
 
  

 

 دفتر برائے تعلقات عامہ و ميڈيا کو آرڈی نيشن
  جامعہ مليہ اسالميہ

  نئی دہلی
  

  پريس ريليز
  2020ستمبر  17

  
   پر ويبنار کا اہتمام' تبديلی اصالحات کی تعبير: 2020قومی تعليمی پاليسی 'جامعہ مليہ اسالميہ ميں 

  
' تبديلی اصالحات کی تعبير: 2020قومی تعليمی پاليسی 'ايجوکيشن فيکلٹی، جامعہ مليہ اسالميہ نے 

     کو ايک آن الئن ويبنار کا اہتمام کيا۔ 2020ستمبر 16کے عنوان سے 
  

ويبنار نے يونيورسٹيوں کے ساته ساته مختلف قومی سطح کے قانونی اور خودمختار اداروں ، سابق 
ئس چانسلرز اور قومی و بين االقوامی يونيورسٹيوں کے ڈپٹی وائس چانسلر ، پاليسی اور موجوده وا

  سازوں اور محققين کو ايک پليٹ فارم پر اکٹها کيا۔
  

ويبنار کا افتتاح پروفيسر سوران داس ، وائس چانسلر ، جادهيو پور يونيورسٹی ، مغربی بنگال نے کيا۔ 
ڈيجيٹل تقسيم کو حل کرنے کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔  پروفيسر داس نے اپنے افتتاحی خطاب ميں

انهوں نے کہا ٹيکنالوجی کبهی بهی ايک استاد کی جگہ نہيں لے سکتی اور يونيورسٹيوں کو اسے بهی 
  چاہئے۔  مباحثے کا موضوع بنانا

  
می اپنے صدارتی خطاب ميں پروفيسر نجمہ اختر ، وائس چانسلر ، جے ايم آئی نے بتايا کہ نئی تعلي

وابستہ ہے۔ اس ميں   پاليسی ايک عمده پاليسی ہے جو اسٹيک ہولڈرز کی انفرادی ضروريات سے
  مساوات پر بهی زور ديا گيا ہے۔ انہوں نے اعلی تعليم ميں تبديلی کے نظريات کی بهی تعريف کی۔

  
آف  افتتاحی سيشن کے آغاز ميں پروفيسر اعجاز مسيح ، ڈين ، فيکلٹی آف ايجوکيشن اور اسکول

کو خوش آمديد کہا اور ويبنار کے مقصد پر   ايجوکيشن کے نوڈل آفيسر نے مہمانوں اور شرکاء
روشنی ڈالی۔ مقررين نے نئی تعليمی پاليسی کو ہندوستانی نظريہ تعليم سے مزين کرنے اور مزيد 

   ديسی بنانے کی تعريف کی۔
  

آئی اے ايس ای اور ڈاکٹر دمحم جاويد حسين  ڈاکٹر سويتا کوشل ، آئی اے ايس ای اور ڈاکٹر انصر احمد ،
  ، شعبہ ايجوکيشن اسٹڈيز کے کنوينر تهے۔

  
  احمد عظيم

  پی ار او ميڈيا کوآرڈينيٹر



  
 
 


