
سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

13,50 20 7,69 1 7,69 اللغة العربیة

03,75 16 8,10 1 8,10 اللغة الفرنسیة

14,50 36 8,67 1 8,67 اللغة اإلنجلیزیة

07,50 30 6,33 1 6,33 االجتماعیات

00,00 20 2,67 1 2,67 الریاضیات

04,50 39 2,44 1 2,44 علوم الحیاة واألرض

04,50 21 8,31 1 8,31 الفیزیاء والكیمیاء

11,00 16 13,00 1 13,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 20 14,00 1 14,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J130347282  بوعینان كوثر إسم ورقم التلمیذ :

71,20 مجموع  ن x م 

08,14 معدل اإلمتحان

07,91 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

13,00 28 5,75 1 5,75 اللغة العربیة

08,75 24 6,60 1 6,60 اللغة الفرنسیة

14,50 3 16,67 1 16,67 اللغة اإلنجلیزیة

10,00 23 7,67 1 7,67 االجتماعیات

00,50 38 0,33 1 0,33 الریاضیات

11,00 24 5,88 1 5,88 علوم الحیاة واألرض

07,00 25 7,25 1 7,25 الفیزیاء والكیمیاء

13,00 16 13,00 1 13,00 التربیة اإلسالمیة

16,00 6 16,50 1 16,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J141026290  بن باسو محمد إسم ورقم التلمیذ :

79,64 مجموع  ن x م 

10,42 معدل اإلمتحان

08,85 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

10,50 27 6,63 1 6,63 اللغة العربیة

01,50 16 8,10 1 8,10 اللغة الفرنسیة

08,00 28 10,50 1 10,50 اللغة اإلنجلیزیة

11,50 30 6,33 1 6,33 االجتماعیات

00,00 22 2,33 1 2,33 الریاضیات

03,00 32 4,56 1 4,56 علوم الحیاة واألرض

04,50 28 6,56 1 6,56 الفیزیاء والكیمیاء

11,50 25 12,00 1 12,00 التربیة اإلسالمیة

15,00 20 14,00 1 14,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J136347290  الفاضلي فاطمة الزھراء إسم ورقم التلمیذ :

71,02 مجموع  ن x م 

07,28 معدل اإلمتحان

07,89 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

12,75 16 8,06 1 8,06 اللغة العربیة

02,50 22 7,20 1 7,20 اللغة الفرنسیة

08,50 28 10,50 1 10,50 اللغة اإلنجلیزیة

15,50 26 7,00 1 7,00 االجتماعیات

00,00 22 2,33 1 2,33 الریاضیات

03,00 34 4,25 1 4,25 علوم الحیاة واألرض

05,00 28 6,56 1 6,56 الفیزیاء والكیمیاء

15,00 16 13,00 1 13,00 التربیة اإلسالمیة

15,00 20 14,00 1 14,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J135347295  بنزكي نسرین إسم ورقم التلمیذ :

72,91 مجموع  ن x م 

08,58 معدل اإلمتحان

08,10 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

15,50 5 11,31 1 11,31 اللغة العربیة

09,50 8 11,30 1 11,30 اللغة الفرنسیة

14,50 16 14,17 1 14,17 اللغة اإلنجلیزیة

15,50 9 11,67 1 11,67 االجتماعیات

03,00 14 3,67 1 3,67 الریاضیات

08,00 6 10,06 1 10,06 علوم الحیاة واألرض

09,00 14 9,00 1 9,00 الفیزیاء والكیمیاء

14,00 32 10,67 1 10,67 التربیة اإلسالمیة

14,00 20 14,00 1 14,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J147033319  خلیل أنس إسم ورقم التلمیذ :

95,84 مجموع  ن x م 

11,44 معدل اإلمتحان

10,65 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

15,50 3 11,88 1 11,88 اللغة العربیة

10,25 8 11,30 1 11,30 اللغة الفرنسیة

15,50 13 14,50 1 14,50 اللغة اإلنجلیزیة

14,50 15 10,67 1 10,67 االجتماعیات

01,50 11 4,33 1 4,33 الریاضیات

04,50 13 8,19 1 8,19 علوم الحیاة واألرض

10,00 27 6,75 1 6,75 الفیزیاء والكیمیاء

15,50 12 13,83 1 13,83 التربیة اإلسالمیة

14,00 20 14,00 1 14,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J135347296  المطلوب مریم إسم ورقم التلمیذ :

