
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

13,25 16 11,13 1 11,13 اللغة العربیة

04,50 13 6,45 1 6,45 اللغة الفرنسیة

13,00 9 15,33 1 15,33 اللغة اإلنجلیزیة

08,50 17 8,00 1 8,00 االجتماعیات

02,50 22 1,50 1 1,50 الریاضیات

09,00 13 7,50 1 7,50 علوم الحیاة واألرض

09,00 12 10,13 1 10,13 الفیزیاء والكیمیاء

12,00 9 16,00 1 16,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 1 16,50 1 16,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J148026780  أكحیلة اسماعیل إسم ورقم التلمیذ :

92,53 مجموع  ن x م 

09,53 معدل اإلمتحان

10,28 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 34 8,38 1 8,38 اللغة العربیة

02,50 34 3,85 1 3,85 اللغة الفرنسیة

04,50 29 9,17 1 9,17 اللغة اإلنجلیزیة

09,50 39 3,00 1 3,00 االجتماعیات

01,50 21 1,67 1 1,67 الریاضیات

02,50 30 4,88 1 4,88 علوم الحیاة واألرض

04,00 19 7,63 1 7,63 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 40 10,17 1 10,17 التربیة اإلسالمیة

14,00 29 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J148026451  أحساین أسماء إسم ورقم التلمیذ :

63,73 مجموع  ن x م 

05,78 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

12,25 4 13,31 1 13,31 اللغة العربیة

02,50 21 5,75 1 5,75 اللغة الفرنسیة

12,50 6 15,83 1 15,83 اللغة اإلنجلیزیة

13,00 11 10,00 1 10,00 االجتماعیات

01,00 22 1,50 1 1,50 الریاضیات

05,50 9 9,69 1 9,69 علوم الحیاة واألرض

13,00 6 12,88 1 12,88 الفیزیاء والكیمیاء

11,50 26 12,67 1 12,67 التربیة اإلسالمیة

15,00 7 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J142026458  الصبري خدیجة إسم ورقم التلمیذ :

97,63 مجموع  ن x م 

09,58 معدل اإلمتحان

10,85 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

08,50 40 6,50 1 6,50 اللغة العربیة

01,25 28 4,85 1 4,85 اللغة الفرنسیة

04,00 41 3,33 1 3,33 اللغة اإلنجلیزیة

05,00 39 3,00 1 3,00 االجتماعیات

00,00 41 0,00 1 0,00 الریاضیات

05,00 37 3,75 1 3,75 علوم الحیاة واألرض

01,00 34 5,00 1 5,00 الفیزیاء والكیمیاء

04,00 39 10,50 1 10,50 التربیة اإلسالمیة

14,00 12 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J142026781  بوكرین مھدي إسم ورقم التلمیذ :

52,43 مجموع  ن x م 

04,75 معدل اإلمتحان

05,83 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

10,50 30 9,13 1 9,13 اللغة العربیة

01,75 29 4,35 1 4,35 اللغة الفرنسیة

06,50 34 8,00 1 8,00 اللغة اإلنجلیزیة

06,50 19 7,67 1 7,67 االجتماعیات

01,50 13 2,67 1 2,67 الریاضیات

04,00 31 4,81 1 4,81 علوم الحیاة واألرض

02,00 40 3,81 1 3,81 الفیزیاء والكیمیاء

04,00 32 12,00 1 12,00 التربیة اإلسالمیة

15,00 7 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J140026442  التابعي اكرام إسم ورقم التلمیذ :

68,43 مجموع  ن x م 

05,75 معدل اإلمتحان

07,60 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 35 8,06 1 8,06 اللغة العربیة

01,25 37 3,60 1 3,60 اللغة الفرنسیة

05,00 25 10,50 1 10,50 اللغة اإلنجلیزیة

04,50 36 3,67 1 3,67 االجتماعیات

00,00 38 0,33 1 0,33 الریاضیات

06,50 38 2,06 1 2,06 علوم الحیاة واألرض

09,50 39 4,13 1 4,13 الفیزیاء والكیمیاء

07,00 36 11,67 1 11,67 التربیة اإلسالمیة

15,00 1 16,50 1 16,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J141026782  واشدیق المھدي إسم ورقم التلمیذ :

