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پر ايک موٹيويشنل ويب ٹاک کا ’انڈيا ايئر فورس ميں کيريئر کے مواقع‘جامعہ مليہ اسالميہ ميں

     اہتمام
  

ميں ) آئی اے ايف(انڈيا ايئر فورس ‘، جامعہ مليہ اسالميہ نے) يو پی سی(يونيورسٹی پليسمنٹ سيل 
نل ٹاک کا اہتمام کيا۔ ونگ کمانڈراسنيہا سنگه مرکزی اسپيکر تهيں۔ پر ايک موٹيويش’کيريئر کے مواقع

کے قريب لوگ شريک تهے  200سيمينار ميں ڈين ، شعبہ جات کے سربراہان ، اساتذه اور طلبہ سميت 
  پروگرام کا افتتاح جامعہ مليہ اسالميہ کی وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر نے کيا۔  ۔

  
کے استقباليہ خطبے سے ہوا۔ پروفيسر شاہد ) ٹی پی او(ری پروفيسر آغاز ڈاکٹر ريحان خان سو

  اختر،سينئر ايڈوائزر،يوپی سی نے افتتاحی کلمات ادا کيے۔
  

پروفيسر نجمہ اختر نے اپنے افتتاحی خطاب ميں طلباء کو آئی اے ايف سميت مسلح افواج ميں شامل 
يونيورسٹی کے طلباء آئی اے ايف ميں  ہونے کی اہميت اور ضرورت پر زور ديا۔ انہوں نے کہا کہ

کيريئر کا انتخاب کرکے قوم کی خدمت کريں۔ انهوں نے خاص طور پر بی ايس سی ايروناٹکس اور 
انجينئرنگ اسٹريمز ميں جو اس سلسلے ميں طلبا کے لئے فائده مند ثابت ہوسکتی ہے جيسے کورسز 

  کا تذکره کيا۔
  

ونگ کمانڈر ،اسنيہا سنگه نے قوم کی خدمت اور علمی پيشرفت دونوں کے اپنے مختلف تجربے سے 
طلبا کی رہنمائی کی ۔ اپنی گفتگو ميں،انهوں نے طلباء کو اہليت کے معيار ، بهرتی کے عمل کے 

  عالوه آئی اے ايف کے مختلف کرداروں اور محکموں کے بارے ميں معلومات فراہم کی۔
  

اپنی زندگی کی مثالوں سے طلباء کو سمجهايا اور بتايا کہ کيسے سپاہی ہونے سے کسی کو  انہوں نے
  ٹيم کا حصہ بننے کا موقع ملتا ہے جو قوم کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔

  
   محترمہ سنگه نے سيشن کے اختتام پر طلبا کے متعدد سواالت کے جوابات بهی دئے۔

  
ی ،آنريری ڈائريکٹر ، يوپی سی اور پروفيسر نشاط حيدر ، سيشن کا اختتام پروفيسر زيڈ اے جعفر

سينئر ايڈوائزر ، يو پی سی کے کے کلمات تشکر سے ہوا۔ اس سيشن کو يوپی سی کے کنسلٹنٹ شاہره 
  اختر نے موڈريٹ کيا۔

  
يونيورسٹی پليسمنٹ سيل کيريئر اور مالزمت سے متعلق مختلف موضوعات پر ويبينارز کا اہتمام کرتا 

ہے۔ حال ہی ميں يونيورسٹی پليسمنٹ نے مالزمت کی تياری پر ايک آن الئن سمر اسکول کا انعقاد رہا 



کيا تها جس ميں مالزمت ميں اضافے کے بارے ميں تين آن الئن ٹريننگ پروگرام کاميابی کے ساته 
  ترتيب ديئے گئے تهے ۔ طلباء نے تمام پروگراموں کو بے حد سراہا۔
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