
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 17 9,94 1 9,94 اللغة العربیة

04,75 12 7,25 1 7,25 اللغة الفرنسیة

09,00 19 13,17 1 13,17 اللغة اإلنجلیزیة

13,50 13 9,33 1 9,33 االجتماعیات

00,00 13 4,50 1 4,50 الریاضیات

10,00 15 7,81 1 7,81 علوم الحیاة واألرض

11,00 25 7,63 1 7,63 الفیزیاء والكیمیاء

12,50 20 11,17 1 11,17 التربیة اإلسالمیة

16,00 11 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J130347319  بوغابة یحیى إسم ورقم التلمیذ :

86,29 مجموع  ن x م 

09,92 معدل اإلمتحان

09,59 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 27 8,50 1 8,50 اللغة العربیة

01,50 26 4,90 1 4,90 اللغة الفرنسیة

08,00 29 9,67 1 9,67 اللغة اإلنجلیزیة

08,50 19 7,67 1 7,67 االجتماعیات

00,00 16 3,50 1 3,50 الریاضیات

06,00 32 4,88 1 4,88 علوم الحیاة واألرض

08,00 40 3,00 1 3,00 الفیزیاء والكیمیاء

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

16,00 11 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J134334377  الباني اسماعیل إسم ورقم التلمیذ :

70,44 مجموع  ن x م 

07,69 معدل اإلمتحان

07,83 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

08,00 13 10,38 1 10,38 اللغة العربیة

02,75 37 3,70 1 3,70 اللغة الفرنسیة

09,50 14 14,17 1 14,17 اللغة اإلنجلیزیة

08,50 19 7,67 1 7,67 االجتماعیات

00,00 34 1,00 1 1,00 الریاضیات

03,00 33 4,81 1 4,81 علوم الحیاة واألرض

08,00 30 6,13 1 6,13 الفیزیاء والكیمیاء

10,50 17 11,67 1 11,67 التربیة اإلسالمیة

14,00 30 14,50 1 14,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J136338063  الرحماني كوثر إسم ورقم التلمیذ :

74,01 مجموع  ن x م 

07,14 معدل اإلمتحان

08,22 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

10,25 24 8,69 1 8,69 اللغة العربیة

02,00 19 6,60 1 6,60 اللغة الفرنسیة

09,50 27 10,50 1 10,50 اللغة اإلنجلیزیة

08,50 27 6,67 1 6,67 االجتماعیات

01,00 27 1,50 1 1,50 الریاضیات

04,50 26 6,19 1 6,19 علوم الحیاة واألرض

07,50 31 6,00 1 6,00 الفیزیاء والكیمیاء

05,50 20 11,17 1 11,17 التربیة اإلسالمیة

16,00 24 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J131338068  العیدي نھیلة إسم ورقم التلمیذ :

72,31 مجموع  ن x م 

07,19 معدل اإلمتحان

08,03 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 22 9,06 1 9,06 اللغة العربیة

02,25 39 3,40 1 3,40 اللغة الفرنسیة

05,50 25 11,50 1 11,50 اللغة اإلنجلیزیة

09,50 29 5,67 1 5,67 االجتماعیات

01,00 34 1,00 1 1,00 الریاضیات

05,50 31 5,50 1 5,50 علوم الحیاة واألرض

08,00 36 5,06 1 5,06 الفیزیاء والكیمیاء

08,50 24 11,00 1 11,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 3 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J134338078  العبدلي محمد إسم ورقم التلمیذ :

68,19 مجموع  ن x م 

07,14 معدل اإلمتحان

07,58 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 12,38 1 12,38 اللغة العربیة

08,25 12 7,25 1 7,25 اللغة الفرنسیة

09,50 20 13,00 1 13,00 اللغة اإلنجلیزیة

11,00 15 8,33 1 8,33 االجتماعیات

12,25 7 8,50 1 8,50 الریاضیات

02,50 11 8,63 1 8,63 علوم الحیاة واألرض

14,00 10 10,00 1 10,00 الفیزیاء والكیمیاء

10,00 5 16,33 1 16,33 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J137338082  حمدان اسیة إسم ورقم التلمیذ :

99,92 مجموع  ن x م 

10,42 معدل اإلمتحان

11,10 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

16,75 5 13,31 1 13,31 اللغة العربیة

12,75 9 8,25 1 8,25 اللغة الفرنسیة

16,50 3 17,17 1 17,17 اللغة اإلنجلیزیة

13,50 19 7,67 1 7,67 االجتماعیات

11,50 6 10,33 1 10,33 الریاضیات

06,50 3 11,81 1 11,81 علوم الحیاة واألرض

12,00 8 11,75 1 11,75 الفیزیاء والكیمیاء

09,00 5 16,33 1 16,33 التربیة اإلسالمیة

16,00 3 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J134334374  عطاوي نسرین إسم ورقم التلمیذ :