60,52 مجموع  ن x م 

06,42 معدل اإلمتحان

06,72 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 26 9,69 1 9,69 اللغة العربیة

05,00 32 4,10 1 4,10 اللغة الفرنسیة

15,50 4 16,33 1 16,33 اللغة اإلنجلیزیة

06,00 23 7,00 1 7,00 االجتماعیات

00,00 24 1,33 1 1,33 الریاضیات

03,50 34 4,38 1 4,38 علوم الحیاة واألرض

06,50 15 8,81 1 8,81 الفیزیاء والكیمیاء

02,50 31 12,17 1 12,17 التربیة اإلسالمیة

14,00 7 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J147033854  الخالقي كریمة إسم ورقم التلمیذ :

79,81 مجموع  ن x م 

06,83 معدل اإلمتحان

08,87 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

11,50 9 12,63 1 12,63 اللغة العربیة

01,75 24 5,35 1 5,35 اللغة الفرنسیة

09,00 14 12,83 1 12,83 اللغة اإلنجلیزیة

11,50 8 11,33 1 11,33 االجتماعیات

07,00 17 2,17 1 2,17 الریاضیات

06,00 13 7,50 1 7,50 علوم الحیاة واألرض

11,50 18 8,31 1 8,31 الفیزیاء والكیمیاء

10,00 5 17,33 1 17,33 التربیة اإلسالمیة

15,00 29 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J140026806  إسم ورقم التلمیذ : بوحایك سعیدة

92,45 مجموع  ن x م 

09,25 معدل اإلمتحان

10,27 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

13,50 15 11,19 1 11,19 اللغة العربیة

05,25 23 5,40 1 5,40 اللغة الفرنسیة

11,00 28 9,67 1 9,67 اللغة اإلنجلیزیة

13,00 5 12,67 1 12,67 االجتماعیات

04,00 8 3,67 1 3,67 الریاضیات

08,50 5 10,06 1 10,06 علوم الحیاة واألرض

12,00 5 13,06 1 13,06 الفیزیاء والكیمیاء

12,00 34 11,83 1 11,83 التربیة اإلسالمیة

14,00 12 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J145026824  خالص محمد إسم ورقم التلمیذ :

93,05 مجموع  ن x م 

10,36 معدل اإلمتحان

10,34 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

13,75 21 10,56 1 10,56 اللغة العربیة

02,50 24 5,35 1 5,35 اللغة الفرنسیة

09,00 21 11,33 1 11,33 اللغة اإلنجلیزیة

10,50 16 8,33 1 8,33 االجتماعیات

04,00 18 2,00 1 2,00 الریاضیات

04,00 22 6,44 1 6,44 علوم الحیاة واألرض

13,50 16 8,50 1 8,50 الفیزیاء والكیمیاء

14,00 12 14,33 1 14,33 التربیة اإلسالمیة

15,00 12 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J143026455  بو الیقین فاطمة الزھراء إسم ورقم التلمیذ :

82,35 مجموع  ن x م 

09,58 معدل اإلمتحان

09,15 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 20 10,63 1 10,63 اللغة العربیة

02,50 16 6,20 1 6,20 اللغة الفرنسیة

07,00 27 9,83 1 9,83 اللغة اإلنجلیزیة

13,00 31 5,00 1 5,00 االجتماعیات

00,00 33 0,83 1 0,83 الریاضیات

02,50 39 1,69 1 1,69 علوم الحیاة واألرض

00,00 24 6,94 1 6,94 الفیزیاء والكیمیاء

05,50 16 13,50 1 13,50 التربیة اإلسالمیة

12,00 7 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J141026826  ھالل مریم إسم ورقم التلمیذ :

70,62 مجموع  ن x م 

05,78 معدل اإلمتحان

07,85 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

10,00 41 4,75 1 4,75 اللغة العربیة

01,00 41 1,70 1 1,70 اللغة الفرنسیة

02,00 33 8,33 1 8,33 اللغة اإلنجلیزیة

06,50 41 2,00 1 2,00 االجتماعیات

00,00 35 0,67 1 0,67 الریاضیات

03,00 41 0,00 1 0,00 علوم الحیاة واألرض

09,00 36 4,63 1 4,63 الفیزیاء والكیمیاء

07,00 34 11,83 1 11,83 التربیة اإلسالمیة

15,00 12 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J146026689  أبو الیقین جمال إسم ورقم التلمیذ :

