيمينار سے  مئی تين دنوں تک جاری رہے گا۔ميزورم يونيورسٹی کے وائس
بطورمہمان اعزازی شرکت کی۔انهوں نے قومی
چانسلر پروفيسرکے آر ايس سمبا ِسواراؤنے تقريب ميں
ِ

تعليمی پاليسی  کی اہميت اورتيزی سے بدلتے ہوئے عالمی منظر نامے ميں تعليمی اداروں
کے تبديل ہوتے رول اور اس کی افاديت پر تفصيل سے روشنی ڈالی۔اين سی ٹی کے سابق چيرمين
پروفيسر سنتوش پانڈانے تقريب ميں کليدی خطبہ پيش کيا۔انهوں نے تعليمی اداروں ميں قومی تعليمی
پاليسی کے ڈهانچے کی سمجه پيداکرنے اور قومی ضروريات وتقاضوں سے اس کی سياق کاری کی
تفہيم پر زورديتے ہوئے اس کے ليے مختلف ﻻئحہئ عمل اپنانے کی تجويز پيش کی۔جامعہ مليہ
اسﻼميہ کی شيخ الجامعہ پدم شری پروفيسر نجمہ اختر نے اس افتتاحی تقريب کی صدارت کی
اورکوويڈ -کی وجہ سے تعليمی نظام پرمرتب ہونے والے اثرات ،درپيش مسائل اوران کے ممکنہ
حل کے ليے مستقبل ميں ايک فعال ،موثر ،جامع اور دل چسپ طريقہئ تدريس اور نصاب کی تشکيل
پر تفصيل سے روشنی ڈالی۔انهوں نے اس عظيم کانفرنس کے منعقد کرنے پر صدرشعبہ پروفيسر ناہيڈ
ظہور اورپروفيسرجسيم کے ساته پورے شعبے کی کوششوں کو سراہا۔اس تاريخی ‘جامعہ انٹرنيشنل
ايجوکيشن کانفرنس’ کی افتتاحی تقريب کو آن ﻻئن بهی رکهاگيا تها جس ميں  سو سے زياده ماہرين
تعليم نے عالمی پيمانے پر شرکت کی۔جامعہ مليہ اسﻼميہ کے کيمپس ميں منعقداس آف ﻻئن تقريب ميں
بهی دہلی واطراف کی يونيورسٹيوں اور کالجوں سے دوسو سے زائدتعليمی وفود ،ماہرين تعليم،
پروفيسرصاحبان نے شرکت کی۔اس تين روزه کانفرنس کے متوازی جلسوں )سيشن(ميں سو
سے زائد وقيع علمی اورتحقيقی مقالے پيش کيے جائيں گے۔پيش کيے جانے والے سبهی مقالوں کی
تلخيص ايک عﻼحده کمپينڈيم کی شکل ميں شائع کی گئی تهی جس کا اجراء بهی اس تقريب ميں کيا

گيا۔تقريب ميں جامعہ مليہ اسﻼميہ کی مختلف فيکلٹيوں کے ڈين ،مختلف شعبوں کے ہيڈ ،سينٹرز کے
ڈائريکٹرز ،چيف پراکٹرپروفيسر وسيم احمد خان،کئی ريٹائرڈ پروفيسرصاحبان اور ڈپارٹمنٹ کے سبهی
فيکلٹی ممبران نے شرکت کی۔جامعہ مليہ اسﻼميہ ميں کوويڈ -کے ﻻک ڈاؤن کے بعد منعقد ہونے
واﻻ يہ سب سے بڑاپروگرام ہے۔ڈپارٹمنٹ آف ٹيچرٹريننگ اينڈ اين ايف ای کی صدرشعبہ پروفيسر
ناہيد ظہورنے اختتام پر سبهی مہمانوں اورماہرين تعليم کا شکريہ اداکيا اور کانفرنس کے ليے عطيہ
کرنے والی سبهی تنظيموں کو سراہا۔انهوں نے کانفرنس کی آرگنائزنگ ٹيم اور غيرتدريسی عملے کا
خاص طورسے شکريہ اداکيا۔










