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کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد نیخوات ومی ںیم یورسٹیونی کلیڈیسندھ م جناح  
 

      

 

کے حوالے سے ڈسکشن فورم کا انعقاد  نیخوات ومیکے تحت  لیس ایڈیم ںیم یورسٹیونی کلیڈیسندھ م جناح

،معروف مصنفہ  یشہناز رمز  یملک ،صحاف انیصدر شا یٓاف کامرس ک مبریچ منیو  ںی۔ فورم م ایگ ایک

،وائس چانسلر  نیپرو  ی  صغر  سریپروف یٓاف سرجر  نیڈ یک یورسٹیونی کلیڈی،جناح سندھ م زیعز  نہیتہم

۔ اس موقع پر اظہار  ینے شرکت ک گیب یاور پرو وائس چانسلر ڈاکٹر لبن عیمحمد طارق رف دیس سریپروف

کاروبار شروع کرےتے ہوئے مردوں  یذات ںیملک کا کہنا تھا کہ خاتون ہونے کے ناطے انھ انیکرتے ہوئے شا الیخ

سلوک  یاز یامت یوجہ سے کس یہونے ک خاتون یکبھ ںیمکمل تعاون حاصل رہا اور انھ یجانب سے بھ یک

 یے ساتھ آگے بڑھنے اور کسکو ہمت ک نیصاحبہ نے اس موقع پر خوات زیعز  نہیکرنا پڑا ۔ تہم ںیکا سامنا نہ

 یاپن یخان پر لکھ یعل اقتیرعنا ل گمیب یاور ساتھ ہ یک نیتلق یپرواہ نہ کرنے ک یک ےیرو  یکے منف

کرتے ہوئے کہا کہ جس زمانے  انینے اپنے تجربات ب یشہناز رمز  ی۔ صحاف یگفتگو ک یکتاب کے حوالے سے بھ

جاتا تھا تاہم  ایک الیخ وبیٓانا مع ںیکا اس شعبے م نیقدم رکھا خوات ںیصحافت م ائےیانھوں نے دن ںیم

 یکام کررہ ںیم ایڈیتعداد م م یبڑ یک نیہے اور اب خوات یآئ یلیتبد ںیوقت گزرنے کے ساتھ اس سوچ م

 ںیکہ طب کے شعبے م اینے اس موقع پر بتا نیپرو  یڈاکٹر صغر  یٓاف سرجر  نیڈ یک وی میا سی۔ جے ا ےہ

ہے ۔ وائس  یآئ یبہتر  دیمز  ںیکو نہ پہلے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور اب اس صورتحال م نیخوات

اور  ایادا ک ہیکا شکر  وںنے اس موقع پر مہمان گیب یاور پرو وائس چانسلر ڈاکٹر لبن عیچانسلرطارق رف

اس کاوش کو سراہا ۔ یک لیس ایڈیم   
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