49,41 مجموع  ن x م 

05,94 معدل اإلمتحان

05,49 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

10,25 26 9,69 1 9,69 اللغة العربیة

04,00 31 4,15 1 4,15 اللغة الفرنسیة

05,00 26 10,33 1 10,33 اللغة اإلنجلیزیة

10,00 15 9,00 1 9,00 االجتماعیات

01,00 14 2,50 1 2,50 الریاضیات

04,00 17 7,25 1 7,25 علوم الحیاة واألرض

09,50 36 4,63 1 4,63 الفیزیاء والكیمیاء

10,50 19 13,00 1 13,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 38 14,50 1 14,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J140026827  سفیر اسماعیل إسم ورقم التلمیذ :

75,05 مجموع  ن x م 

07,58 معدل اإلمتحان

08,34 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

11,25 25 9,75 1 9,75 اللغة العربیة

01,75 19 5,90 1 5,90 اللغة الفرنسیة

08,50 20 11,67 1 11,67 اللغة اإلنجلیزیة

10,00 31 5,00 1 5,00 االجتماعیات

03,00 10 3,33 1 3,33 الریاضیات

05,00 18 6,69 1 6,69 علوم الحیاة واألرض

09,50 23 7,13 1 7,13 الفیزیاء والكیمیاء

10,00 19 13,00 1 13,00 التربیة اإلسالمیة

16,00 29 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J143026828  العضموني عثمان إسم ورقم التلمیذ :

77,46 مجموع  ن x م 

08,33 معدل اإلمتحان

08,61 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

09,50 37 7,81 1 7,81 اللغة العربیة

04,75 22 5,50 1 5,50 اللغة الفرنسیة

04,50 36 7,67 1 7,67 اللغة اإلنجلیزیة

07,00 36 3,67 1 3,67 االجتماعیات

02,50 38 0,33 1 0,33 الریاضیات

02,50 40 0,75 1 0,75 علوم الحیاة واألرض

08,00 34 5,00 1 5,00 الفیزیاء والكیمیاء

06,00 38 10,67 1 10,67 التربیة اإلسالمیة

14,00 12 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J144026829  بوركي نزار إسم ورقم التلمیذ :

56,90 مجموع  ن x م 

06,53 معدل اإلمتحان

06,32 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

12,75 14 11,50 1 11,50 اللغة العربیة

11,75 7 8,30 1 8,30 اللغة الفرنسیة

15,50 7 15,50 1 15,50 اللغة اإلنجلیزیة

11,50 3 14,00 1 14,00 االجتماعیات

17,50 1 15,33 1 15,33 الریاضیات

09,00 6 9,94 1 9,94 علوم الحیاة واألرض

17,50 4 14,81 1 14,81 الفیزیاء والكیمیاء

18,00 3 17,50 1 17,50 التربیة اإلسالمیة

16,00 12 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J149026830  ھیطوطي مریم إسم ورقم التلمیذ :

122,38 مجموع  ن x م 

14,39 معدل اإلمتحان

13,60 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 31 9,06 1 9,06 اللغة العربیة

02,25 9 7,75 1 7,75 اللغة الفرنسیة

10,50 18 12,17 1 12,17 اللغة اإلنجلیزیة

08,50 29 6,00 1 6,00 االجتماعیات

00,00 24 1,33 1 1,33 الریاضیات

04,50 33 4,63 1 4,63 علوم الحیاة واألرض

02,50 32 5,19 1 5,19 الفیزیاء والكیمیاء

08,00 28 12,33 1 12,33 التربیة اإلسالمیة

14,00 29 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J140026831  الحدیدي ایمان إسم ورقم التلمیذ :

73,46 مجموع  ن x م 

06,53 معدل اإلمتحان

08,16 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

07,00 22 10,44 1 10,44 اللغة العربیة

02,00 15 6,30 1 6,30 اللغة الفرنسیة

04,00 31 8,83 1 8,83 اللغة اإلنجلیزیة

06,50 31 5,00 1 5,00 االجتماعیات

00,00 38 0,33 1 0,33 الریاضیات

03,00 28 5,38 1 5,38 علوم الحیاة واألرض

04,00 31 5,63 1 5,63 الفیزیاء والكیمیاء

06,00 19 13,00 1 13,00 التربیة اإلسالمیة

15,00 12 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J144026833  غیلمان اسماعیل إسم ورقم التلمیذ :

