
 جسے ہے گئی بن یونیورسٹی پہلی کی افریقہ مشرقی اور ایشیاء ،جنوبی یونیورسٹی خان آغا

 جو ہے ادارہ عالمی وہ ای ایچ ایڈوانس۔ ہے لیا کر تسلیم نے (ای ایچ) ایجوکیشن ہائیر ایڈوانس

 خان آغا۔ہے کوشاں لئے کے دینے فروغ کو مہارت میں تدریس و درس میں ایجوکیشن ہائیر

 کانفرنس لرننگ اینڈ ٹیچنگ آف اسکالرشپ میں کراچی نے رسول فیروز صدر کے یونیورسٹی

 سالہ تین کی یونیورسٹی ساتھ کے ای ایچ ایڈوانس ہوئے کرتے خطاب سے اجالس افتتاحی کے

۔کیا اعالن کا ایکریڈیٹیشن ری  

 ایف ایس پی یوکے  ساتھ کے اداروں تعلیمی اعلی   کے بھر دنیا ای ایچ ایڈوانس ادارہ برطانوی

 کی طریقوں موثر کے وتدریس درس۔  کرتاہے کام لئے کے معیار تعلیمی اعلی   کے مساوی کے

 جوش میں روم کالس کہ دیا زور پر بات اس نے رسول صدرفیروز ہوئے کرتے بات پر اہمیت

 اپنے کو علموں طالب سے اس۔ جائے کیا گفتگو شامل کو طلبا لئے کے کرنے پیدا خروش و

۔ ہے ہوتا احساس کا داری ذمہ کی سیکھنے  

 ایجوکیشن ہائیر ان لرننگ اینڈ ٹیچنگ آن ریسرچ فار سینٹر کے یونیورسٹی ویسٹرن کی کینیڈا

 تدریسی ایسا میں جامعات کہ دیا زور نے انہوں۔ کیا خطاب کلیدی نے ڈاسن ڈیبرا ڈائریکٹر کی

 کیاس سے نہ صرف اساتذہ  کیونکہ دے اہمیت کو تدریس معیاری جو جائے کیا پیدا کلچر

 انہوں۔  گی ملے کامیابی کو طلبا سے جس گابھی بنے  ماحول ایسا ہوگی بلکہ افزائی حوصلہ

 دیکھنے نتائج بہتر میں طلبا سے کلچر ٹیچنگ کے اداروں پر طور خاص کہ کہا نےمذید

۔ ہے آئی سامنے مشغولیت اور عمل کا ،سیکھنے استقامت اندر کے ان اور ہیں آئے میں  

 پرووائسٹ وائس ایٹ ایسوسی کی لرننگ اینڈ ٹیچنگ ، کوالٹی آف ورک نیٹ کے یو کے اے

 کو اداروں یا لوگوں یسےا کہ بتایا نے خمیس تاشمین فیلو پرنسپل کی اکیڈمی ایجوکیشن ہائیر اور

 کہنا کا ان۔ ہیںاس سلسلے میں معاون ہو سکتے  جو ہے لگتا وقت طرح کس میں کرنے تالش

 کے بڑھانے کو معیار تدریسیجہاں اساتذہ کے لیے کم معاونت ہو وہاں پر  ممالک ایسے کہ تھا

 ساتھ کے ای ایچ ایڈوانس کہ کہا نے انہوں۔ہے سفر طویل ایک قیام کا ورک نیٹ ایک لئے

 قابلیت تدریسی کی تعلیم اعلیسطح کی االقوامی  بین کو فیکلٹی یو کے اے نے شراکت ہماری

دی ہے۔  رسائی تک  

کی جانب ایک مثبت قدم  اصالحات یتدریس کو فیلوشپس اے ای ایچوہ  کہ تھا کہنا مذید کا ان

 میں برطانیہ کہ کہا نے انہوں۔ںیہ سمجھتی موقع بہترین ایککے لیے تعلیمی قابلیت کا  اساتذہ

، ہیں دار شراکت بھی ممالک 15 کے دنیا ہی ساتھ اور ہیں رکن کی ایچ ایڈوانس جامعات تمام

۔ ہے ملتا موقع مثال بے ایک کا بننے حصہ کا جماعت بڑی ایک پر طور عملی ہمیں ے جس  

 متعلق سے عمل موثر کے سیکھنے اور کرنے واضح کو طریقوں تدریسی  میں ایجوکیشن ہائیر

 تبدیلی مثبت میں شعبے کے تعلیم اعلی پر طور مجموعی میں کانفرنس ایل ٹی او ایس روزہ دو

۔گئی دی توجہ پر کوششوں کی بنانے بہتر کو تجربات کے سیکھنے کے طلباء لئے کے النے  


