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بیتقر ینرسنگ ڈے ک ںیم یورسٹیونی کلیڈیسندھ م جناح  
 

 

 

۔  یگئ یمنعقد ک بیتقر کیکے موقع پر ا2019جانب سے ورلڈ نرسز ڈے  یکے کالج آف نرسنگ ک یورسٹیونی کلیڈیسندھ م جناح

مہمان  یک بیکرنا تھا ۔ تقر شیپ نیکام کرنے والے افراد کو خراج تحس ںینرسنگ کے شعبے م ںیبھر م ایکا مقصد دن بیتقر

جبکہ وائس چانسلر جناح سندھ  ںیتھ یامرس نیاسمی سریپروف نیسابق ڈ یک یفریمڈ و نڈیآغا خان اسکول آف نرسنگ ا یخصوص

جانب سے ڈرامہ  یرہے ۔ نرسز ڈے کے موقع پر طلبا ک یکے مہمان اعزاز بیتقر عیمحمد طارق رف دیس سریپروف یورسٹیونی کلیڈیم

 یموقع پر گفتگو کرتے ہوئے مہمان خصوص اس۔  ایمہمانوں نے بے حد پسند ک یتمام ہ کیشر ںیم بیجسے تقر ایگ ایک شیپ یبھ

ہے کہ  یپڑرہ یبات کہن ہیافسوس سے  ہاںی کنیجاتا ہے ل ایکا دل قرار د لڈیف کلیڈیکا کہنا تھا کہ شعبہ نرسنگ کو م یامرس نیاسمی

 یذمے دار ینرسز ک تمامکرپائے ۔ ان کا کہنا تھا کہ  ںیطرح نہ یبھال اچھ کھید یک لڈیف یرکھنے وال تیثیح یدل ک ںیہم شعبہ طب م

 ٹھیمسجد بناکے ب یک نٹیا ڑھیڈ یاپن یاپن یکرسکے نہ کہ ہر کوئ یتاکہ نرسنگ کا شعبہ ترق ںیہے کہ وہ اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کر

۔  ںیکے مطلوبہ اہداف کا حصول ممکن نہ جیکور ئریک لتھیہ ریشرکت کے بغ یکہنا تھا کہ نرسز ک دیکا مز یامرس نیاسمیجائے ۔ 

 شیپ نینرسز کو خراج تحس یبھر ک اینے اس موقع پر دن عیمحمد طارق رف دیس سریپروف یورسٹیونی کلیڈیوائس چانسلر جناح سندھ م

اس حوالے سے  تاہےیخدمت کا درس د یک تیہم کو انسان یکرتے ہوئے ان کے کام کوبے حد سراہا ،ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مذہب بھ

 یورسٹیونی کلیڈی۔ پرو وائس چانسلر جناح سندھ م ںیمطابق قرار دے سکتے ہ نین کے احکامات کے عیہم شعبہ نرسنگ کو اپنے د

ان کا کہنا تھا کہ نرسز کو  ید ہیسے تشب یہڈ یک ڑھیر ںیخطاب کرتے ہوئے نرسز کو شعبہ طب م سے بینے تقر گیب ی  ڈاکٹر لبن

نے  یافشاں نازل وی میا سیبرائے نرسنگ جے ا ڈوائزریروح رواں ا یک بیخاص جذبے سے اتارتا ہے ۔ تقر ںیم ای اس دن  یہللا تعال

۔ ایادا ک ہیاس موقع پر مہمانوں کا شکر   
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