70,40 مجموع  ن x م 

05,28 معدل اإلمتحان

07,82 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

07,50 38 7,06 1 7,06 اللغة العربیة

02,00 26 5,05 1 5,05 اللغة الفرنسیة

07,00 19 11,83 1 11,83 اللغة اإلنجلیزیة

08,50 29 6,00 1 6,00 االجتماعیات

01,00 29 1,17 1 1,17 الریاضیات

08,50 24 6,19 1 6,19 علوم الحیاة واألرض

10,00 28 6,56 1 6,56 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 26 12,67 1 12,67 التربیة اإلسالمیة

14,00 12 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J147026342  المؤدن سارة إسم ورقم التلمیذ :

72,03 مجموع  ن x م 

07,00 معدل اإلمتحان

08,00 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 12 11,81 1 11,81 اللغة العربیة

07,75 3 11,60 1 11,60 اللغة الفرنسیة

15,50 11 13,67 1 13,67 اللغة اإلنجلیزیة

10,50 11 10,00 1 10,00 االجتماعیات

18,50 5 10,50 1 10,50 الریاضیات

07,00 10 9,00 1 9,00 علوم الحیاة واألرض

15,00 2 16,19 1 16,19 الفیزیاء والكیمیاء

17,00 11 15,33 1 15,33 التربیة اإلسالمیة

14,00 12 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J141026834  حدادي خدیجة إسم ورقم التلمیذ :

113,60 مجموع  ن x م 

13,36 معدل اإلمتحان

12,62 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

06,25 29 9,19 1 9,19 اللغة العربیة

01,25 30 4,25 1 4,25 اللغة الفرنسیة

02,00 31 8,83 1 8,83 اللغة اإلنجلیزیة

08,00 21 7,33 1 7,33 االجتماعیات

00,00 29 1,17 1 1,17 الریاضیات

06,00 18 6,69 1 6,69 علوم الحیاة واألرض

10,50 29 6,00 1 6,00 الفیزیاء والكیمیاء

07,00 41 10,00 1 10,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 12 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J149026344  أدریبي علوي أیوب إسم ورقم التلمیذ :

68,96 مجموع  ن x م 

06,11 معدل اإلمتحان

07,66 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 8 12,81 1 12,81 اللغة العربیة

10,25 9 7,75 1 7,75 اللغة الفرنسیة

12,50 14 12,83 1 12,83 اللغة اإلنجلیزیة

14,50 7 12,00 1 12,00 االجتماعیات

01,00 18 2,00 1 2,00 الریاضیات

06,00 3 13,06 1 13,06 علوم الحیاة واألرض

10,00 7 12,31 1 12,31 الفیزیاء والكیمیاء

15,50 6 16,67 1 16,67 التربیة اإلسالمیة

14,00 1 16,50 1 16,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J140026835  سكرات ھجر إسم ورقم التلمیذ :

105,94 مجموع  ن x م 

10,75 معدل اإلمتحان

11,77 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 17 11,00 1 11,00 اللغة العربیة

01,50 40 3,30 1 3,30 اللغة الفرنسیة

07,00 37 7,50 1 7,50 اللغة اإلنجلیزیة

09,50 26 6,67 1 6,67 االجتماعیات

00,00 18 2,00 1 2,00 الریاضیات

04,50 23 6,31 1 6,31 علوم الحیاة واألرض

08,50 13 9,94 1 9,94 الفیزیاء والكیمیاء

08,00 28 12,33 1 12,33 التربیة اإلسالمیة

15,00 12 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J146026405  بوراس مریم إسم ورقم التلمیذ :

