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  کی فہرست ميں جگہ 2020) ايچ سی آر(جامعہ مليہ اسالميہ کے پروفيسر عمران علی کو اعلی درجے کے محققين  
  مبارکباد   پانے پر وزير تعليم کی

  
نے آج پروفيسر عمران علی ، شعبہ کيميا ، جامعہ مليہ ' نشانک'معزز وزير تعليم جناب رميش پوکهلایر   ہندوستان کے

کی فہرست ميں جگہ  2020اسالميہ کو امريکہ کے سائنس برائے ويب ، کليريويٹ پی ايل سی کے ذريعہ ايچ سی آر 
  مبارکباد پيش کی ۔  حاصل کرنے پر انهيں

  
امريکہ کے ويب آف سائنس ، "کی کاميابی کی تعريف کرتے ہوئے ، معزز وزير نے ٹويٹ کيا ،  پروفيسر علی

کی فہرست ميں جگہ حاصل  2020) ايچ سی آر(کليريويٹ پی ايل سی کے ذريعہ جاری کرده ہائيلی ساٹيٹڈ ريسرچرز 
يں بهی ان کی کاميابی کے لئے ميں مستقبل م  کرنے پر جامعہ مليہ اسالميہ کے پروفيسر عمران علی کو مبارکباد۔

  دعاگو ہوں ۔
  

اسٹينفورڈ ، يونيورسٹی آف   جس ميں انهوں نے  معز زوزير نے پروفيسر علی کی حاليہ کاميابی کی بهی تعريف کی
ويں سائنسدان کی حيثيت  24اور دنيا ميں   پہلے نمبر پر  امريکہ کے ذريعہ تجزياتی کيميا کے شعبے ميں ہندوستان ميں

  نی صالحيتوں کا لوہا منوايا ۔سے اپ
  
جامعہ مليہ اسالميہ کے وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر نے معزز وزير کا حوصلہ افزا الفاظ کے لئے شکريہ ادا کيا۔  

کے لئے مستقل مزاجی سے محنت کرنے کے لئے   ديگر ارکان  ، عملہ اور  آپ ہمارے اساتذه"انہوں نے کہا کہ 
  ہيں۔  ہمارے لئے مشعل راه  آپ کے تعميری اور متاثر کن نظريات  ں۔کا ذريعہ ہي  ابهارنے

  
مقاالت کی    گذشتہ دہائی کے دوران متعدد معياری"نے ان محققين کی نشاندہی کی ہے جنہوں نے  2020ايچ سی آر 

يل سی کے مطابق اشاعت کے ذريعے اپنے منتخب کرده ميدان يا شعبوں ميں نماياں خدمات انجام ديا ہے ۔ کليريويٹ پی ا
، ويب کے سائنس حوالہ انڈيکس ميں فيلڈ اور پبلشنگ سال کے حوالہ جات کے ذريعہ ان اشاعتوں سے ان کے نام تيار 

  کيے گئے ہيں جو فيلڈ اور پبلشنگ سال کے لئے سب سے اوپر ايک فيصد پر ہيں۔
  

انڈيکس ہيں۔  10آئی  260ڈيکس اور ايچ ان 82،  25،500پروفيسر عمران علی کے پاس گوگل کے اعلی حوالہ جات 
ان کے بنيادی تحقيقی اہداف کثير شعبہ جات ہيں جن ميں بنيادی ماحولياتی ، تجزياتی ، نامياتی اور پانی کی کيمسٹری پر 
زور ديا گيا ہے۔ اس کی تحقيق ميں پانی ، اس کے معيار ، انسداد کينسر اور فارموميٹيکل اور زينو بائيوٹکس کا تجزيہ 

  يٹوگرافی اور کيشکا اليکٹروفورسس وغيره شامل ہے۔کروم
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