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اسمارڻکس (SMARTEX) نصاب سازی  ل 
۔ اس م یور  +CBHE Erasmus پروجکٹ 

یون  ت جامعات (یونان ، بلجیئم اور اسپ ) 
ت اور  شامل ہ ، یونان  تعلق رکھ وا ت
مشاور مپ  عالوە مالئشا  2 جامعات، 

انڈونشا  2 اور استان  2 جامعات ، سب م  
ڻکسڻائل انجیننگ اور فشن  شع ہ۔ 

  ن یور یون برا اتفاق را تر اور دنا م   ن یور یون برا اتفاق را تر اور دنا م 
یور یون  ہائ اجوکشن  تجز کردە 

ترجحات  تناظر م اس منصو ا مقصد مالشا 
، انڈونشا اور استان م ہائ اجوکشن اس 

۔ یہ  ت  حمات کرنا  ڻیوس  جدد اور عالمگ
منصہ مشکہ اقدامات  ذر اور اچھ طقوں ا 
اشا کر یور یون اور اشا ممال  ماب 
تعاون م ب معاون ثات وا۔ اس منصو ا تعاون م ب معاون ثات وا۔ اس منصو ا 

مقصد بچلر ڈری پروگراموں م اصالحات ال و 
اشا ہائ اجوکشن اس ڻیوس م صالحیتوں 
اور مہارت  سطح کو بہ بنانا  ، جو قو تعل 
نظام کو یور یون  معار  سطح تک ال ا اور 
س  مساقت کو بڑھا س  لی مارکٹ م گج

ا۔ 

۔ جہاں تک تکن اور سمارٹ ڻکسڻائل ا تعلق  
اشا جامعات م ڻکسڻائل انجیننگ  فارغ 

التحصل طلاء اور اس  متعلقہ شعا جات  بچلر 
وری استعدات ا تجہ کرنا۔  اسڻڈیز  ل 

۔اشا جامعات  نصاب کو جدد کرنا ، ن کور ۔اشا جامعات  نصاب کو جدد کرنا ، ن کور 
تار کر ا ڻکسڻائل انجیننگ اور اس  متعلقہ 

فلڻیوں  بچلر اسڻڈیز م موجودە کور کو جدد 
کرنا۔ 

۔ اشا جامعات  اصال نصاب م جدد 
تدر / سکھ  طقوں کو موط کرنا۔ 

۔ سکھ  مواد کو تار کرنا ، ن اور جدد کور اور ۔ سکھ  مواد کو تار کرنا ، ن اور جدد کور اور 
ای   اس  مساوی 

۔ عم اور طالب علموں  ب االقوا تاد  نفاذ 
ت   اشا ہائر اجوکشن اس ڻیوس  عالمگ

کو فروغ دینا۔ 
۔ اشا ہائر اجوکشن اس ڻیوس  تعل اور ۔ اشا ہائر اجوکشن اس ڻیوس  تعل اور 
انتظا عم  صالحت  تعم  ل یور ہائر 
اجوکشن اس ڻیوس م ان  ل ڻنگ سشن 

ا انعقاد کرنا۔ 
۔ لی مارکٹ م اشا ہائر اجوکشن اس ڻیوس ۔ لی مارکٹ م اشا ہائر اجوکشن اس ڻیوس 

 فارغ التحصل افراد  مساقت بڑھا  ل 
شپ ا  مپیوں م قو اور ب االقوا ان

بندوست کرنا۔ 

ورات اور یور یون  اچھ  لی مارکٹ  
طقوں  ساتھ عمل م ڻکسڻائل   متعلقہ 
س  اہلت  پروفائل پر  بچلر علوم  گج

رورٹ. 

یور یون اور  اشا جامعات  ماب ڻکسڻائل 
 متعلق بچلر لیول کورس  ار م تقا 

مواز  رورٹ۔ 

شپ پروگراموں  ل ساق و ساق  رورٹ  شپ پروگراموں  ل ساق و ساق  رورٹ ان ان

 اشا جامعات  ل نا نصاب 

اشا جامعات م ن ماڈیولز 

اشا جامعات م جدد تن ماڈیولز 

طالب علموں  ل سکھ  مواد 

اشا جامعات م انن شپ پروگراموں  ل 
طقہ ار اور ہدات نا  تاری و اجراء 

ن تعلم / سکھ  طقوں  ل طقہ ار  ن تعلم / سکھ  طقوں  ل طقہ ار  
تاری و اجراء 
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