74,55 مجموع  ن x م 

07,44 معدل اإلمتحان

08,28 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

14,50 11 12,13 1 12,13 اللغة العربیة

04,00 14 6,40 1 6,40 اللغة الفرنسیة

12,50 13 13,33 1 13,33 اللغة اإلنجلیزیة

12,50 19 7,67 1 7,67 االجتماعیات

14,50 4 10,67 1 10,67 الریاضیات

08,00 11 8,69 1 8,69 علوم الحیاة واألرض

05,00 29 6,00 1 6,00 الفیزیاء والكیمیاء

10,50 37 11,33 1 11,33 التربیة اإلسالمیة

14,00 12 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J144033855  عبید الرحمان  أسامة إسم ورقم التلمیذ :

91,71 مجموع  ن x م 

10,61 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

09,00 31 9,06 1 9,06 اللغة العربیة

06,00 17 6,00 1 6,00 اللغة الفرنسیة

09,00 21 11,33 1 11,33 اللغة اإلنجلیزیة

10,00 23 7,00 1 7,00 االجتماعیات

01,00 24 1,33 1 1,33 الریاضیات

09,00 32 4,75 1 4,75 علوم الحیاة واألرض

07,50 25 6,88 1 6,88 الفیزیاء والكیمیاء

06,00 28 12,33 1 12,33 التربیة اإلسالمیة

15,00 12 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J145026343  بنتودة أشرف إسم ورقم التلمیذ :

74,19 مجموع  ن x م 

08,06 معدل اإلمتحان

08,24 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 35 8,06 1 8,06 اللغة العربیة

01,75 37 3,60 1 3,60 اللغة الفرنسیة

02,50 35 7,83 1 7,83 اللغة اإلنجلیزیة

02,50 38 3,33 1 3,33 االجتماعیات

00,00 33 0,83 1 0,83 الریاضیات

06,00 29 5,25 1 5,25 علوم الحیاة واألرض

04,50 21 7,50 1 7,50 الفیزیاء والكیمیاء

09,00 10 15,50 1 15,50 التربیة اإلسالمیة

16,00 38 14,50 1 14,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J149026836  الكمالي صالح الدین إسم ورقم التلمیذ :

66,41 مجموع  ن x م 

05,58 معدل اإلمتحان

07,38 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 39 6,75 1 6,75 اللغة العربیة

01,00 35 3,80 1 3,80 اللغة الفرنسیة

03,50 40 5,33 1 5,33 اللغة اإلنجلیزیة

08,50 31 5,00 1 5,00 االجتماعیات

00,00 35 0,67 1 0,67 الریاضیات

02,00 35 4,31 1 4,31 علوم الحیاة واألرض

08,00 26 6,81 1 6,81 الفیزیاء والكیمیاء

05,00 25 12,83 1 12,83 التربیة اإلسالمیة

19,00 29 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J148026839  صبري سفیان إسم ورقم التلمیذ :

60,51 مجموع  ن x م 

06,22 معدل اإلمتحان

06,72 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

11,50 28 9,44 1 9,44 اللغة العربیة

07,00 4 10,60 1 10,60 اللغة الفرنسیة

10,50 14 12,83 1 12,83 اللغة اإلنجلیزیة

08,50 17 8,00 1 8,00 االجتماعیات

03,00 24 1,33 1 1,33 الریاضیات

06,00 15 7,44 1 7,44 علوم الحیاة واألرض

02,50 19 7,63 1 7,63 الفیزیاء والكیمیاء

09,50 12 14,33 1 14,33 التربیة اإلسالمیة

15,00 29 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J144026840  حیداوي زینب إسم ورقم التلمیذ :

86,60 مجموع  ن x م 

08,17 معدل اإلمتحان

09,62 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 2 15,06 1 15,06 اللغة العربیة

15,25 1 14,80 1 14,80 اللغة الفرنسیة

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

16,50 2 15,33 1 15,33 االجتماعیات

05,50 2 11,50 1 11,50 الریاضیات

11,00 2 13,19 1 13,19 علوم الحیاة واألرض

11,50 8 12,06 1 12,06 الفیزیاء والكیمیاء

16,00 2 18,00 1 18,00 التربیة اإلسالمیة

15,00 38 14,50 1 14,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J145026338  الصور رباب إسم ورقم التلمیذ :

131,78 مجموع  ن x م 

13,69 معدل اإلمتحان

14,64 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 22 10,44 1 10,44 اللغة العربیة