95,45 مجموع  ن x م 

11,25 معدل اإلمتحان

10,61 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

14,00 10 10,00 1 10,00 اللغة العربیة

09,25 5 13,20 1 13,20 اللغة الفرنسیة

17,50 6 15,50 1 15,50 اللغة اإلنجلیزیة

13,50 7 12,67 1 12,67 االجتماعیات

05,00 18 2,83 1 2,83 الریاضیات

05,50 3 10,69 1 10,69 علوم الحیاة واألرض

07,50 18 8,50 1 8,50 الفیزیاء والكیمیاء

13,00 9 14,50 1 14,50 التربیة اإلسالمیة

14,00 20 14,00 1 14,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J142033321  بلشھب أیوب إسم ورقم التلمیذ :

101,89 مجموع  ن x م 

11,03 معدل اإلمتحان

11,32 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

14,00 21 7,56 1 7,56 اللغة العربیة

02,25 27 6,00 1 6,00 اللغة الفرنسیة

16,50 8 15,33 1 15,33 اللغة اإلنجلیزیة

13,50 7 12,67 1 12,67 االجتماعیات

00,00 30 1,67 1 1,67 الریاضیات

03,50 35 3,88 1 3,88 علوم الحیاة واألرض

11,00 9 9,94 1 9,94 الفیزیاء والكیمیاء

17,50 31 11,00 1 11,00 التربیة اإلسالمیة

16,00 14 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J146026291  االدریسي یوسف إسم ورقم التلمیذ :

83,04 مجموع  ن x م 

10,47 معدل اإلمتحان

09,23 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

09,00 40 3,31 1 3,31 اللغة العربیة

02,00 30 5,70 1 5,70 اللغة الفرنسیة

03,50 41 4,67 1 4,67 اللغة اإلنجلیزیة

06,50 26 7,00 1 7,00 االجتماعیات

00,00 22 2,33 1 2,33 الریاضیات

04,00 37 3,50 1 3,50 علوم الحیاة واألرض

02,00 41 0,25 1 0,25 الفیزیاء والكیمیاء

06,50 40 7,33 1 7,33 التربیة اإلسالمیة

14,00 20 14,00 1 14,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J134347255  الحیاني فاطمة إسم ورقم التلمیذ :

48,10 مجموع  ن x م 

05,28 معدل اإلمتحان

05,34 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

08,50 25 7,25 1 7,25 اللغة العربیة

02,25 27 6,00 1 6,00 اللغة الفرنسیة

08,00 20 12,67 1 12,67 اللغة اإلنجلیزیة

14,00 19 8,00 1 8,00 االجتماعیات

03,00 18 2,83 1 2,83 الریاضیات

04,00 29 5,25 1 5,25 علوم الحیاة واألرض

08,50 18 8,50 1 8,50 الفیزیاء والكیمیاء

09,00 28 11,83 1 11,83 التربیة اإلسالمیة

18,00 8 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J146033368  الطاھري خالد إسم ورقم التلمیذ :

78,33 مجموع  ن x م 

08,36 معدل اإلمتحان

08,70 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

08,50 33 4,81 1 4,81 اللغة العربیة

02,25 37 4,30 1 4,30 اللغة الفرنسیة

08,00 33 9,83 1 9,83 اللغة اإلنجلیزیة

10,50 36 5,33 1 5,33 االجتماعیات

01,50 30 1,67 1 1,67 الریاضیات

07,00 28 5,38 1 5,38 علوم الحیاة واألرض

04,50 31 6,38 1 6,38 الفیزیاء والكیمیاء

10,00 25 12,00 1 12,00 التربیة اإلسالمیة

16,00 20 14,00 1 14,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J136338180  معروف مریم إسم ورقم التلمیذ :

63,70 مجموع  ن x م 

07,58 معدل اإلمتحان

07,08 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

09,50 37 4,38 1 4,38 اللغة العربیة

00,75 29 5,80 1 5,80 اللغة الفرنسیة

06,00 36 8,67 1 8,67 اللغة اإلنجلیزیة

12,50 9 11,67 1 11,67 االجتماعیات

00,00 35 1,00 1 1,00 الریاضیات

05,00 17 7,38 1 7,38 علوم الحیاة واألرض

07,50 24 7,44 1 7,44 الفیزیاء والكیمیاء

07,00 35 10,33 1 10,33 التربیة اإلسالمیة

16,00 1 17,00 1 17,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J149033474  الدرابلي حسن إسم ورقم التلمیذ :

