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يونيورسٹی آف اسٹين فورڈ ، امريکہ نے جامعہ کے پروفيسر عمران علی کو  
  کا اولين سائنسدان قرار ديا  ہندوستان ميں تجزياتی کيمسٹری

فيصد سائنسدانوں کی فہرست  2ديگر محققين عالمی سطح پر 12کے   جامعہ
  ميں شامل

  

جامعہ مليہ اسالميہ کے لئے يہ فخر کی بات ہے کہ اسٹين فورڈ يونيورسٹی 
امريکہ کے سائنسدانوں کے ايک گروپ نے شعبہ کيمسٹری کے پروفيسر 

عمران علی کو تجزياتی کيمسٹری کے شعبے ميں ہندوستان ميں اولين سائنسدان 
می سطح پر مشہور جريده پی ايل او ايس ، بايولوجی قرار ديا ہے۔ يہ فہرست عال

ويں نمبر پر ہيں جبکہ ملک  24ميں شائع کی گئی ہے۔ پروفيسر علی دنيا کے 
  ميں پہلے نمبر پر ان کا نام ہے۔

  

ساٹه آٹه الکه اسی ہزار تين سو ( 68،80،389پی ايل او ايس حياتيات نے 
سائنسی حوالہ اشاريہ کے "سائنس دانوں کی فہرست شائع کی ہے ۔ ) نواسی 

کے عنوان سے مقالے کے " جديد ترين سائنس سے متعلق مصنفين کے ڈيٹا بيس
  ہيں۔   مصنف جون پی اے نونی ڈس ايٹ ايل

پروفيسر علی کے عالوه جامعہ مليہ اسالميہ سے تعلق رکهنے والے متعدد 
 الکه پلس گلوبل سائنسدانوں کی فہرست ميں اولين دو فيصد 60محققين نے 

پوزيشن حاصل کی۔ بيسک سائنسز ميں بين االقوامی شعبہ تحقيق کے مرکز ميں 
آئی اين ايس اے کے سينئر سائنس دان پروفيسر فيضان احمد کو بائيو فزکس کے 

شعبے ميں ملک کا چوتها سائنسدان قرار ديا گيا ہے۔ يونيورسٹی کے ديگر 
فہرست ميں اپنا نام سائنسدان جنہوں نے مابعد دو فيصد اعلی سائنسدانوں کی 

  :محفوظ کرليا وه درج ذيل ہيں
  

سينٹر    ،پروفيسر دمحم سميع ،10نيوکليئر اينڈ پارٹيکل فزکس ميں : آل انڈيا رينک
   فار تهيوروٹيکل فزکس



  ،پروفيسر انجن آنند سين ، 31نيوکليئر اينڈ پارٹيکل فزکس ميں : آل انڈيا رينک
   سينٹر فار تهيوروٹيکل فيزکس

  ،پروفيسر شريف احمد ، شعبہ کيمسٹری1048پوليمر ميں : رينک آل انڈيا

، پروفيسر حسيب 377بايو کيمسٹری اور سالماتی حياتيات ميں : آل انڈيا رينک
     احسن ، ڈينٹسٹری کی فيکلٹی

،پروفيسر سوشانت گهوش 782نيوکليئر اينڈ پارٹيکل فزکس ميں : آل انڈيا رينک
  ، نظرياتی طبيعيات کے مرکز

  ،پروفيسر تبريز اے خان ، شعبہ کيميا831: اتی علوم ميں آل انڈيا رينکماحولي

، ڈاکٹر رفيق احمد ، راملنگسوامی 1182تجزياتی کيمسٹری ميں : آل انڈيا رينک
  فيلو ، سينٹر فار نانو سائنس اور نينو ٹکنالوجی

،ڈاکٹر عتيق 1219جيولوجيکل اينڈ جيو ميٹرک انجينئرنگ ميں : آل انڈيا رينک
   حمن ، شعبہ جغرافيہالر

ڈاکٹر عابد حليم ، مکينيکل   ،1422بزنس اينڈ مينجمنٹ ميں :آل انڈيا رينک
    انجينئرنگ کے سيکشن

  ، ڈاکٹر ارون سنگه ، شعبہ فزکس 1540: آل انڈيا رينک 

  ، پروفيسر توقير احمد ، شعبہ کيميا1687ميں : آل انڈيا رينک

ٹر دمحم امتياز حسن ، بين الکلياتی ، ڈاک1746بائيو فزکس ميں : آل انڈيا رينک
   تحقيق کے مرکز بيسک سائنس

  

پروفيسر نجمہ اختر ، وائس چانسلر جامعہ مليہ اسالميہ نے اس پر خوشی کا 
اظہار کيا اور تمام سائنس دانوں کو مبارکباد پيش کہ انهوں نے يہ مژده جانفزا 

ہے ۔ انہوں نے اس وقت سنائی جب يونيورسٹی اپنے صدی سال کا جشن منارہی 
کہا کہ سائنس دانوں کی اس صف نے ايک بار پهر ثابت کيا کہ جامعہ مليہ 

اسالميہ اعلی معيار کی تحقيق اور تدريس دونوں ميں بہتر کارکردگی کا مظاہره 
  کررہی ہے۔
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