05,75 11 7,35 1 7,35 اللغة الفرنسیة

10,00 23 11,17 1 11,17 اللغة اإلنجلیزیة

06,00 23 7,00 1 7,00 االجتماعیات

06,50 16 2,33 1 2,33 الریاضیات

06,00 25 5,56 1 5,56 علوم الحیاة واألرض

06,50 27 6,75 1 6,75 الفیزیاء والكیمیاء

10,00 19 13,00 1 13,00 التربیة اإلسالمیة

16,00 12 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J140026841  زریویل منتصر إسم ورقم التلمیذ :

79,10 مجموع  ن x م 

09,08 معدل اإلمتحان

08,79 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

17,00 3 14,06 1 14,06 اللغة العربیة

12,00 5 8,70 1 8,70 اللغة الفرنسیة

16,00 4 16,33 1 16,33 اللغة اإلنجلیزیة

14,50 1 16,00 1 16,00 االجتماعیات

08,50 3 10,83 1 10,83 الریاضیات

10,50 1 13,56 1 13,56 علوم الحیاة واألرض

15,00 1 17,00 1 17,00 الفیزیاء والكیمیاء

18,00 7 16,33 1 16,33 التربیة اإلسالمیة

14,00 1 16,50 1 16,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J144026842  عمران بدر الدین إسم ورقم التلمیذ :

129,33 مجموع  ن x م 

13,94 معدل اإلمتحان

14,37 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 1 15,63 1 15,63 اللغة العربیة

15,00 2 14,00 1 14,00 اللغة الفرنسیة

16,50 2 17,17 1 17,17 اللغة اإلنجلیزیة

15,50 8 11,33 1 11,33 االجتماعیات

11,00 6 8,17 1 8,17 الریاضیات

14,50 7 9,88 1 9,88 علوم الحیاة واألرض

12,50 3 15,94 1 15,94 الفیزیاء والكیمیاء

13,00 8 16,17 1 16,17 التربیة اإلسالمیة

15,00 29 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J130347311  عماري ھند إسم ورقم التلمیذ :

123,27 مجموع  ن x م 

14,22 معدل اإلمتحان

13,70 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

09,00 33 8,75 1 8,75 اللغة العربیة

00,50 33 3,95 1 3,95 اللغة الفرنسیة

03,50 24 11,00 1 11,00 اللغة اإلنجلیزیة

05,50 35 4,67 1 4,67 االجتماعیات

00,00 35 0,67 1 0,67 الریاضیات

03,50 26 5,44 1 5,44 علوم الحیاة واألرض

04,50 41 3,63 1 3,63 الفیزیاء والكیمیاء

07,00 17 13,33 1 13,33 التربیة اإلسالمیة

15,00 12 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J146026843  التاجي غزالن إسم ورقم التلمیذ :

66,93 مجموع  ن x م 

05,39 معدل اإلمتحان

07,44 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 11,69 1 11,69 اللغة العربیة

06,75 27 4,95 1 4,95 اللغة الفرنسیة

11,50 14 12,83 1 12,83 اللغة اإلنجلیزیة

10,00 13 9,67 1 9,67 االجتماعیات

06,00 31 1,00 1 1,00 الریاضیات

07,00 12 8,25 1 8,25 علوم الحیاة واألرض

15,50 21 7,50 1 7,50 الفیزیاء والكیمیاء

08,00 14 14,00 1 14,00 التربیة اإلسالمیة

16,00 7 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J145026844  الشمسي محمد إسم ورقم التلمیذ :

85,89 مجموع  ن x م 

10,42 معدل اإلمتحان

09,54 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

11,00 24 10,25 1 10,25 اللغة العربیة

01,50 39 3,40 1 3,40 اللغة الفرنسیة

02,50 39 5,67 1 5,67 اللغة اإلنجلیزیة

06,00 28 6,33 1 6,33 االجتماعیات

00,00 31 1,00 1 1,00 الریاضیات

07,50 18 6,69 1 6,69 علوم الحیاة واألرض

02,00 33 5,06 1 5,06 الفیزیاء والكیمیاء

09,50 32 12,00 1 12,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 38 14,50 1 14,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J138338500  جوھر مریم إسم ورقم التلمیذ :

