
 
 عالمہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسالم آباد

 

مطالعاتی مراکز کا نظام االوقات و ٹیلی ویژن 
 شیڈول

 برائے

 سمسٹر2022میٹرک )جنرل،درس نظامی(خزاں
 

 بجے  06:00بجے تا03:00وقت 

 

 

 

میں ہوں گے۔ رجسٹرڈشدہ طلبہ کو 2023سمسٹر کے داخلے جنوری 2023بہار نوٹ:
سے ڈاؤن https://aiou.edu.pkاگرکمپیوٹرائزڈداخلہ فارم موصول نہ ہوتویونیورسٹی کی ویب سائٹ

 یس بینک میں جمع کرادیں۔لوڈکرکے بروقت ف

   ڈائریکٹرجنرل عالقائی خدمات        

  سمسٹر 2022خزاں 

 (2023یتا فرور 2022مدت )نومبر  یمطالعے ک   

 ۔جئےیک اریاخت یباقاعدگ ںیاپنے مطالعے م ۰

مطالعاتی اجتماع میں آپ کو وسیع تر تعلیمی رہنمائی ملتی ہے آپ کو اپنے ٹیوٹر سے تبادلہ 
گروہی مطالعہ کا موقع ملتا ہے۔ اس سہولت سے فائدہ خیال، دیگرساتھیوں سے سیکھنے اور 

 اٹھائیں۔



کام اپنے  یمشق ہی ںیتک ہر صورت م خوںیتار لیاور درج ذ جئےیمشق حل ک یاپن یمطالعے کے دوران ہ ۰
 ۔ںیرجسٹرڈ ڈاک روانہ کر              عہیبذر ای یاورجانچ پڑتال کے لئے دست یکو رہنمائ وٹریمقررہ ٹ

 ۔ںیضرور حاصل کر دیتو ان سے رس ںیکے حوالے کر وٹری( ٹی)دست ںیمرکز م یاگر آپ مشق مطالعات ۰

 

 جمع کرانے کا اوقات نامہ ںیمشق
آورز  ڈٹیکر6

 کورس
آورز  ڈٹیکر3 خیتار مقررہ

 کورس
 خیتار مقررہ

 -- -- 2022-12-05 1نمبر مشق
 2022-12-31 1نمبر مشق 2022-12-31 2نمبر مشق
 -- -- 2023-01-25 3نمبر مشق
 2023-02-25 2نمبر مشق 2023-02-25 4نمبر مشق

 

 بات: اہم

دفتر سے  یاپنے عالقائ ای https://enrollment.aiou.edu.pkٹیسائ بیکا نام و پتہ آپ و وٹریٹ       
نہ کہ  ںیہ یپہنچانے ک ںیتک مشق وٹریٹ ںیخیرہے کہ مندرجہ باال مقررہ تار ادی۔ ںیحاصل کرسکتے ہ

/جمع ارسال وٹرکویبروقت اپنے ٹ ںیمشق/مشق ی۔اس لئے اپنیکرنے ک یکور رجسٹر وٹریمتعلقہ ٹ
 یگ ںیجائ یشدہ تصور ک ریتاخ ںیمشق/ مشق یکے بعدموصول ہونے وال خی۔ درج باال مقررہ تارںیکرائ

 جس کے ذمہ دار متعلقہ طلبہ ہوں گے۔ ،یاور قابِل قبول نہ ہوں گ
 

  



