
 

  

      

  

          

      

  

       

    

      

       

   

  

          

                

                 

                 

             

 

            

           

              

               

                   

                 

               

                 

                

1 

CCAPر آموزشاو یستدر یںم جکال یونٹیکم :10 یولماڈ 

 یدآمد شخو 1.1

 پیشہ یکا کے اموگرپر یٹر ڈمنسٹریاجکال ینٹومیک کے ٹیٹاسفآ منٹٹرپاڈسیاوی،شزوآمرویس ا ردتںمیجنٹی کالومیک

 ۔ہے لبااستقاکآپںمی لویڈکے ما بیتترہنورا

 صدمقا 1.2

 گے ںکھیمیں سی ےربا کے لیذ آپ ،ںمی لویڈس ماا

 جزچیلن قسے متعل شزوآم رویس ا ردتںمی جنٹی کالومیک

 تکنیکیکسیردتیوزشآم لعاف

 یگبستدعہ رواںتیرمہا یک ملہعیسیردت کے جکال ینٹومیکروا

 

 

 

 ۔ںہی تےرکعوشر یےئآ

 زجیلنچ 1.3

 ۔ہے تاڑپ نارک ناسام کا جزنچیل ددتعموکلمع کے قتعل یپسآےکشزوآم رویس ا ردتںمی جنٹی کالومیک

 یف،معل البطیف۔ہےیتجایکدامییکےنکردہیازتبہھتاسکےمکسےجنٹی کالومیککہ ہےتااجکہا کثرا یساا

 رتمک بلےمقا ےکںوراداکے وںعبشرگیدکےملیتعیلاعیکیرامپرروط عام سےا،پرےنکرروغسےظحالکے ڈٹیکر

 ۔ہےیجاتیکوقعتیکنےرکمت فراہدماخیکنےماپی وسیع سے ان،نظرعقط سےسا ہے؛ اتجایاکماہفرڈفنپروںحسط

 قفولئاوسدی مز یےل کےوںرگرمیسگالےسومرسالک حتتےکمانگ لمسلس یک وںیراد ذمہ یئوہیھڑب،قتویاس

 ۔ہے یوتہتروضر ےنکر

-یاجمس لےاو نےکھرقتعل سے منظر سپ وعمتن ہے۔ وعدہ متنیا زتبہ دادتع یکملع البط کےجنٹی کالومیکیثالم

 ھتاس یکیں امزومرسالکےرماہ،کے زیاامتیسک غیرب،الے طلباءویریاتیمعلیت،مرع،لنس،لحاتروص دیصاقتا

 ریوضر نارکشالت تےاسر کے نےٹاپوکتیقا تفر نایےل کے نجںہی تےمل سے ذہتااسسےیاروں، اہی تےککرس لحاص متعلی

 ۔ہے تاکوسہیاکجنچیل یہ کہ گےںیرکاختی شنکساداافر لےاوہبجرتیوزشآم ہے۔

 ہیں۔ تےرک شپی نہومنکا عیتجام روا،ںہی تےرکاروپوک جزچیلن ان کر نااپ ںانہی جزکالیونٹمیک،ہے ںنہی بات یک یہ حیرت

 یک بہجرتوکر طلباءوں، اہی تےرکرپ نےماپی وسیع حتوضا یک وںکامنےپا جزہ کالکہے ںنہی تبا یک کھنا حیرتیدہی

 جکال ینٹومیکیینیسج کے یارک ونی ہے۔ یتآھتکے سا متعلی یکجکال وجںہی ےتکر شوشکیک نےرکماہرفجین رلمکم

 سکوف دیعاا پر لمعاتاکویڈیو کہںی کرٹونپر روطصوخص ۔ہے اشارہ درآمکا یکاںمی متسسو، ایڈیولیذجرد کا

 یہ ہے۔ تیابدس پر یہاں نبیام کے ےئرادلمکم کے یدگنزیکجور کالبات، ارجت کےومرسالک،ر طلباءوا ملہعیسیردت
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 کے جکال دوخکتدح ڑیب وہںہی ےکھیدزویڈیو شہیریتددتعمیھبنےمیں جت ولزیڈن ماا نے آپ کہےہمہایبھ انکر وٹن

 جکال یسےا پر روط عام-ونعاتنےاپ ںمی وںرگرمیسنکشڈوپر یکمقس ختلفمروایتہلانی اسکر آنوج-ںہی کے طلباء

 یں۔ہ تےرکشپی وکیدگووجمیپناعہیرذ کے یاڈمی لجیٹیڈںمی امپروگر

 [نظر ییب ک قریاپر)GCC( جٹی کالنومیکیجینیس- کلپ ویڈیو]

 یےلےک نےرک وعشر یئر کیر جکالنااپ کہوج- ہے لبااستق کاپآںمی جکال ینٹومیکیجینیس ئے!ہا)EMILY:( یمیلیا

 یدوست یالو نےہرمقائ ربھ یدگنز یا،ولیاتسہ نرسنگ نیرتیاعل ،وںامپروگر یکتکنی نیربہتپآ اگر ہے۔ جگہ نیربہت یکا

 ہیں۔ تےابتںمی ےربا کے ساوک آپمہےئیں۔ آہیئےآ پر جگہ تدرس آپ وت،ںہی رہےکر شالت جگہ نیربہتیکایکےنناب