64,90 مجموع  ن x م 

06,00 معدل اإلمتحان

07,21 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

14,25 6 13,19 1 13,19 اللغة العربیة

06,00 6 8,35 1 8,35 اللغة الفرنسیة

12,50 7 15,50 1 15,50 اللغة اإلنجلیزیة

11,50 5 12,67 1 12,67 االجتماعیات

02,50 10 3,33 1 3,33 الریاضیات

06,00 15 7,44 1 7,44 علوم الحیاة واألرض

05,50 9 10,81 1 10,81 الفیزیاء والكیمیاء

14,00 1 18,50 1 18,50 التربیة اإلسالمیة

14,00 12 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J139347368  العنزولي زینب إسم ورقم التلمیذ :

105,29 مجموع  ن x م 

09,58 معدل اإلمتحان

11,70 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

14,25 10 12,44 1 12,44 اللغة العربیة

03,00 17 6,00 1 6,00 اللغة الفرنسیة

09,50 12 13,50 1 13,50 اللغة اإلنجلیزیة

09,00 13 9,67 1 9,67 االجتماعیات

07,50 9 3,50 1 3,50 الریاضیات

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

06,00 16 8,50 1 8,50 الفیزیاء والكیمیاء

10,50 18 13,17 1 13,17 التربیة اإلسالمیة

16,00 29 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J132338762  العقاد خولة إسم ورقم التلمیذ :

87,21 مجموع  ن x م 

08,86 معدل اإلمتحان

09,69 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 19 10,69 1 10,69 اللغة العربیة

04,25 12 6,80 1 6,80 اللغة الفرنسیة

07,00 38 7,00 1 7,00 اللغة اإلنجلیزیة

13,00 21 7,33 1 7,33 االجتماعیات

03,50 14 2,50 1 2,50 الریاضیات

04,00 8 9,75 1 9,75 علوم الحیاة واألرض

10,00 14 9,69 1 9,69 الفیزیاء والكیمیاء

08,00 19 13,00 1 13,00 التربیة اإلسالمیة

16,00 1 16,50 1 16,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J149026709  امقرشل سفیان إسم ورقم التلمیذ :

83,26 مجموع  ن x م 

08,25 معدل اإلمتحان

09,25 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

17,00 4 13,31 1 13,31 اللغة العربیة

06,00 20 5,85 1 5,85 اللغة الفرنسیة

10,50 10 14,33 1 14,33 اللغة اإلنجلیزیة

12,50 10 10,67 1 10,67 االجتماعیات

09,00 7 7,17 1 7,17 الریاضیات

06,00 18 6,69 1 6,69 علوم الحیاة واألرض

10,00 9 10,81 1 10,81 الفیزیاء والكیمیاء

14,50 15 13,67 1 13,67 التربیة اإلسالمیة

14,00 29 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J134334373  البالوي صالحة إسم ورقم التلمیذ :

97,50 مجموع  ن x م 

11,06 معدل اإلمتحان

10,83 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

12,00 17 11,00 1 11,00 اللغة العربیة

01,25 36 3,75 1 3,75 اللغة الفرنسیة

06,00 30 9,00 1 9,00 اللغة اإلنجلیزیة

10,50 26 6,67 1 6,67 االجتماعیات

00,00 24 1,33 1 1,33 الریاضیات

07,00 36 4,06 1 4,06 علوم الحیاة واألرض

06,50 36 4,63 1 4,63 الفیزیاء والكیمیاء

10,50 19 13,00 1 13,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 12 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J140026845  عبد اللوي بشرى إسم ورقم التلمیذ :

68,94 مجموع  ن x م 

07,53 معدل اإلمتحان

07,66 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

12,25 7 13,00 1 13,00 اللغة العربیة

11,25 8 7,90 1 7,90 اللغة الفرنسیة

15,50 3 16,67 1 16,67 اللغة اإلنجلیزیة

09,50 4 13,67 1 13,67 االجتماعیات

01,50 12 3,00 1 3,00 الریاضیات

08,50 4 10,13 1 10,13 علوم الحیاة واألرض

09,00 9 10,81 1 10,81 الفیزیاء والكیمیاء

14,50 3 17,50 1 17,50 التربیة اإلسالمیة

14,00 1 16,50 1 16,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

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

J141072741  العیساوي ایمان إسم ورقم التلمیذ :

109,17 مجموع  ن x م 

10,67 معدل اإلمتحان

12,13 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة


