
 فوائد 

کرتا ریتعم یک علم کے انجنئرنگ یادیبن نیال  

۔ہے  

کرتا ریتعم  ی بھ یک توںیصالح یادیبن نیال  

یاتیتجز, یدیتنق  ںیم توںیصالح ان ۔ہے , 

یک تعاون, کرنا بچار سوچ سے انداز مختلف  

۔ںیہ  شامل مواصالت اور گنجائش  

کرتا ریتعم یک توںیصالح اور علم سےیا نیال  

۔ںیہ ضرورت  یک صنعت جو , ہے  

یک کام سے ماحول یمیتعل کو طالبعلموں نیال  

۔ ہے ہوتا ثابت مددگار ںیم  ہونے داخل ںیم  ایدن  

صورتحال یک  ایدن یقی حق کو علم نئے نیال  

۔ ہے تای د مدد ںیم ڈھالنے مطابق کے  

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

“ طالبعلم  زائد سے ١٥٠٠  

ارات ی اخت  ینصاب  زائد سے ١٠٠  

ں ی م جامعات ١٧  

ں ی م ممالک ١٠  

ںی م ای شی ا اور ورپی  ” 
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فعال ںی م  می تعل ی  اعل  یک انجئنرنگ نی ال کٹی پروج  

حکمت یک نظر نقطہ ی می تعل کو می تعل یات ی مسل اور  

۔ہے تای د فروغ پر طور کے یعمل  

تجربات یمی تعل موثر اور محرک, افزائ حوصلہ نی ال  

می تعل ی  اعل یک انجئنرنگ عےی ذر کے یفراہم یک  

۔ ہے کرتا بلند کو اری مع کے  

جو ہے کرتا ری تعم یک توںی صالح یسی ا نی ال  

کو طالبعلموں ہی  ۔ںی ہ  یضرور  ےی ل کے یبڑھوتر  

والے کرنے حل کو مسائل وہ کہ ہے بناتا قابل اس  

موجودہ کے معاشرے اور صنعت کر بن یشہر فعال  

۔ںی سک کر حل کو مسائل  

 



 

ہے  کرتا فراہم نیال  

کو  میتعل یاتیمسل اور فعال: منصوبہ جکیاسٹر  

۔ےی ل کے کرنے  اریاخت  

اور پالی ن, تنامی و, اءی مالئش , ایکنبوڈ: ڈھانچہ یادیبن  

نئ ١٢ پر ادیبن یک میتعل یاتیمسل ںیم  پاکستان  

۔ںیہ گئ بنائ اںیورسٹی ونی  

اور خدمات یمیتعل یات یمسل ٹلیجیڈ : خدمات یمیتعل  

کو استعمال دوبارہ اور استعمال, اشاعت جو مواد  

۔ہے تاید فروغ  

یک اساتذہ جو  باتیتقر  یسیا: ت یترب  یک انسٹرکٹر  

کہ تا ںیبنائ  اریبااخت ںیانہ اور ںیکر افزائ حوصلہ  

۔ںیسک اپنا کو میتعل یاتیمسل اور فعال وہ  

یاتیمسل اور فعال جو باتیتقر یسیا: یبند گروہ  

۔ںیسک دے فروغ کو قوںی طر اچھے ںیم  میتعل  

 

“ م ی تعل ی  اعل یک انجنئرنگ ںی م ای شی ا اور ورپی   

اور ادارے, اساتذہ,  طالبعلم کہ تا بنانا دی جد کو  

۔ںیسک ہو مند بہرہ سے اس معاشرہ ” 

م یتعل یاتیمسل  

می تعل  گھومتا گرد کے طالبعلم کی ا می تعل یات ی مسل اور فعال  

سے یزندگ یقی حق طالبعلم ںی م جس ہے کار قہی طر سای ا کا  

کے کر حل کو مسائل محدود ال اور یمعمول ری غ متعلق  

۔ ںی ہ  بڑھاتے کو تی صالح اور علم اپنے  
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