
 

 دفتر برائے تعلقات عامہ و ميڈيا کو آرڈی نيشن
 جامعہ مليہ اسالميہ

 
16-07-2020 

 
 پريس ريليز

 
امتحانات کے نتائج کا اعالن بورڈ  بارہويں  جامعہ مليہ    

 
آرٹس اسٹريم ميں خالد  ۔سائنس اسٹريم ميں وہاب مشرا ، کامرس ميں سدرا حسن اور سيد دمحم ، جبکہ 

  نے ماری بازی
پر لڑکوں کو چهوڑا پيچهے  فيصد  96.6فيصد کے ساته  98.3لڑکيوں نے  -   

  
) سائنس ، کامرس اور آرٹس اسٹريمز( جامعہ مليہ اسالميہ نے کل شام بارہويں بورڈ کے امتحانات 

يں ۔  آن الئن دستياب نتائج   نتائج اعالن کيا۔ يہ  کے   
 

جامعہ اسکولوں کے طلبا کے امکانات کو  کی وجہ سے الک ڈاؤن کے باوجود ، 19وبائی مرض کووڈ 
جو جامعہ مليہ اسالميہ  مد نظر رکهتے ہوئے ، دفتر برائے کنٹرولر امتحانات نے نتائج کا اعالن کيا ، 

کی وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر کی رہنمائی ميں شفاف ، موثر اور بر وقت طلباء و طالبات کے 
رنے کے عزم کی نشاندہی کرتا ہے۔ميں بہتری اور ہدف کو پورا ک مفادات   

  
ساته   پروفيسر نجمہ اختر نے کامياب طلباء کو مبارکباد پيش کی اور ان کے روشن مستقبل کی تمنا کے 

اپنے اداره کے نيک  جو ان کے   کريں گے  اہم کردار ادا  اميد جتائی کہ يہ طلباء قوم کی تعمير ميں 
دفتر برائے کنٹرولر امتحانات اور ان  بروقت اعالن کے لئے   نامی کا ذريعہ ہوگا ۔ انہوں نے نتائج کے

 کے عملے کی بهی تعريف کی۔
  

لڑکے امتحان ميں کامياب  449لڑکياں اور  371ميں  طلباء تهے جن  820بتا ديں کہ اس امتحان ميں کل 
ی شرح مجموعی کاميابی ک( فيصد کے ساته کامياب ہوئے  96.6فيصد اور  98.3ہوئے اور بالترتيب 

۔)فيصد رہی  97.8  
 

جے ايس (، جامعہ سينئر سيکنڈری اسکول ) جے جی ايس ايس(جامعہ گرلز سينئر سيکنڈری اسکول 
ميں مجموعی طور ) ايس اے ايچ ايس ايس ايس (اور سيد عابد حسين سينئر سيکنڈری اسکول ) ايس ايس

فيصد سے زائد نمبر حاصل کيے۔ 75طلباء نے  535پر   
  

فيصد کے ساته امتيازی نمبر حاصل کيا ،  95.6نے ) جے ايس ايس(ميں ، ويبهئو مشرا  سائنس اسٹريم
فيصد سے کاميابی حاصل کی  95.4نے) ايس اے ايچ ايس ايس ايس (وہيں دمحم عمير علی خان 

فيصد کے ساته  95نے ) جے جی ايس ايس ايس( فيصد کے ساته دوسری اور واڈيا علی  95.2 جبکہ 
صل کی۔تيسری پوزيشن حا  

  



کے ساته پہلی ، دمحم  فيصد  96.6  نے  ) ايس اے ايچ ايس ايس ايس (کامرس اسٹريم ميں ، سدره حسن
جے ايس (فيصد کے ساته دوسری اور علينا خان  95.4نے ) جے ايس ايس ايس (ارتضٰی عزيز خان 

تيسری پوزيشن حاصل کی۔ کے ساته   فيصد  94.2 نےکامرس ميں ) ايس ايس    
  

فيصد کے ساته پہلی ، ايشا کاظمی  98.4نے ) جے ايس ايس ايس (اسٹريم ميں ، سيد دمحم خالد آرٹس 
) جے جی ايس ايس ايس (ندا پرويز  فيصد کے ساته دوسری ، وہيں  97.6نے ) جے جی ايس ايس ايس (

فيصد کے ساته تيسری پوزيشن  95.40نے مشترکہ طور پر ) جے ايس ايس ايس (اور عفيفہ قوی 
کی ۔ حاصل  

  
انتهک کاوشوں کے لئے ڈين ، فيکلٹی آف   کنٹرولر آف امتحانات ڈاکٹر ناظم ايچ جعفری نے فعال ٹيم اور 

ايجوکيشن کا اس پورے معاملے ميں جو کردار رہا اس کی تعريف کی۔ انہوں نے امتحانات کے بروقت 
ت نتائج کے اعالن کے ليے انعقاد اور کاپيوں کی جانچ اور موثر تدريس کے نتيجے ميں بہتر اور بروق

 16بهی مبارکباد پيش کيا۔ انہوں نے يہ بهی يقين دہانی کرائی کہ  اسکول کے پرنسپلز اور عملہ کو 
کی شام تک دسويں جماعت کے نتائج کا بهی اعالن ويب سائٹ پر اپ لوڈ کرديا جائے گا  2020جوالئی 

 ۔
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