73,65 مجموع  ن x م 

07,14 معدل اإلمتحان

08,18 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

08,00 31 5,06 1 5,06 اللغة العربیة

03,00 36 4,40 1 4,40 اللغة الفرنسیة

08,00 34 9,33 1 9,33 اللغة اإلنجلیزیة

04,50 17 8,67 1 8,67 االجتماعیات

00,00 35 1,00 1 1,00 الریاضیات

05,00 33 4,44 1 4,44 علوم الحیاة واألرض

02,50 37 5,38 1 5,38 الفیزیاء والكیمیاء

03,50 36 9,33 1 9,33 التربیة اإلسالمیة

14,00 36 13,50 1 13,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J144026383  بلغالیة حمزة إسم ورقم التلمیذ :

61,11 مجموع  ن x م 

05,39 معدل اإلمتحان

06,79 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

08,00 33 4,81 1 4,81 اللغة العربیة

01,00 39 3,60 1 3,60 اللغة الفرنسیة

05,50 38 8,50 1 8,50 اللغة اإلنجلیزیة

03,50 40 3,33 1 3,33 االجتماعیات

00,00 22 2,33 1 2,33 الریاضیات

02,00 20 6,19 1 6,19 علوم الحیاة واألرض

01,00 40 4,19 1 4,19 الفیزیاء والكیمیاء

06,00 41 5,67 1 5,67 التربیة اإلسالمیة

14,00 20 14,00 1 14,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J140026381  الرزكاوي خلیل إسم ورقم التلمیذ :

52,62 مجموع  ن x م 

04,56 معدل اإلمتحان

05,85 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

16,00 15 8,25 1 8,25 اللغة العربیة

07,50 7 11,90 1 11,90 اللغة الفرنسیة

17,00 5 15,67 1 15,67 اللغة اإلنجلیزیة

11,50 19 8,00 1 8,00 االجتماعیات

08,00 10 4,67 1 4,67 الریاضیات

04,50 14 8,13 1 8,13 علوم الحیاة واألرض

13,00 10 9,88 1 9,88 الفیزیاء والكیمیاء

11,50 23 12,17 1 12,17 التربیة اإلسالمیة

14,00 40 13,33 1 13,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J142026384  فوزي ھشام إسم ورقم التلمیذ :

91,98 مجموع  ن x م 

11,44 معدل اإلمتحان

10,22 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

09,25 39 3,44 1 3,44 اللغة العربیة

05,50 21 7,30 1 7,30 اللغة الفرنسیة

04,50 25 11,50 1 11,50 اللغة اإلنجلیزیة

06,00 37 5,00 1 5,00 االجتماعیات

00,00 33 1,33 1 1,33 الریاضیات

02,50 36 3,75 1 3,75 علوم الحیاة واألرض

05,50 37 5,38 1 5,38 الفیزیاء والكیمیاء

05,50 38 8,67 1 8,67 التربیة اإلسالمیة

16,00 20 14,00 1 14,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J134347325  بلغازي خولة إسم ورقم التلمیذ :

60,36 مجموع  ن x م 

06,08 معدل اإلمتحان

06,71 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

08,50 22 7,38 1 7,38 اللغة العربیة

03,25 34 4,80 1 4,80 اللغة الفرنسیة

03,50 40 7,00 1 7,00 اللغة اإلنجلیزیة

11,00 32 6,00 1 6,00 االجتماعیات

00,00 22 2,33 1 2,33 الریاضیات

04,50 25 5,69 1 5,69 علوم الحیاة واألرض

06,50 36 5,56 1 5,56 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 19 12,83 1 12,83 التربیة اإلسالمیة

16,00 20 14,00 1 14,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J133347261  محاتي سكینة إسم ورقم التلمیذ :

65,59 مجموع  ن x م 

06,42 معدل اإلمتحان

07,29 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

16,00 6 11,13 1 11,13 اللغة العربیة

12,50 2 14,30 1 14,30 اللغة الفرنسیة

15,00 6 15,50 1 15,50 اللغة اإلنجلیزیة

12,00 12 11,00 1 11,00 االجتماعیات

06,00 7 6,50 1 6,50 الریاضیات

09,50 12 8,44 1 8,44 علوم الحیاة واألرض

08,00 3 12,45 1 12,45 الفیزیاء والكیمیاء

12,00 6 15,50 1 15,50 التربیة اإلسالمیة

14,00 1 17,00 1 17,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J132347266  زیناتي مروى إسم ورقم التلمیذ :

111,81 مجموع  ن x م 

11,67 معدل اإلمتحان

12,42 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

13,00 23 7,31 1 7,31 اللغة العربیة

05,75 13 9,10 1 9,10 اللغة الفرنسیة

17,00 28 10,50 1 10,50 اللغة اإلنجلیزیة

10,00 6 13,00 1 13,00 االجتماعیات

06,50 8 5,67 1 5,67 الریاضیات

09,00 9 8,94 1 8,94 علوم الحیاة واألرض

12,00 7 10,56 1 10,56 الفیزیاء والكیمیاء

10,50 21 12,67 1 12,67 التربیة اإلسالمیة

14,00 20 14,00 1 14,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J146033377  بوجال یاسین إسم ورقم التلمیذ :

91,75 مجموع  ن x م 

10,86 معدل اإلمتحان

10,19 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

12,00 23 7,31 1 7,31 اللغة العربیة

02,50 26 6,30 1 6,30 اللغة الفرنسیة

05,50 23 11,67 1 11,67 اللغة اإلنجلیزیة

10,50 16 10,00 1 10,00 االجتماعیات

01,00 28 1,83 1 1,83 الریاضیات

12,00 21 6,13 1 6,13 علوم الحیاة واألرض

16,50 14 9,00 1 9,00 الفیزیاء والكیمیاء

16,00 14 13,33 1 13,33 التربیة اإلسالمیة

16,00 14 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J140033420  أقلوب حسن إسم ورقم التلمیذ :

80,57 مجموع  ن x م 

10,22 معدل اإلمتحان

08,95 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

16,50 2 12,38 1 12,38 اللغة العربیة

10,25 6 12,80 1 12,80 اللغة الفرنسیة

18,50 1 17,33 1 17,33 اللغة اإلنجلیزیة

13,50 3 14,00 1 14,00 االجتماعیات

13,25 3 11,00 1 11,00 الریاضیات

08,50 15 8,06 1 8,06 علوم الحیاة واألرض

11,50 5 11,75 1 11,75 الفیزیاء والكیمیاء

15,50 1 18,00 1 18,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 8 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J149027753  كموسى خدیجة إسم ورقم التلمیذ :

121,32 مجموع  ن x م 

13,50 معدل اإلمتحان

13,48 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

12,00 16 8,06 1 8,06 اللغة العربیة

02,75 16 8,10 1 8,10 اللغة الفرنسیة

08,00 32 10,00 1 10,00 اللغة اإلنجلیزیة

13,00 17 8,67 1 8,67 االجتماعیات

03,50 15 3,33 1 3,33 الریاضیات

03,50 21 6,13 1 6,13 علوم الحیاة واألرض

07,00 25 7,25 1 7,25 الفیزیاء والكیمیاء

10,50 7 15,00 1 15,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 36 13,50 1 13,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J131338394  المنصوري فاطمة الزھراء إسم ورقم التلمیذ :

80,04 مجموع  ن x م 

08,25 معدل اإلمتحان

08,89 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

03,50 41 2,31 1 2,31 اللغة العربیة

00,75 41 3,30 1 3,30 اللغة الفرنسیة

01,00 8 15,33 1 15,33 اللغة اإلنجلیزیة

07,00 38 4,67 1 4,67 االجتماعیات

00,00 37 0,67 1 0,67 الریاضیات

06,50 26 5,44 1 5,44 علوم الحیاة واألرض

03,00 32 6,06 1 6,06 الفیزیاء والكیمیاء

02,50 14 13,33 1 13,33 التربیة اإلسالمیة

16,00 14 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J146026284  أھرى عبد الرحمان إسم ورقم التلمیذ :

66,11 مجموع  ن x م 

04,47 معدل اإلمتحان

07,35 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

12,00 11 9,13 1 9,13 اللغة العربیة

05,00 10 10,60 1 10,60 اللغة الفرنسیة

14,50 4 16,17 1 16,17 اللغة اإلنجلیزیة

10,00 12 11,00 1 11,00 االجتماعیات

03,00 15 3,33 1 3,33 الریاضیات

02,50 8 9,50 1 9,50 علوم الحیاة واألرض

07,00 11 9,69 1 9,69 الفیزیاء والكیمیاء

16,00 4 16,33 1 16,33 التربیة اإلسالمیة

18,00 14 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J138347278  ھالل الزوھرة إسم ورقم التلمیذ :

100,75 مجموع  ن x م 

09,78 معدل اإلمتحان

11,19 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

10,50 29 5,56 1 5,56 اللغة العربیة

01,75 31 5,40 1 5,40 اللغة الفرنسیة

04,00 31 10,17 1 10,17 اللغة اإلنجلیزیة

03,50 19 8,00 1 8,00 االجتماعیات

01,00 33 1,33 1 1,33 الریاضیات

05,00 31 5,06 1 5,06 علوم الحیاة واألرض

05,50 22 8,00 1 8,00 الفیزیاء والكیمیاء

03,00 29 11,17 1 11,17 التربیة اإلسالمیة

16,00 1 17,00 1 17,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J142026293  الدرابلي زكریاء إسم ورقم التلمیذ :

71,69 مجموع  ن x م 

05,58 معدل اإلمتحان

07,97 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

10,00 30 5,19 1 5,19 اللغة العربیة

03,00 19 8,00 1 8,00 اللغة الفرنسیة

08,50 21 12,50 1 12,50 اللغة اإلنجلیزیة

11,50 29 6,67 1 6,67 االجتماعیات

07,50 11 4,33 1 4,33 الریاضیات

07,00 7 9,94 1 9,94 علوم الحیاة واألرض

15,00 8 10,44 1 10,44 الفیزیاء والكیمیاء

07,00 21 12,67 1 12,67 التربیة اإلسالمیة

16,00 8 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J140026286  الموسع حسام إسم ورقم التلمیذ :

85,73 مجموع  ن x م 

09,50 معدل اإلمتحان

09,53 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

12,00 9 10,06 1 10,06 اللغة العربیة

06,25 12 9,70 1 9,70 اللغة الفرنسیة

12,50 8 15,33 1 15,33 اللغة اإلنجلیزیة

09,00 26 7,00 1 7,00 االجتماعیات

00,00 11 4,33 1 4,33 الریاضیات

04,50 38 3,25 1 3,25 علوم الحیاة واألرض

09,50 35 5,69 1 5,69 الفیزیاء والكیمیاء

07,00 32 10,67 1 10,67 التربیة اإلسالمیة

14,00 20 14,00 1 14,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J137338517  صایلة غیثة إسم ورقم التلمیذ :

80,03 مجموع  ن x م 

08,31 معدل اإلمتحان

08,89 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

12,50 4 11,50 1 11,50 اللغة العربیة

04,25 14 8,70 1 8,70 اللغة الفرنسیة

15,50 17 14,00 1 14,00 اللغة اإلنجلیزیة

11,00 9 11,67 1 11,67 االجتماعیات

02,50 20 2,67 1 2,67 الریاضیات

08,50 11 8,81 1 8,81 علوم الحیاة واألرض

09,50 13 9,31 1 9,31 الفیزیاء والكیمیاء

15,50 11 14,00 1 14,00 التربیة اإلسالمیة

16,00 20 14,00 1 14,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J135338566  خربوش ھاجر إسم ورقم التلمیذ :

94,66 مجموع  ن x م 

10,58 معدل اإلمتحان

10,52 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

05,50 38 3,56 1 3,56 اللغة العربیة

00,75 40 3,50 1 3,50 اللغة الفرنسیة

05,50 27 11,33 1 11,33 اللغة اإلنجلیزیة

06,00 34 5,67 1 5,67 االجتماعیات

00,00 28 1,83 1 1,83 الریاضیات

04,00 40 1,69 1 1,69 علوم الحیاة واألرض

06,00 34 5,75 1 5,75 الفیزیاء والكیمیاء

07,00 38 8,67 1 8,67 التربیة اإلسالمیة

17,00 14 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J146026281  عربي محسن إسم ورقم التلمیذ :

57,00 مجموع  ن x م 

05,75 معدل اإلمتحان

06,33 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

10,00 19 7,88 1 7,88 اللغة العربیة

01,75 38 3,90 1 3,90 اللغة الفرنسیة

03,50 19 13,17 1 13,17 اللغة اإلنجلیزیة

11,00 34 5,67 1 5,67 االجتماعیات

02,00 27 2,00 1 2,00 الریاضیات

05,50 21 6,13 1 6,13 علوم الحیاة واألرض

05,50 17 8,81 1 8,81 الفیزیاء والكیمیاء

10,00 37 9,17 1 9,17 التربیة اإلسالمیة

15,00 8 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J143033432  ساھیل عبد الحق إسم ورقم التلمیذ :

72,71 مجموع  ن x م 

07,14 معدل اإلمتحان

08,08 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

06,50 32 4,88 1 4,88 اللغة العربیة

01,75 24 6,60 1 6,60 اللغة الفرنسیة

04,50 12 15,00 1 15,00 اللغة اإلنجلیزیة

08,00 41 2,00 1 2,00 االجتماعیات

03,50 38 0,33 1 0,33 الریاضیات

04,00 18 7,31 1 7,31 علوم الحیاة واألرض

03,50 32 6,06 1 6,06 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 29 11,17 1 11,17 التربیة اإلسالمیة

16,00 8 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J144026285  بن دیدو محمد إسم ورقم التلمیذ :

69,35 مجموع  ن x م 

05,81 معدل اإلمتحان

07,71 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

15,00 18 8,00 1 8,00 اللغة العربیة

02,00 15 8,20 1 8,20 اللغة الفرنسیة

05,50 23 11,67 1 11,67 اللغة اإلنجلیزیة

08,50 39 4,00 1 4,00 االجتماعیات

13,00 5 9,33 1 9,33 الریاضیات

04,00 26 5,44 1 5,44 علوم الحیاة واألرض

10,00 6 10,69 1 10,69 الفیزیاء والكیمیاء

07,00 32 10,67 1 10,67 التربیة اإلسالمیة

14,00 20 14,00 1 14,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J132338679  عودي أمیمة إسم ورقم التلمیذ :

81,99 مجموع  ن x م 

08,78 معدل اإلمتحان

09,11 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

10,00 26 7,06 1 7,06 اللغة العربیة

02,25 33 5,00 1 5,00 اللغة الفرنسیة

09,50 21 12,50 1 12,50 اللغة اإلنجلیزیة

10,00 19 8,00 1 8,00 االجتماعیات

00,50 15 3,33 1 3,33 الریاضیات

08,50 5 10,19 1 10,19 علوم الحیاة واألرض

12,00 4 11,95 1 11,95 الفیزیاء والكیمیاء

11,50 25 12,00 1 12,00 التربیة اإلسالمیة

16,00 1 17,00 1 17,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J146026387  أیت السي عبد العالي إسم ورقم التلمیذ :

87,03 مجموع  ن x م 

08,92 معدل اإلمتحان

09,67 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

18,50 1 14,56 1 14,56 اللغة العربیة

09,25 1 14,80 1 14,80 اللغة الفرنسیة

13,50 1 17,33 1 17,33 اللغة اإلنجلیزیة

17,00 2 16,00 1 16,00 االجتماعیات

18,00 1 16,00 1 16,00 الریاضیات

17,50 1 16,38 1 16,38 علوم الحیاة واألرض

17,00 1 18,13 1 18,13 الفیزیاء والكیمیاء

19,00 2 17,50 1 17,50 التربیة اإلسالمیة

16,00 20 14,00 1 14,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J138347372  لعرایسي مریم إسم ورقم التلمیذ :

144,70 مجموع  ن x م 

16,19 معدل اإلمتحان

16,08 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

16,00 35 4,44 1 4,44 اللغة العربیة

02,25 31 5,40 1 5,40 اللغة الفرنسیة

07,00 39 7,50 1 7,50 اللغة اإلنجلیزیة

08,50 32 6,00 1 6,00 االجتماعیات

04,50 38 0,33 1 0,33 الریاضیات

04,00 41 1,31 1 1,31 علوم الحیاة واألرض

06,50 12 9,38 1 9,38 الفیزیاء والكیمیاء

12,00 13 13,67 1 13,67 التربیة اإلسالمیة

10,00 41 10,00 1 10,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J144033694  الزھرة جمومن إسم ورقم التلمیذ :

58,03 مجموع  ن x م 

07,86 معدل اإلمتحان

06,45 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

05,75 35 4,44 1 4,44 اللغة العربیة

02,75 35 4,70 1 4,70 اللغة الفرنسیة

04,00 35 9,00 1 9,00 اللغة اإلنجلیزیة

02,00 24 7,33 1 7,33 االجتماعیات

00,00 30 1,67 1 1,67 الریاضیات

03,50 29 5,25 1 5,25 علوم الحیاة واألرض

04,00 39 4,63 1 4,63 الفیزیاء والكیمیاء

05,50 23 12,17 1 12,17 التربیة اإلسالمیة

14,00 36 13,50 1 13,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J134334371  بلكحل خدیجة إسم ورقم التلمیذ :

