م
ی
بی ایس سی الیکٹریکل انجینٹرنگ کمل کرنے کے یعد میں اعلی علیم حاصل کرنا حاہیا تھا اس لیے میں نے ماسٹر پروگراموں کے لیے نالش

اور درخواست د ییا شروع کی۔ مجھے کجھ پروگراموں کے لیے منتخب کیا گیا لیکن ،اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کے میں ا ییے ماسٹر ڈگری

میں کیا نالش کر رہا ہوں۔ میں نے اینی دلچسن یوں اور ماسٹر پروگراموں کے درمیان انک گیپ محصوص کیا۔ شاند اس لیے کہ مٹرے ناس
صنعنی مہارت نہیں تھا نا مجھے مسنقیل کے ناور سسیمز کا کم نجربہ تھا۔ ننتجے کے طور پر ،مٹری دلچسن یوں اور کجھ مالی وخوہات کی وجہ سے
میں نے نوکری کے لیے حانے نہٹرسمجھا۔

لمنی کہابی مخ نصر 2019 ،میں جب میں نے انڈسٹری میں کجھ نجربہ حاصل کر لیا تھا نو مٹرے تھابی نے مجھے واشا نوی یورسنی میں ایم ایس

سی اسمارٹ اپرجی پروگرام کے نارے میں ییانا۔ ۔ میں نے پروگرام کی یفصیالت اور کورشز کو دنکھا اور مجھے احساس ہوا کہ میں ا ییے ماسٹر
ڈگری میں نہی نالش کر رہا تھا۔ انک ہی پروگرام میں پڑھانے حانے والے کنٹر یظم و صنط کا مجموعہ۔ مٹرے لیے سمارٹ اپرجی پروگرام کی

سب سے دلچسپ خصوصیت اپرجی سسیمز ،پزیس اور ڈنجنیالپزیشن ماڈنولز کا انک ہی پروگرام میں ایضمام تھا ،حس کی وجہ سے میں نے واشا
نوی یورسنی میں سمارٹ اپرجی پروگرام کا ایتخاب کیا – اوراس وجہ سے تھی کے مجھے اسکالرسپ کی نیسکش کی گنی تھی۔

میں نے سمارٹ اپرجی پروگرام کو نہت وسنع پروگرام نانا ہے۔ طالب علم اینی دلچسنی کا کوبی تھی کورس منتخب کر شکیا ہے۔ کورشز کے
میدرحات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہونا ہے کے بہ صنعنی حل اور مسنقیل کے ییاظر پر مرکوز ہے۔ ناہم ،میں نے بہ تھی دنکھا ہے
کہ سمارٹ اپرجی پروگرام میں نحق یق پر زنادہ نوجہ دی گی ہے۔ حس کا مطلب بہ تھی ہے کہ کجھ کورشز میں نہٹرین گرنڈ حاصل کرنے
یع
کے لیے کسی کے ناس اچھی لیمی نجرپری مہارت ہوبی حا ہیے۔

فی الخال میں نوی یورسنی آف واشا میں ریسرچ اسسن یٹ کے طور پر کام کر رہا ہوں اور ا ییے ماسٹر پروگرام میں حاصل کردہ مہارنوں اور علم کا

اسنعمال کر رہا ہوں۔
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