
 

 

  تعلقات عامہ و ميڈيا کو آرڈی نيٹرآفس 
   جامعہ مليہ اسالميہ

  نئی دہلی
  2020نومبر  23

  پريس ريليز
  

    جامعہ مليہ اسالميہ کے پروفيسر عمران علی نے يونيورسٹی کا کيا نام روشن
   کی فہرست ميں ہوئے شامل2020) ايچ سی آر(گلوبل لسٹ آف ہائيلی سائٹيڈ ريسرچرس  
  

اسالميہ شعبہ کيميا کے پروفيسر عمران علی نے ايک بار پهر يونيورسٹی کا نام روشن کيا ہے ، ان کا نام جامعہ مليہ 
) ايچ سی آر(امريکہ کے کليريويٹ پی ايل سی کی جانب سے جاری کرده گلوبل لسٹ آف ہائيلی سائٹيڈ ريسرچرس 

  کی فہرست ميں شامل کر ليا گيا ہے۔ 2020
  

نے ان اس فہرست ميں دنيا بهر سے ان  2020ر ميں معروف پر وقار ادارے ايچ سی آر تفصيالت کے مطابق دنيا به
گذشتہ دہائی کے دوران متعدد تحقيقی مقاالت کی اشاعت کے "محققين کو اس فہرست ميں شامل کيا ہے جنہوں نے 

طابق ، ان کے نام ان ذريعے اپنے منتخب کرده فيلڈ يا شعبوں ميں کارہائے نماياں انجام ديا ہے ۔ کليريويٹ کے م
اشاعتوں سے تيار کيے گئے ہيں جو ويب کے تحت سائنس کے حوالہ جات انڈيکس ميں فيلڈ اور سال اشاعت کے 

  حوالے سے سب سے اوپر ہيں۔
  

نوبل انعام يافتہ افرادکے  26محققين شامل ہيں۔ اس فہرست ميں  6،167مختلف ممالک کے  60کی فہرست ميں  2020
  نام بهی ہيں ۔

  
تا ديں کہ پروفيسر عمران علی ايک ہمہ جہت ، علم دوست ، فعال اور متحرک پروفيسر ہيں ۔ ان کے اعلی سائنسی کام ب

بين االقوامی شہرت کے حامل ہيں ۔ ان کے بنيادی تحقيقی اہداف کثير الشعبہ ہيں جن ميں ماحولياتی ، تجزياتی ، نامياتی 
کی تحقيق ميں پانی سے عالج ، اس کے معيار ، انسداد کينسر ،  اور پانی کے کيمسٹری پر زور ديا گيا ہے۔ ان

کروميٹوگرافی اور کيشکا اليکٹروفورسس کے ذريعہ دواسازی اور زينبيوٹکس تجزيہ شامل ہے ۔ پروفيسر علی 
  کروميٹوگرافی اور کيشکا اليکٹروفورسس کے ذريعہ چيريل کے ميدان ميں بهی ايک نماياں مقام رکهتے ہيں۔

  
ی سطح پر تسليم شده ماہر تعليم اور محقق ہيں جن کی کتابيں، تحقيقی مقالے ، تکنيکی رپورٹس اور کانفرنس ميں وه عالم

  سے زياده اشاعتی مضامين ہيں۔ 450پيش کئے گئے مقاالت سميت 
  

۔ پروفيسر پروفيسر نجمہ اختر ، وائس چانسلر ، جامعہ مليہ اسالميہ نے ان کی اس کاميابی پر انهيں مبارکباد پيش کی
مجهے نہ صرف اس لسٹ ميں آپ کا نام ديکه کر خوشی ہو : "عمران علی کو اپنے پيغام ميں وائس چانسلر نے لکها

رہی ہے بلکہ آپ کی وجہ سے جامعہ مليہ اسالميہ کا نام دنيا کے ممتاز اداروں اور يونيورسٹيوں ميں شامل کيا گيا ہے، 
  ۔" اساتذه و طلباء کے لئے آئڈيل ہيں آپ يقينا مبارک باد کے مستحق اور ہمارے 

  
  احمد عظيم

  ميڈيا کوآرڈينيٹر- پی ار او
  
  
  

  
  

 