62,68 مجموع  ن x م 

04,61 معدل اإلمتحان

06,96 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

16,00 7 11,00 1 11,00 اللغة العربیة

12,25 3 13,80 1 13,80 اللغة الفرنسیة

15,00 15 14,33 1 14,33 اللغة اإلنجلیزیة

18,50 1 16,33 1 16,33 االجتماعیات

13,00 4 10,33 1 10,33 الریاضیات

17,50 2 15,06 1 15,06 علوم الحیاة واألرض

15,50 2 16,38 1 16,38 الفیزیاء والكیمیاء

15,50 5 16,00 1 16,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 14 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J130039772  الناجحي یاسین إسم ورقم التلمیذ :

128,24 مجموع  ن x م 

15,25 معدل اإلمتحان

14,25 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

16,75 12 9,00 1 9,00 اللغة العربیة

09,75 4 13,60 1 13,60 اللغة الفرنسیة

13,00 13 14,50 1 14,50 اللغة اإلنجلیزیة

11,00 12 11,00 1 11,00 االجتماعیات

03,50 9 5,33 1 5,33 الریاضیات

08,50 4 10,63 1 10,63 علوم الحیاة واألرض

07,00 16 8,88 1 8,88 الفیزیاء والكیمیاء

09,50 3 16,67 1 16,67 التربیة اإلسالمیة

14,00 1 17,00 1 17,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J134347294  زیناتي صفاء إسم ورقم التلمیذ :

106,60 مجموع  ن x م 

10,33 معدل اإلمتحان

11,84 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

12,00 8 10,50 1 10,50 اللغة العربیة

01,75 23 7,00 1 7,00 اللغة الفرنسیة

11,50 11 15,17 1 15,17 اللغة اإلنجلیزیة

16,50 24 7,33 1 7,33 االجتماعیات

06,00 41 0,00 1 0,00 الریاضیات

04,50 19 6,63 1 6,63 علوم الحیاة واألرض

12,00 30 6,50 1 6,50 الفیزیاء والكیمیاء

07,50 19 12,83 1 12,83 التربیة اإلسالمیة

14,00 36 13,50 1 13,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J147033702  بلفقیھ سكینة إسم ورقم التلمیذ :

79,46 مجموع  ن x م 

09,53 معدل اإلمتحان

08,83 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

09,00 14 8,38 1 8,38 اللغة العربیة

01,25 20 7,50 1 7,50 اللغة الفرنسیة

07,00 25 11,50 1 11,50 اللغة اإلنجلیزیة

17,50 5 13,33 1 13,33 االجتماعیات

03,50 6 7,17 1 7,17 الریاضیات

08,00 16 7,50 1 7,50 علوم الحیاة واألرض

10,00 23 7,63 1 7,63 الفیزیاء والكیمیاء

17,00 8 14,67 1 14,67 التربیة اإلسالمیة

14,00 6 16,50 1 16,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J131338892  الشرقاوي الھام إسم ورقم التلمیذ :

94,17 مجموع  ن x م 

09,69 معدل اإلمتحان

10,46 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

مالحظات األساتذة نقط اإلمتحان الترتیب ن x م المعامل نقط المراقبة 
المستمرة

المواد

13,00 13 8,44 1 8,44 اللغة العربیة

07,25 10 10,60 1 10,60 اللغة الفرنسیة

13,00 18 13,50 1 13,50 اللغة اإلنجلیزیة

14,50 3 14,00 1 14,00 االجتماعیات

12,00 2 12,17 1 12,17 الریاضیات

07,00 9 8,94 1 8,94 علوم الحیاة واألرض

11,00 18 8,50 1 8,50 الفیزیاء والكیمیاء

13,50 10 14,17 1 14,17 التربیة اإلسالمیة

14,00 13 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-2 القسم :

J144027748  المھدي الحمداوي إسم ورقم التلمیذ :

105,81 مجموع  ن x م 

11,69 معدل اإلمتحان

11,76 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

الرباط -سال- زمور - زعایر لجھة :
األكادیمیة الجھویة للتربیة و التكوین

المالحظات العامة