GCC ںانہی ےہ تاجا یاھاڑپ عہیرذےکملہعیسیردت فتہیا زازاعروا لےاو نےکھرلیاخںمی وںسالک ٹےوچھ وک میں طلباء 

 یکسجںہیےتزاون سے وںہلیتاییساوکپآممعل ےرماہ۔ںہی رہےکر لحاص متعلی نی بہتر سے مرقیپنا وہ کہ ہے پتہ

 ںمی وںامپروگر کٹٹیفیرس ہے۔ یتوہیےل کےےنکر وعرش کامدبعےک نےرکلحاص ڈگری جہ کالسال رچا وک آپ رتوضر

 سے نرسنگ کر لے سےیوجنالکٹیٹرومپیک،زجرمیددتعم یےلےکخابنتاسپا کے GCC ھتاس کےڈگری دہیاز سے 65

 ںمی یگدنزیکجے۔ کالہ یاکلحاص دے سننطلباء 23,000 گبھلگ سے GCC یں۔ہ یاں ڈگر ںمی یوجنالکٹی تریوسل

 ںیتیہلاینئ،نےمل نےگھل وکں طلباءیاسرگرم دیگر روس، اکلب ،سٹرواسپ-ںہیدووجم یقے دد طرتعمےک نےوہلشام

 ہیں۔ یترکماہفر دیازآیکےنکر ےمز روانےکھسی

 ناکھدی مگی لبایں۔ہںی چیز ددتعم یےل کےےنکر شیپسپا کے یاوٹابفآییارک، سٹ ونی،ںمی نیارمد کےروشٹر رواوبفیل

 گیا۔ لمیہںمیہے؟ ہ شالتیکازپرواساپشیفکا ئیں۔اجمڈیسٹیائرڈا یےل کےنےکھید پلے اگزڈ مک؟ںہیتےہچا

 ددمںمی حفظتیےل کے لمستقب وکپآ GCC تکنےجا ںمی متس میں درست یئر کیر نےاپ یا نےرکوعشر ڈگری الہس4-

 کےرگھ نےاپ آپہک ہیں جب یچاسکتبزالرڈںورازہ کے آپںرحیشیکنوشٹیاعتتطاس حسب ےرماے۔ ہہتاککرس

 یسکت کرسکتے/ ںنہی اشتدبر اجاتراخکے متعلی آپہکےہتاگلوک آپراگ۔ںہیےتکر لحاص متعلی رییامع یکاکیدنز

 ںمی وںسال یہحال روں، اہی یوتہلحاص دادامیمال وک ی طلباءقتولک 87%ہکیوگوشی ہخ کر یہ جان وکپآوتںہی

 لحاص وماتمعل دی مز ںمی ےربا ےکیگئیداایکمتعلی یکجآپ کال اگر ہے۔ یگئ دی سرشپاسکال دئزا سے $ 263,000

 یسبھ کے آپںمیہ،ںیرکباتےسیکسسےںمینارکاحالصےکنتااعیمال ےرماہوتںہییتہچا ہتے/چاانکر

 آنسپاےرماے۔ ہہنآسا روا مفت نایدتاسودرخ یےل کے اخلہدںمی GCC ی۔وگہیوشخ کر ےد ابوج کے وںالوس

 ی/سکت تےکجاس سآف قسے متعل اخلہدوتںہیچا پآراگیا ،ںہی تےکسربھںمی گھر پآ رم ہے جسےت فااسوئن درخال

 جامز دوست قتعلم سے اخلہد ماراہ،وتںہی التاوسیئوک کےپآراگہیں۔ یسکت / تےکس لے استوی درخذاغکرواںہی

 ںمیہایںیکر ئکالںمیہ آپ کہںئیابنییقین ہی یےلسے، اہیبھپرکبسفی اخلہد ہے۔ دووجم یےل کےددم ملہع

 یا ںیرکتکشر ںمی سؤہا نپوا ہے۔ ہاروہاکی ںمی ینٹومیکسمپکی ےرماہرواسآف ےرماہہکںکھییدرواںی کر چیک

 تباساپآ کہ ہے نیقی ںمیہوتںہییتآ/ تےآںمی سمپکی پآ ۔ جبںیرزاگ دن ھتمارے ساہںمی تقاالمیک عہمج

 لوکاس یہائ یبھاب آپ یاک۔یتھ یک وقعتےنپآیکنجںتھی ںی چیز دہیا زسس اپا کے GCC کہ گے وںہقمتف سے

 وک آپوت گا؟ ہےر کیساانکرسروکجکال پہلے سےےنکر کتشرںمییقتولککہںیہسجسمتںمی نےناجیہرواںمی

 ی۔گےمل شروعات بہتر وک آپ ںمی جے کالسسج،ہے یوسکتہیچسپدل ںمی وںامپروگر ACE ےرماہ

GCC یئاہںمی نج،ےتاہرکشکشپی یبھ یکسرشپکالاس سپل سومپر یجینیس یھبیےل کے مسٹرس رماگموسم 

 ،ریامع کے سوسر رٹور سپٹومپیکنے ۔ طلباءںہیلشام نوشٹی کے ورسزکود یےل کے زنئرکے سی قےالع کے ولزکاس

 ینٹومیک ٹیٹاس یارک ونیوک GCC ںمیلماتعاسیاعخترا کےشزوآمروایوجنالکیٹروا،لماتعاس ؤثرم کےیوجلناکٹی