 اجتماعات ینظام االوقات برائے مطالعات

۔ ملبوسات کی 210
 تیاری  )حصہ دوم(

  ۔ انگریزی 221  

 )حصہ دوم(      

 ۔ انگریزی207

 )حصہ اول(  

۔ ملبوسات کی 208
 تیاری )حصہ اول(   

۔ ابتدائی طبی 218
 امداد )حصہ اول( 

۔ گھریلو 200
مصنوعات  کی 

 فروخت      

 ۔جنرل سائنس 203

۔جنرل ہوم 209
 اکنامکس

 ۔اسالمی فقہ241

۔ریاضی 247
 )حصہ اول(  

 ۔لیب ٹیکنیکس259 

 )حیا تیات(     

۔ روز مرہ 204
 اردو     

 ۔ ایجوکیشن  215  

۔ غذااور 217
 غذائیت 

 ۔ قرآن حکیم 240

۔ریاضی 248
 ))حصہ دوم

۔پھلوں کی 257
 پیداوار

۔لیب 258  
ٹیکنیکس 

 )کیمسٹری( 

۔مطالعہ 202
 پاکستان  

 ۔ عربی205

۔عملی غذا اور 222
 غذائیت 

۔ سیرت  242
 ملسو هيلع هللا ىلص   النبی

۔لیب ٹیکنیکس 252
 )فزکس(    

 ۔اسالمیات201

 ۔ عربی246

 ۔اخالقیات 251

۔کنبے کی 206
صحت اور دیکھ 

 بھال

۔گھریلو و 219
 زرعی امور

260-

Information 

Technology 

Basics 

 ہفتہ جمعہ جمعرات بدھ منگل پیر
07-11-2022 08-11-2022 09-11-2022 10-11-2022 11-11-2022 12-11-2022 
14-11-2022 15-11-2022 -- -- -- -- 
21-11-2022 22-11-2022 23-11-2022 24-11-2022 25-11-2022 26-11-2022 
28-11-2022 29-11-2022 -- -- -- -- 
05-12-2022 06-12-2022 07-12-2022 08-12-2022 09-12-2022 10-12-2022 
12-12-2022 13-12-2022 -- -- -- -- 
19-12-2022 20-12-2022 21-12-2022 22-12-2022 23-12-2022 24-12-2022 

26-12-2022 27-12-2022 -- -- -- -- 

02-01-2023 03-01-2023 04-01-2023 05-01-2023 06-01-2023 07-01-2023 

09-01-2023 10-01-2023 -- -- -- -- 

16-01-2023 17-01-2023 18-01-2023 19-01-2023 20-01-2023 21-01-2023 

23-01-2023 24-01-2023 -- -- -- -- 

30-01-2023 31-01-2023 01-02-2023 02-02-2023 03-02-2023 04-02-2023 

06-02-2023 07-02-2023 -- -- -- -- 

13-02-2023 14-02-2023 15-02-2023 16-02-2023 17-02-2023 18-02-2023 

20-02-2023 21-02-2023 -- -- -- -- 

 ۔یہو گ ںیکالس نہ یکے دن کوئ لیتعط یہفتہ اور اتوار کے عالوہ سر کار :  نوٹ

 اتیہدا یضرور

 ٹیسائ بیمعلومات و یضرور گرینتائج اور د یداخلے، امتحان ںیاگلے سمسٹرم وٹرز،یطلبہ اپنے کورسز، ٹ 
https://enrollment.aiou.edu.pk ۔ںیسے حاصل کر 

 یڈ یآئ وزری ےیمندرجہ باال معلومات حاصل کرنے کے ل(User ID( اور پا س و رڈ  )Passwordبذر )عہی 
SMS یڈ یآئ وزریگے۔ ںیجائ ےیطرف سے ارسال ک یک یورسٹیونی(User ID اور پا س و  )

 ۔ںیہ یجاسکت یحاصل ک یدفتر سے بھ یمعلومات عالقائ ی(کPasswordرڈ)

 متاثر ہوتا ہے۔ جہیآپ کا نت ںیصور ت م ی۔مشق بروقت حل نہ کرنے کجئےیمشق بروقت مکمل ک یاپن 

 ۔ںیشرکت کر کے حاصل کر سکتے ہ ںیاجتماع م یمطالعات یرہنمائ یضرور ںیکام اور اس سلسلے م یآپ مشق 



 ضرور  دیرس یتو اس ک ںیکو د وٹریٹ ںیمرکز م ی۔ اگر مشق مطالعاتجئےیکو د وٹریکام صرف مقررہ ٹ یمشق
 دیرس یک یاور رجسٹر ںیرجسٹرڈ ڈاک روانہ کر عہیکے پتہ پر بذر وٹری۔ بہتر ہو گا کہ مشق ٹںیحاصل کر

 ۔ یمتعلقہ طالب علم پر ہوگ یرذمہ دا یکام قبول نہ ہونے ک یسے ارسال کردہ مشق ری۔ تاخںیسنبھال کر رکھ

 ہے جو  یسے ہوت مپسیک نیکے م یورسٹیونی لیترس یکام ک یمواد اور مشق یآپ کا داخلہ اور آپ کے درس
داخلہ  ںیکردہ مطلوبہ کورسز م ریتحر ںیہے کہ اگر داخلہ فارم م یجات یک تیواقع ہے۔طلبہ کو ہدا ںیاسالم آبادم

 لیشعبہ ترس ںیصورت م یکتب غلط ملنے ک ایہو  یشیب یکم ںیشعبہ داخلہ اور اگر کتب م کٹرینہ ہوا ہو تو ڈائر
 ۔ںیسے رابطہ کر

 یپرکس دیصوابد یتو وہ اپن ںیاجتماع آ جائ یدو مختلف کورسز کے مطالعات ںیدن م یہ کیطالب علم کے ا یکس 
 ہو جائے۔ کیشر ںیاجتماع م کیا

  لیوٹوریکے ساتھ خط و کتابت، نتائج،رہنمائے طلبہ، ٹ یورسٹیونیہے کہ دوران سمسٹر  یجات یک تیہداطلبہ کو 
ضرورت پڑنے  یورسٹیونیکارڈیر ہی۔ ںیکے طور پر محفوظ رکھ کارڈیر ںیفائل م کیا ںیاور تمام مشق ڈولیش

 ہے۔ یپرآپ سے طلب کرسکت

 کورس،  خ،ینمبر،تار شنیسے خط و کتابت کرتے وقت اپنا نام،ڈاک کا پتہ،رول نمبر،رجسٹر وٹریٹ ای یورسٹیونی
 ۔ںیسمسٹر اور موبائل نمبر ضرور لکھ



 2022برائےسمسٹر خزاں  ٹیلی ویژن شیڈول

 عزیز طلباء!

کا قیام بھی عالمہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے مقاصد اور          ( IET)       انسٹی ٹیوٹ آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی
کا مقصد آڈیو اور ویڈیو پروگرامز کے ذریعے تعلیم کی      IET۔ الیاگیاعمل مینطریقہ تدریس کے پیش نظر ساتھ ہی 

حت ۔ چونکہ عالمہ اقبال یونیورسٹی اپنے فاصالتی نظام تعلیم کے تہےرسائی کو دور دراز عالقوں تک ممکن بنانا 
عوام کو ان کی دہلیز پر تعلیم مہیا کر رہی ہے۔ لٰہذاطلبہ اور اساتذہ کے درمیان فاصلے کو کم کرنے کے لیے 

کے مزان پروگرا  ۔ رسائی ممکن بنائی جائےپروگرامز کے ذریعے طلبہ تک  ویضروری ہے کہ ریڈیو اور ٹی 
  اضافی معلومات بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ ذریعے درسی کتب میں موجود اہم نکات کی وضاحت کے عالوہ طلباء کو

انسٹی ٹیوٹ آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی میں ماہرین کے زیر نگرانی ریڈیو اور ٹی وی کے پروگرامز تیار کیے جاتے 
بجے سہ پہر 3تا 2سے روزاانہ  AIOU Web TV (http://iet.aiou.edu.pk)(پی ٹی وی نیشنل اور   جوکہہیں۔

 نشر کیے جاتے ہیں۔

AIOU Web TV 

 زاورعالمہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اپنے کورسز کی معاونت میں تیا ر کردہ ٹی وی پراگرام 
کا اجراء کیا ہے   Web TVکو اپنے طلبہ و طالبات تک پہنچانے کے لیے حال ہی میں  زدستاویزی پروگرام

وزانہ دیکھی جا پر ر http://iet.aiou.edu.pkبجے تک 6:00بجے سے شام  9:00جس کی نشریات صبح
کے عالوہ دلچسپ دستاویزی پروگرامز اور  زپر یونیورسٹی کے متعلق پروگرام  Web TVسکتی ہیں۔ 

  یونیورسٹی کے متعلق مفید معلومات پر مبنی پروگرامز بھی پیش کئے جاتے ہیں۔

  

Video on Demand 

سےاستفادہ حاصل عالمہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تمام سطح کے تعلیمی پروگرامز اور کورسز  
پر وزٹ  http://vod.aiou.edu.pkٹی وی پروگرامز اور اہم دستاویزی پروگرامز ویب ایڈریس  کرنےکےلیے

پنی تعلیمی استعداد ہیں۔ اِن تمام سہولیات کا مقصد یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات کو ا دیکھےجاسکتےکر کے 
بڑھانے کے لئے ہمہ وقت مدد فراہم کرنا ہے۔ آپ کی طرف سے ان پروگرامز اور سہولیات کے بارے میں آپ 

  کی آراء کو خوش آمدید کہا جائے گا۔

 

 

 

           ڈائریکٹر

 انسٹی ٹیوٹ آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی

  



 

 (PTV National) پی ٹی وی نیشنل
 سہ پہر 2:30سے 3:00

ملسو هيلع هللا ىلص۔سیرت  النبی242  

 نمبر شمار مضمون تاریخ
ملسو هيلع هللا ىلصسیرت  النبی 16-11-2022  01 

ملسو هيلع هللا ىلصسیرت  النبی 17-11-2022  02 

ملسو هيلع هللا ىلصسیرت  النبی 18-11-2022  03 

ملسو هيلع هللا ىلصسیرت  النبی 19-11-2022  04 

ملسو هيلع هللا ىلصسیرت  النبی 21-11-2022  05 

ملسو هيلع هللا ىلصسیرت  النبی 22-11-2022  06 

ملسو هيلع هللا ىلصسیرت  النبی 23-11-2022  07 

ملسو هيلع هللا ىلصالنبیسیرت   24-11-2022  08 

ملسو هيلع هللا ىلصسیرت  النبی 25-11-2022  09 

 

 (PTV National) پی ٹی وی نیشنل
 سہ پہر 2:00سے 2:30

 ملسو هيلع هللا ىلص۔ سیرت  النبی242
 نمبر شمار مضمون تاریخ

ملسو هيلع هللا ىلصسیرت  النبی 11-04-2023  01 

ملسو هيلع هللا ىلصسیرت  النبی 12-04-2023  02 

ملسو هيلع هللا ىلصسیرت  النبی 13-04-2023  03 

ملسو هيلع هللا ىلصسیرت  النبی 14-04-2023  04 

ملسو هيلع هللا ىلصسیرت  النبی 15-04-2023  05 

 

 (PTV National) پی ٹی وی نیشنل
 سہ پہر 2:30سے 3:00

260-Information Technology “Basics” 

 نمبر شمار مضمون تاریخ
16-09-2022 Information Technology 

“Basics” 
01 

17-09-2022 Information Technology 

“Basics” 
02 

19-09-2022 Information Technology 

“Basics” 
03 

20-09-2022 Information Technology 04 



“Basics” 
21-09-2022 Information Technology 

“Basics” 
05 

22-09-2022 Information Technology 

“Basics” 
06 

23-09-2022 Information Technology 

“Basics” 
07 

24-09-2022 Information Technology 

“Basics” 
08 

 
 (PTV National) وی نیشنلپی ٹی 

 سہ پہر 2:30سے 3:00

260-Information Technology “Basics” 

 نمبر شمار مضمون تاریخ
26-11-2022 Information Technology 

“Basics” 
01 

28-11-2022 Information Technology 

“Basics” 
02 

29-11-2022 Information Technology 

“Basics” 
03 

30-11-2022 Information Technology 

“Basics” 
04 

01-12-2022 Information Technology 

“Basics” 
05 

02-12-2022 Information Technology 

“Basics” 
06 

03-12-2022 Information Technology 

“Basics” 
07 

 

 