 یوجنالکیٹیاعخترا،سلیب ٹرومپیکنیتریاعل ،ومرسالک رٹمااس ہے۔ یک دیبن جہردیک یکا مبرن درمیان کےجکال

 کے GCC ہے؟ یچسپدل ںمی شزوآم نئال آنہیں؟ تےکس اہکیا چ روامعل البط لےاوکتکنی یلاعیبھ یسک،امزپروگر
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 رولچسپ اد سےظحال کے وںیقرطیمتعلی کےمعل البط کےمقسرہ نے وںجنہ ںہینمیمعل کےشزوآمیتالس فاصپا

 کتسورکلی کر لے سے کرر ساواںمیٹی یتھلیٹکے اکمقس ختلفمسپا ےرماہںمی GCC ہیں۔ یےکریاتسروکسرگرم

 ےرماں۔ ہہییےکلحاص زازاعرووارڈ ایاددتعم یےل کے وںہلیتک ایتھلیٹی اپناےنںومٹی ریماہ،ںہیسکلب حرکمت

 ہیں۔لشام بکلچرنوڈیا روڈ ٹؤور آب، اکل ھترا، WGCCںمی سکلبھچک

 یکگنوئیڈرا شسٹرورروو ابفیل ۔ہے تاوہیےل کےنےرکھچکیہ میشہو ہتںہیےتکر مکا یےلےک وںالسکیپنا آپجب

 کے مقامات سمپیک سات ںمی ٹیزنؤکا رچا کے یارک ونییب۔ مغرہے یبربالکل ق سباڈینیکرواگرا فالز انیروا،ہے پر ریود

 نایڈمی ،مالی،یلے وسینڈ،ڈکیرآ،نبیئال،یاوٹابسپا کے GCC ہے۔تاوہںمی سپا قاممسمپکی ایک یہ میشہہھتسا

 تےوہ ٹےوچھ ھسات کے تیاراتاخ ےکسروکشخبولتسہ ددتعم پر روطمعا ئزاس کاومرسالکنا ہیں۔ مپسزکی ارساوروا

 ںمی رکا ئےجا یتاج بلہامق دحزس اپا کے آپ ہے۔ جگہ لیے درست ےک نےرک شروعات GCC ،ںمی لفظ نآسا ہیں۔

 ھچک سب سپا کے GCC گے۔ ںئیابنیدوست یالو نےہرمئاھر قبیدگنز آپروہیں اںیتیہلا ریوضر یےل کے نےوہ امیابک

 یکھیں۔درواںئیال یف رتش یہاں ےرماہ ہے۔

 ربہجت لب علم کااط- شزفعال آمو 1.4

CC[اوولٹیس وھترنا ؟ہے یاکشزوآملعاف- کلپ ویڈیو]

 نےرکوںافزوکہبجرتکےومرسالکیکلٹفیجکالینٹومیک،یےلکےددمںمی نےچپہن تکفادہایمتعلی کےسو اک طلباء

یفوج ہے یقہ طر یساا یکا"شزوآم لعا"ف ہیں۔ےرہت تےدلبوک وںملیع متکحروا وںکتکنی ختلفمجیردبت اسطےو کے

 قسے متعل داوم جہاں ،ہے تاہچا نااہٹوکلڈی مایتوار کے یٹرتھااںمی ومرسالک یہ ہے۔ چیز یالویچسپدل دہیازتبہلحاال

 ںہی تےرکقخلیتیک وںرگرمیسییسا ملہعیسیردت،ئےاجب کے سا ہیں۔ ےتکر "ماہر"ف رینکااجوک طلباء لمع بے نی ہرما
ُ 

اوولٹسیوھتران۔ےہاترکیئازفاہلصوحیک"ےننب"وکتامولعمےسںوبرجتےکمورسالکلاعفےنپاوکءابلطوج

 ۔ہے تارکمکا کیسے یقہ یہ طر ہکےہتارکاحتوض یک بات سو، ایڈیولیذجرد کا جنٹی کالومیک

 سے چرکلی ھےدسی ںمیسجںہییتوہلشام ںنیکیکتییسردتںمیشزوآملعاف،ہلےپ سے سب ؟ہے یاکشزوآملعاف

 تاوہقٹا سبوچھ بہت نکلی ،ہے ںنہی منٹئناسا یا وجیکٹپر اروپشزوآملعاف،ےوسرد۔ںہی یتوہختلفمںی چیز ھچک

 ،ےتیسر ہیں۔ تےکوسہشزوآملعافددتعمردنا کے منٹئنااس یا وجیکٹپر ،مہتا یں؛ہ تےید کےاپنے طلباء آپ وج ہے

 وک ئنٹواپروپا یا نالیکچر سن فرص نہ ںمی سج ئےہچا ینرکںی چیز ھچکوکلیے طلباء کے نےرکروغ پر شزوآملعافھچک

 ںلیکشددتعمیکشزوآم لعاف ہے۔لشام یبھ نارکوالگ وک وماتمعل روا،نارکیئواررکا ،انرک افتیرد لکہبہے لشام ناھڑپ

 ختلفمںمی وںالسکنالئ آنروو ابرور کثرے اس وجہ یک وںیق ختلف طرمےکشزوآمرواسیردتیپناممعل روا،ںہییوسکتہ

 معل البطییبقر نےاپسےمعل البطہرممعلںمیسروکنئالنآ،پرروطکےلثامیں۔ہتےکرلماتعاسملیاںعمتکح

 کے وںاحثمب وک وںمشق ان ۔ںہیےسکت کہہیےلےکنےرکوگگفت رپ وعضومصوخصمکیاروے انوہ وجہمت نباجیک

 یقہرطنکلی،ہےیوہلکباللیاخ ہے۔ تاکجاس یاک کےکرلماتعاسکایسانرپیغام ریوفیا،اکاشتر کے یزوتادس،سلسلے

 کا ں، طلباءمی لثام ریماہیکسالکوبر ور ے؟ہ تاجا جھامسشزوآم لعاف ا ہے جسےکیںمی وںثالمناوتہے۔ ختلفم

 یکاکا و طلباءد،ںیمسروکنئال آن ہے۔ شزوآملعافنارک حثبپر وعوضمکیر اواناوہ وجہمتبنجایکیتھےساپناسب

 لعاف کہ طلباء ہے الپتہ چ سے قتحقی ہے۔شزومآلعافیبھ نارک حثب عہیرذ کے لہسلس کے ثےاحمب پر وعوضمیہ

 ںمی وںنودلواحمنالئ آن رواوبرور کا چرکیل کہ ےہماہ ناکھردیا ہی ہیں۔ تےکھدہ سییا زپر ےنوہلمعفومصر ںمی شزوآم

 ،یہ جزترواںہیتےوہلمعفومصر دہیا زںمی نےنس یا نےھڑپفصر ن طلباءارود کے شزوآملعاف،متاہ ہے؛ قامم نااپ

 کہ ہے الپتہ چ سے قتحقی دیزم ہے۔اتجا یادروز دہیا ز پر وںہلیتی افکرکےجےرد تر یلاعجیسے یصختش روا،لیفتا
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 سےا ہیں۔ تےکھردوے فیصن کا ساںہی تےرک وہ وجرواںہی تےکھرراربرقدستر فیص کا ساںہی تےکھلروکہتے اوج طلباء

 سبی کا ساںہی تےجو سن روصد افی سدفصر کا ساںہی تےھڑپھچکوج کہ طلباءںی کر نہزوامھتے ساکحقیقت سا

 ںمیھجمسیہںمیہہکب جبا ہے۔ وںکیماہنااتشزوآملعافکہ گےںیرکوعشر نامجھسیہ آپروں، اہی تےکھرررابرق

 وک آپ کہتاںیرکروغپر وںلثامصوخصمھچک یےئ، آئےہچاانرکوالگ وںکی سےاںمیہروے اہیاکشزوآملعافکہ ہےاہرآ

 وبرورںمی حثبیکپوگر ٹےوچھ یکا یےئآ ہے۔ رتبمپر چیز سکلمعزر طروش ازوآملعافکہےکآس نظر یروتصحاضو

 ہکہیےل کے نےرکوگگفت پر وعوضمصوخصمکیا سےاروا تےکس نابپوگر کا پ طلباءآ ہیں۔ تےلی لثامیک تیبرت

 ایویڈیر،شکپیش رییامع کیے اس وپگر کیاہرںیمسالک آپ،ہے شزوآملعافںمی پآ نےاپ یہ النکہحا ۔ںہیتےکس

 تےککرس لشام ںیمقمشےاسرککہہ یےل کے نےکرشپیجئتان نےاپںمیلکشیکلہکچٹ ڈیامیکیا،لرشیمکیویٹ

 کے ثےاحمب دہحک علییی اک پ طلباءں۔ آہیتےالڈ نظر پر حثب کے وپگر ٹےوچھںمیسروکنئال آنےئیاب آ ہیں۔

 ،پھر رابکیا ہیں۔ تےکسےد وقعم کا نےرکحثبپر وعوضمصوخصم یکاںنہیارواںہیےکرسکت دیبن وپگر ںمی سلسلہ

 نےاپ ئےوہےتکر لماتعاس کاولزٹ 2.0 یب وددتعموک پ طلباءآنکلی ،ہے تاکجاس یاکلیاخشزوآم لعافدوختاذب سےا

 ،نارکڈریکا روکشکتھ پیشاس کے یزی رپیا ئنٹواپروپا جیسے ،ںہیتےکسوڑج سے قمش سےاکر ہکہ وکنےرکشپیجئتان

 لوگگوک وعوضمےک ان یا،وہقسے متعل وعوضمیسکوج نارکجمع ہسلسل یتوصھاتس کے زی کے سیر یر وصاتروو ایڈآ

 رحقیقتد کناتممںہی تےکسھکدی پآ کہجیسا ۔ناکر شپی ںمی فارمیٹ کے ینہاک ئےوہ تےرکلماتعاس کا سمیپ

 یاعل کے لیفتاروایہجزتںالیمثیہیکوںنودشزوآملعافنئال آنروو ابرورےرماہ یں۔بنیتخلیق یےلسں، اہیدودحالم

 شکک پیشیاہر،ںمیلثامسا ہے؟لیاخیاکںمیےربا کے یصختشنکلی،ںہییکرت طہحااکاوںہلیتایفکر یکجےرد

 ئےرایپناپرساوجںہی تےکوسہ س طلباءپا کے آپسبںمیسالکوبرور وگا۔ہ آسان یل ہکبال نالی زہئجا کا مسرہ کے

 یکملمع سےا یا۔کشپیحی طراچھ یکتنوکوماتلمع نے وںنہاروا تھے کیسے تادہشام کے پوگر کیر اہ کہ ںہی تےید

 یا سلسلہ کے ثےاحمب معا زہئجا مسرں ہمی سروکنالئ آن ہئے۔چا ینرکیئزاافوصلہحیکوگگفت دی مز ھتاس کے یمائہنر

 تاجا جھامسشزوآم لعاف ہے جسےیاکںمی وںالمث ان وت جاسکتاہے۔ یاد نجامئے اوہ تےرکلماتعاس کا ہسلسلیتوص

 یکشکیہ پیش ونکہکیےہشزوآملعاف حثبیک وپگر ٹےوچھںمی وںثالمیکسالکنئالنآرواوربورےرماہ ہے؟

 یکشزوآم لعافدمنفر کیپ میں اآنےاپمرحلہ ہر ںمی لمع ہے۔ ہئزجا مسرہکا شکر پیشوا،شکود پیشخ،رییات

 شزوآم لعافںیمظالفا آسان ۔ہے یتوہلحاص وماتمعل دہیا ز میں طلباء شزوآم لعاف ونکہکی ،ہے یعمل متکح

 ۔ہے برراب کےشزوآمنیربہت

 یگدبستہع یہ کعمل سییتدر- شزفعال آمو 1.5

 سیردتیکمورسالک پر ملہعیسیردت کےجنٹی کالویمکشزوآم لعاف،الوہع کےنےخشبیئانواتوکہبجرت کے معل البط

 ےکجکال ینٹومیک،ںمی کمل ےروپ ہے۔ تارکزوکرم وجہت پر یگبستدعہ لمسلس یکنایک نےنابربہت وکوںکتکنی یک

 ،ںمی ویڈیولیذجرد ہے۔ یالجچیلن کا نےرکماہفر ہبجرتیمتعلی ددمنوسروامہادی مز وک اپنے طلباء نے ملہعیسیردت

 کے جکال ینٹومیک پا وکیرکے ما ناویز راوج،ہے دووجم وتثب روبط یگتبسدہع وہ ںیمسکعےکملہعییس ردت کے

 ہیں۔ لمعفومصر ںمی وجیکٹپر منٹولپیڈیکلٹفی

CC[پاوک ریما-- ملیاںع متکحییسردت یےل کے نےرکجرچاو سپرکومرسالکجے کالپنا- کلپ ویڈیو]

 ریاتعہیرذکےجزنٹی کالومیکیٹنؤکاپاوکریماھتے ساکیکٹامپلکیشنوجیم ااپروگر منٹولپیڈیکلٹفییہ:رمقر ونتخا

 نمیمعل یہ ہے۔ آتا سے رمنظسپ نہراو پیشہ روایمتعلی ختلفم ملہع یسیہ ردت کا وںسٹیرونیویروا وںجے۔ کالہ یاگ یاک

 ںمیسیردتںمی اننکلی،ہے بہجرتاکوںسال یکئںیموںعبشنہراو پیشہ نےاپسپا کے وںبہت،ںہی تےون ہیہرام کےداوم
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 سے طلباء ےنکر قخلیتینٹومیکیوزشآم ردنا کے ومرسالک عہیرذےکشزوآم لعاف ہے۔ یوسکتہیمکیک بیتتر یمرس

 یکلمعیوزشآم کے حس طرا۔ہے تامل وقعم کا نےوہلمعفورمص ھتکے سامسرہ نےاپ یھ ہتمل ساعیوزشآم وک

 روادفرروبطوکلباءطلمع یقہ رطیوزشآملعافممنظ حی طراچھکیلیکن ا ،ہے طلب تبقمسا دہیازنارک دیبن بہومنص

 بہومنص یکقسبیمبل ٹےگھن چناپںمی پروگرام ساپر نےول ہمکم ہے۔ تانابلہاکا نےکرمظمنوک وماتمعل مبرم وپگر

 سالکییقحق روا،زویونٹراھتکے سا نمیمعل شورجپںمی املےمع کے سیردت،ملیاںع متکحیسیردتددتعم،دیبن

 ہیں۔ لشام زفنکشن یاڈمی یملٹ ددتعمیہھتں، ساالیمث یک ومر

 ےرماہ وہ کہ ہے حفہتکیلیے ا ےرماہسپا کے ذہتاسا ید۔دآمشوخںمیلویڈما کےےنکرریاتلواحمیمتعلیؤثرم
ُ 

 بہذج یےل کے ددمںمی غورفوکءابلطےنپارواےیلےکسیردتمہ۔ںیہےتنبرپروطہنادنملقعوکتامولعمیکنیملعتم

 ماہرفداوم سے وںیق ختلف طرمددتعم یےل کے ددمںمی نےکھپر سی روطلعافوکلباءط نےاپ مہ۔ںہی لہے اکنےرکمئقا

 ہیں۔ لہا کےےنکر

 ےاسمہںہی ےتکر نائزیڈتباجرتیوزشا آمیسروک نااپمہ ر جببیشتوکثرں، امی لکشیک ملہعییس ردت کے جر: کالمقر دمر

 و کثرا،ںہییوسکتہیک وںگھنٹ نتی یاود ورسیزکصوخصمھچک نکہالحا ۔ںہیتےیدکر متقسیںمی وںحص کے منٹ 60

 مہ گے۔ وںہلمت شابارجتیوزشآم کےمنٹ 60 ںمی ساںہی تےوہلمعفومصر ںمی دیبن بہومنص سجمہ بیشتر

 ناید ڈمیپور یکا، امہنرکیہ، انومنکیاںمی لسلےس کے نےرکممنظ وک بہرجتیوزشمآنارود کے دتمیک منٹ ھٹسا

 چھ مرحلہ یک نےرکنئزایڈوک بہجرتیوزشآم کے نٹم 60 ساوج ہے چہپر یکلیے ا ےکپآسپا ےرماہ۔ںہیتےہچا

 ہے۔ تارکشپی کہخا اکلمعیتجا

 ؟ہے یوتہ یاکردق یکنکشفن وتںہیتےچپہن کت2 سے ںئیبا مہہکجیسا :پروفیسر کے سیردت

 یمغیررس یاقب،یمرسھچک--ںہی تےکرلماتعاسںکنیکیتیکمقسددتعمیکیصختشومرسالکذہتااس:رمقر نوتخا

 متعلی یکمورسالک،ںہی رہے ھکرح سیطیاچھ یکتن روایکتن کے طلباء ان کہیےل کے نےرکنعیت کا بات س۔ اںہی یتوہ

 غلط یا التاوس،نےلی زہئاجکاداومیا نےرکمکرتارفیکسیردتیپنا ملہعییسردتیےل کے نےرک یصختشیمغیررس کی

 ہیں۔ تےکرلماتعاسکا وںکتکنیان یےل کےےنکرمنٹڈجسٹیی اروفںمی نےھڑب گےآای،نےید ابوجکا وںمیفہ

 کےسروکںنہیا یں۔ رکطلب ددم سے ناروہیں ا ونکذہتاسا چھےاسے سب ںمیجکال کے آپ کہںیکر علوممر:مقر دمر

 شئتاسیک ان یہ ،ںکہی یےلےکنےالڈرنظ یکا پر سہیں ا یترکمکاپر روطنیربہتگرمیاںسر یس ونکیےلےکان روا وںداوم

 ہبذجوشوج نےاپ سےاروں، اکھیرلمعفومصر وک اپنے طلباء ،ںیرکنئزایڈددگررا کے جئانت وکسروکنےاپ اذلہ ی۔وگہ

 ۔ئے گاآدنپسناھاڑپںمیجو کالکآپرواںلیربھسے

 ییونٹکم یک ینمتعلم رہ اواتذاست 1.6

 کے لیڈئیآ جکال یٹنومیک وہ ہیں۔ ہبستدعہ یےل کے ییابکام یک اپنے طلباء نمیمنتظ روعملہ ا ،یکلٹفی جنٹی کالومیک

 کادامیےاسطوکےلمستقب یےلکےءباطل لےاونےرک کتشرےرداایہکہ-ںہی تےکر اختی شنکمیتاہیاجمسماہ

 کے ان پر روطیقدرت وجںہی تےرکشالت یقے کے طر ےنآ البغرپؤباد وہ ،ںمی یگدبستعہ سا ہیں۔ تےرکمہافر وسیلہ

 ۔ہے ی دیکھاابھ یھبے ان آپ ہیں جسے ےتکراحتوض بارہودیکویڈیوےکجکال یونٹمیکیجینیس ہیں۔ تےآرپےرادا

 وجںہی تےتربطیااحت ںمی نےرکشپی یر وصاتیسیالے او نےرکشپی رپ یہاں،یہجیسے کے ویڈیو جیسے کے جکالےدوسر

 روا،یت ثیرکتیکءباطل،امتجسیٹوچھیکسالک،لماتعاسکایوجنالکٹیدہووجمں:وہ تےکھادوکوصیاتخصشکدل

 س۔حساا کا لبااستقیمعال سے بنجا یکملہعےروپ
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 بےی شعمتعلییپنی اکلٹفیجکال ینٹومیککہےہماہ یہ ہیں۔ حصرمن پریدگمعیک ملہعییسردت نےاپجزنٹی کالومیک

 یےلےکوغفرللسمسیکوںہلیتایپناروبط کےنمیمعل ،قتویاسروے، اکھررارقربیسکرن یپناروبطےکزالرکساردنکے ا

 ہے۔ دا پسننھاڑپںنہیا نکہوکیںہی تےرکوہوجںہی تےرک یسا وجنٹی کالومیکرے۔کشالت تےاسر ئےنیہ میشہہ

 یٹکلفییپناںمیےربا کے اجررومیت ااہیکمکایکنا،ویڈیولیذجردہیاکجکال یونٹمیکینٹؤکاسکبںمی نیہاوپنسل

 یےل کے ذہتااس کے جکال ینٹومیکںمی ملک ےروپسعکاناہی۔ہے تارکمہافر سانعکا راو سلسلہ کا وںحص ددتعم کے

 وہ،حی طرک نے طلباءاپ گے۔ ںئیاپ ئےوہ تےولب وںہیہرہا/رجا پر"کام"ںمیحصب وکھچک سے ںمی انپآ-ہے لثام یکا

۔ںہی تےجا "لوکاس"

 [یسیسینٹؤاکسکب- کلپ ویڈی و]

 لےاو نےکھرلیاخروا نہداردمہرواوںہلدمرحوجںیہ تےوہ ہودتااس نی بہتر کیا :(ERIN NICLAUS) سؤالکنی یرنا

 سے حبتمںمی لواحم کےمورسالکروا،وہ حبتمیھب سے کہ طلباءبل،سے وعضومفرص نہ رحقیقتدںجنہی ں۔وہ

 ہے۔ تانابلہاکا نےتھ چلاس کے وںچیز ںانہی ،نےکرددمیکوںوگل حبتم۔وںہ تےآشپی

 وینرولیٹ نیہات

 ۔ناہرپر قامم

(TANYA LETOURNEAU): یاعلکے وںقیتریکتکنی یھ ہتا، سانکرشپیحطر یاچھ وک وماتمعل 

 سب جھےم چیز وجںمی املےمع کے سیردتںمی جلکا ینٹومیکینٹؤکا سکب :(JOHN SHERIDAN) یڈن شر جان

 رواوںہےرہرگز سےلمعیمتعلی وہبج قتوساپرروطصخا،ہے نااپ یکحرتعہیرذ کے ہ طلباءوہےددہ پسنیاز سے

 سے نےکھف سیرصشزوآم ںجہا روا ئےجا لم کرن یکیروشن وتوہ نارک افتیرد سےاوہینرکوجی جستقعاوںنہیجب ا

 ئے۔اجلھڈںمی وماتمعل رکھڑب گےآ

 سےاروے اتکر کام پر مسئلہ یکس وہ ہے جب تاگل چھااتبہ جھےم یہ :(RANDI SCHAEFFER) کیفراس ڈینر

 ں۔وہتاکسھکیدراظہا کا میناناط پر وںرچہ کے ان ںمی وتںہی تےرک ٹھیک

 ہے تاگل یساو اج ہے کہا یساچھ اک نے آپ ونکہکی یگںٹھیک امآنکھیں چ یک ان :(ROBERTA MAYER) یئرم ٹاربرا

 و۔ہقیقتحہیہکجیسے ،ہے سوٹھ یہ کہ

 ہے۔ایدکر وعشر ناوہطوبرمروجھنا امس نے طلباء :(ALI CHAMBERS) زمبرچییعل

 لماتعاساک ؤںوہلپ ختلفم کےسروکہراب کے ومرسالک وہہکنااگل پتہ ہیروا ... :(BRIAN HENSON) نہینسنئارب

 ے۔ہنی بہتر یقعاوںہی تےرک کیسے

 ھتے ساک وںامپروگر ہ طلباءکےہناکھید یہ وہ ہے یناتبشخبمیناناط چیز وج سےا :(JANET BAKER) بیکرینٹج

 تاآ زہمںنہیمیں ا نےرک سےجںہی ںی چیز وہ یہ رواںہی تےرکلحاص الزمتمںمی بےشع نےاپ وہرواںہی تےاپ وغفر روا تےھڑپ

 ہے۔

 ہیں۔ ذہتااسنی بہتر ددتعمںمی سکب وفیسر:پر ونتخا

 ،ںہیلعافپرروطہنورانشدا رکا ئےارفقمماتےمیر وفیسر:پردمر

 ہے۔ لواحم رابھ وںسپن کیکا ا نےرکمکا ہییےلسلوگ، ا نہیذ،کرذلبقا پر روط ت انگیزحیر سب... وفیسر:پر ونتخا

 ہیں۔ نیرہام کے وںعبش نےاپرہبا ےکجکال ینٹومیکینٹؤکاسکبوجںہی گول یسےا یہ فیسر:وپر دمر

 ہے یادیوسیقم نے وںجنہ ،ںہیےکھل پلیز ،ںہییک ئعشا ںبیتاک نے وںجنہ وفیسر:پر ونتخا
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ہیں۔ تےکر حبتمےسومرسالک وہہکنوکیںہیےتھاڑپ وہرو..ا. وفیسر:پر ونتخا

 ہیں۔ےسکت ےد نظرحممط رگید وک وہ طلباء وفیسر:پر ونتخا

 کیسا ہبجرت یہ کہ ںیہےترکشوشکیکےنکر مہافر ذائقہ کا چیز سم انہیں اہروبط کے ملہعییس ردت یکا وفیسر:پر ونتخا

 ۔ہے یکحکس طرلمعہیروہے ا

 ں۔وہ ہاررک کام ںمی یاندیقحقی پر یہاںںمی کہےہ تاووس ہحسمںنہیاروہیں ا ےتکرشتائسیکسء اباطل وفیسر:پر دمر

 ہے۔اتکریصختشیکءافشا ںمی مورسالک یہںمی لیاخےمیر روا وفیسر:پر ونتخا

DENISE:( ینس مےڈ MAY(ہے تاوہ دہئکو فا طلباءںمی لیاخےمیر ،ہے لمعشخب مسرت کیبننا ا حصہ اکسا 

 ہے۔ستہار طرفہود یہ ،ہے تاوہ دہئکو فا ملہعروایکلٹفی سے لیاخےمیر روا

JAMES:( کسزلن جے سمکٹر جیاڈ J. LINKSZ(ںہی تےکہ رواںہیتےآسپا ےرماہےس کثرت ت طلباءقیقر درحوا 

 رادناشیقعاو وہ تھے انمبرمیکلٹفیوجںمی وںسالود ہلےپکےںیہاےمیر،تھےذہتاسانیربہتسپا کےسکب،ی"ج

 " تھے۔

LEE:( لیپنکاٹ نیی ال ANN LIPPINCOTT(ںمیسالک آپ،ہےروپ بھر سےیدگنزدہیاز بہتدادتعیکالبط 

 ہے۔ یتوئی ہانواتدہیازسے قتوےکنےآسپا کے آپوتںہی تےجا ر جبواںہی تےکآس ئےوہےکتھ

 روامرعیہ یشہمہپرںہاووت ہے تاوہوعشر مسٹرسانیبجروہیں ا ےتں آمی ومرسالک ئےن وہ ر جبباہر وفیسر:پردمر

 ہے۔ تاوہکبمر کاسنج

ددتعمیک . طلباء ..ہے جاامتز یئودجا کیا یہ... ،ںہیتےآےس تےاسر ختلفمممات کے یگدنزگول ت:احضر پروفیسر ددتعم

 سے ظحالیعاشمیاجمس،پر روطیمتعلی ہیں۔تےککرس وقعتپآیکسج سے منظر سپ کے مقس ہر رپروطیفظل،مقس

 وسریدوک آپ وجےہ تایدراجوک آپ انکر لعامتستارہابرسے وںوگلحس طراتیں۔یلہبات، ارجت الگ یسبھ یکیدگنز

 اوہالکھ بہتلواحمکاسا ہے۔ جگہ چسپدل یےل کے نےرک کام ہی،ہےدیہ پسن یقعاو جھےم سکتا۔ لمںنہیپر وںگہج

 پآ کہ ہے تاگل یسااوتںہی تےپر چل وںنادمی کے سمپکی سپ اآہے جبتاگلحی طرکجکال یئشاہر یکا یہ ہے۔

 سا۔ہے تاید ونعاتںمی ریامع کے سیردتہیںمی لیاخےمیر روہیں ا ںمی یورسٹنیویسٹرآلی لبرجن کے رود رحقیقتد

 ےترکسوحسماوا ہڑج آپ سے سے، اا ہتوہسحساا کا یوشجگرم وک آپ سے س۔ اہے تاوہسوحسم ولتسہ وکآپسے

 رحقیقتدزور ہر،ہے یتوہیوشخ،وںتی ہآ/ تاآںیہاںیم ز جبور ہر ہیں۔ چھےا بہت ،شوجگرم تبہ گولےک یہاں روں، اہی

 یکا یےل کے نےرکمکاہی ہے۔ییتدکیحرتوک آپوج ہے یکا سےںمی وںچیز نایہ،ہے تاوہ دن چھاا یےل کےنےھاڑپ

 ہگجیاچھ سے سب سے ظاحل کےیوجنالکٹی یہروے اہ جگہ تروبصوخ یکلیے ا کے نےاھڑپ یہ،ہے جگہ رتوبصوخ

 ختلفمےکمسدد قتعمروز، الیب ٹرومپیکرتوبصوخ،ںہیزڈروبٹرمااس،زٹرومپیکںیممورسالکہرسپاےرماہ ہے۔

 یہاں یسبھ ہیہے تروضر وک ی میرے طلباءکسجنوعاتکا مقسیھبیسک،سروسز یمنتظاوجی، انالکٹی ہیں۔ ساپ سیٹ

 دوخ نے ںمی کرسکے۔ ددمںمی لمیکتیک یات روضر یکناروبط کے ممعل یکمجھے ا یہ کہات ہے زوکرمںمی رتماع یکا

 کے ہمارے طلباء وجےہ تک وماتمعل یبھیسکیکتروضر ےرمائی ہارس یکسا،ہے یاکلماتعاس کا یری ئبرال سے

 یک وںباوخےمیر ہی ہے دی پسنہ کافی جھےمرواہے لواحمشخب مسرت یقعاویےل کے نےرکمکا ہیہے۔ تیابدس یےل

 یےل کے ددمںمی لیمکتیکںوباوخ نےاپ وک وںوگل یہ ے۔ہ تامل زہم جھےمیقعاوںمی سں اوہ تارکوجںمی ۔ہے الزمتم

 یکبھںمی،تاوہںہینروبیبھیکبھںمی،ہےاتآزہمںیمسارو۔ اہےہبذج یکاپرروطینیقیہی۔ہےتزمالمفصایکاف

 "۔وںا ہہررجالوکساں"میوںہتاکہںمی،ہےتاوچھپیھبوج،"وںہہارجاپرمکاں"می کہتاکہںنہیںمیا۔وہںنہیروبیبھ
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 یہرشک 1.7

 رووگی، اہیمل ددمںمی نےمجھسوکشزوآم رواسیردتںمی جکالینٹومیکوک آپ سے لویڈس مااہکہے دامیںمیہ

 کےلئمسا لےاو نےوہناسام ںمیجکال ینٹومیکےآگ سے ساروا یکہ رامدہحمت ئےایاستہ ر نے سلہسل سکے ا ولزیڈما

 ۔وگاہیاکہاضافںمی وماتمعل یکپآںتئی

 سٹڈی کر

 ،ئےل کےوماتمعل دیمز

: مئاٹ ئٹانسکامپلیکسائنسسمپکی ھترناجڈ کالیڈییامم  

https://i.ytimg.com/vi/7foYQwEwMSc/maxresdefault.jpgال۔متعاس نہمنصفا ۔ 

1.8 USDOS - CCAP 

 ٹیٹاس اڈیروفل وج،ہے قسے متعل ہکی امردہحمت ئےایاستہ ر دہحمت ئےایاستہ رماروگپر یٹر ڈمنسٹریالج اکینٹومیک

 ےہمنتظار ایز کے یورسٹنیوی

 http://lsi.fsu.edu/ccap https://eca.state.govیاںئیجا پر
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