112,63 مجموع  ن x م 

12,72 معدل اإلمتحان

12,51 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 39 5,13 1 5,13 اللغة العربیة

07,75 24 5,20 1 5,20 اللغة الفرنسیة

14,00 23 12,17 1 12,17 اللغة اإلنجلیزیة

09,00 29 5,67 1 5,67 االجتماعیات

16,50 12 4,67 1 4,67 الریاضیات

06,50 7 9,69 1 9,69 علوم الحیاة واألرض

13,00 14 8,63 1 8,63 الفیزیاء والكیمیاء

05,50 30 10,50 1 10,50 التربیة اإلسالمیة

16,00 3 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J135338917  الحوش المھدي إسم ورقم التلمیذ :

77,64 مجموع  ن x م 

10,86 معدل اإلمتحان

08,63 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 40 4,56 1 4,56 اللغة العربیة

01,00 40 2,95 1 2,95 اللغة الفرنسیة

02,50 37 6,33 1 6,33 اللغة اإلنجلیزیة

03,00 40 1,67 1 1,67 االجتماعیات

00,00 32 1,17 1 1,17 الریاضیات

03,50 38 3,63 1 3,63 علوم الحیاة واألرض

05,00 39 3,63 1 3,63 الفیزیاء والكیمیاء

02,50 40 6,00 1 6,00 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J133347318  ایت العسري فاطمة الزھراء إسم ورقم التلمیذ :

45,43 مجموع  ن x م 

04,28 معدل اإلمتحان

05,05 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

17,25 2 16,38 1 16,38 اللغة العربیة

16,25 1 15,60 1 15,60 اللغة الفرنسیة

17,00 3 17,17 1 17,17 اللغة اإلنجلیزیة

17,50 1 14,67 1 14,67 االجتماعیات

18,00 1 17,67 1 17,67 الریاضیات

16,50 1 18,25 1 18,25 علوم الحیاة واألرض

16,50 1 17,00 1 17,00 الفیزیاء والكیمیاء

15,50 1 19,00 1 19,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 35 14,00 1 14,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J134338200  إسم ورقم التلمیذ : الناجي سعیدة

149,73 مجموع  ن x م 

16,50 معدل اإلمتحان

16,64 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

05,50 37 6,00 1 6,00 اللغة العربیة

02,00 21 6,50 1 6,50 اللغة الفرنسیة

05,00 40 5,17 1 5,17 اللغة اإلنجلیزیة

05,00 39 2,00 1 2,00 االجتماعیات

00,00 29 1,33 1 1,33 الریاضیات

03,50 39 1,50 1 1,50 علوم الحیاة واألرض

08,50 35 5,31 1 5,31 الفیزیاء والكیمیاء

05,50 33 9,50 1 9,50 التربیة اإلسالمیة

16,00 24 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J138338202  الریطب سمیة إسم ورقم التلمیذ :

52,31 مجموع  ن x م 

05,67 معدل اإلمتحان

05,81 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 4 13,81 1 13,81 اللغة العربیة

04,00 14 7,00 1 7,00 اللغة الفرنسیة

09,00 28 10,17 1 10,17 اللغة اإلنجلیزیة

10,50 6 12,00 1 12,00 االجتماعیات

00,00 17 3,33 1 3,33 الریاضیات

02,50 5 10,56 1 10,56 علوم الحیاة واألرض

06,00 12 9,38 1 9,38 الفیزیاء والكیمیاء

12,50 4 17,50 1 17,50 التربیة اإلسالمیة

14,00 34 14,17 1 14,17 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J136338212  زیالف ماجدة إسم ورقم التلمیذ :

97,92 مجموع  ن x م 

08,28 معدل اإلمتحان

10,88 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

07,25 33 7,00 1 7,00 اللغة العربیة

01,00 22 5,80 1 5,80 اللغة الفرنسیة

01,50 33 8,00 1 8,00 اللغة اإلنجلیزیة

05,00 34 5,00 1 5,00 االجتماعیات

00,00 29 1,33 1 1,33 الریاضیات

04,50 40 0,56 1 0,56 علوم الحیاة واألرض

00,50 37 4,44 1 4,44 الفیزیاء والكیمیاء

03,00 39 6,33 1 6,33 التربیة اإلسالمیة

14,00 35 14,00 1 14,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J134338230  بازیدي طارق إسم ورقم التلمیذ :

52,47 مجموع  ن x م 

04,08 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

15,25 9 11,69 1 11,69 اللغة العربیة

11,75 3 11,60 1 11,60 اللغة الفرنسیة

14,00 10 14,83 1 14,83 اللغة اإلنجلیزیة

10,00 10 10,67 1 10,67 االجتماعیات

14,50 4 11,50 1 11,50 الریاضیات

08,00 25 6,81 1 6,81 علوم الحیاة واألرض

11,50 20 8,31 1 8,31 الفیزیاء والكیمیاء

14,00 20 11,17 1 11,17 التربیة اإلسالمیة

15,00 3 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J138338256  فخر الدین یاسین إسم ورقم التلمیذ :

102,58 مجموع  ن x م 

12,67 معدل اإلمتحان

11,40 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 25 8,63 1 8,63 اللغة العربیة

05,25 6 9,05 1 9,05 اللغة الفرنسیة

14,00 20 13,00 1 13,00 اللغة اإلنجلیزیة

08,50 19 7,67 1 7,67 االجتماعیات

00,00 34 1,00 1 1,00 الریاضیات

06,00 23 7,13 1 7,13 علوم الحیاة واألرض

09,00 17 8,44 1 8,44 الفیزیاء والكیمیاء

03,50 32 9,83 1 9,83 التربیة اإلسالمیة

15,00 1 17,00 1 17,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J136338262  بنھرو زھیر إسم ورقم التلمیذ :

81,74 مجموع  ن x م 

08,19 معدل اإلمتحان

09,08 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

12,50 35 6,94 1 6,94 اللغة العربیة

01,50 31 4,30 1 4,30 اللغة الفرنسیة

06,00 29 9,67 1 9,67 اللغة اإلنجلیزیة

09,00 32 5,33 1 5,33 االجتماعیات

00,00 34 1,00 1 1,00 الریاضیات

01,50 30 5,63 1 5,63 علوم الحیاة واألرض

03,00 32 5,81 1 5,81 الفیزیاء والكیمیاء

06,00 31 10,00 1 10,00 التربیة اإلسالمیة

16,00 30 14,50 1 14,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J130338274  ناصر محمد إسم ورقم التلمیذ :

63,18 مجموع  ن x م 

06,17 معدل اإلمتحان

07,02 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 32 7,75 1 7,75 اللغة العربیة

08,25 28 4,45 1 4,45 اللغة الفرنسیة

07,00 16 13,67 1 13,67 اللغة اإلنجلیزیة

09,50 7 11,33 1 11,33 االجتماعیات

13,50 5 10,67 1 10,67 الریاضیات

06,00 10 8,81 1 8,81 علوم الحیاة واألرض

15,50 5 14,13 1 14,13 الفیزیاء والكیمیاء

13,50 28 10,83 1 10,83 التربیة اإلسالمیة

17,00 11 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J135347335  السباعي رضوان إسم ورقم التلمیذ :

97,14 مجموع  ن x م 

11,42 معدل اإلمتحان

10,79 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

15,00 25 8,63 1 8,63 اللغة العربیة

07,25 25 4,95 1 4,95 اللغة الفرنسیة

07,50 20 13,00 1 13,00 اللغة اإلنجلیزیة

09,50 24 7,33 1 7,33 االجتماعیات

00,50 23 2,50 1 2,50 الریاضیات

07,00 15 7,81 1 7,81 علوم الحیاة واألرض

08,00 24 7,78 1 7,78 الفیزیاء والكیمیاء

08,50 16 12,67 1 12,67 التربیة اإلسالمیة

14,00 35 14,00 1 14,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J130334375  أیت طالب ماجدة إسم ورقم التلمیذ :

78,66 مجموع  ن x م 

08,58 معدل اإلمتحان

08,74 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 31 7,88 1 7,88 اللغة العربیة

02,50 35 3,80 1 3,80 اللغة الفرنسیة

03,50 35 7,33 1 7,33 اللغة اإلنجلیزیة

09,00 24 7,33 1 7,33 االجتماعیات

00,00 27 1,50 1 1,50 الریاضیات

10,50 29 5,75 1 5,75 علوم الحیاة واألرض

03,50 25 7,63 1 7,63 الفیزیاء والكیمیاء

06,50 20 11,17 1 11,17 التربیة اإلسالمیة

14,00 3 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J133338285  لیلي عصام إسم ورقم التلمیذ :

68,38 مجموع  ن x م 

06,78 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

10,25 11 10,88 1 10,88 اللغة العربیة

01,50 18 6,90 1 6,90 اللغة الفرنسیة

06,50 34 7,83 1 7,83 اللغة اإلنجلیزیة

13,50 12 10,33 1 10,33 االجتماعیات

00,00 20 3,00 1 3,00 الریاضیات

14,00 18 7,75 1 7,75 علوم الحیاة واألرض

11,00 22 8,00 1 8,00 الفیزیاء والكیمیاء

08,50 17 11,67 1 11,67 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J130041994  الفاتحي محمد إسم ورقم التلمیذ :

81,86 مجموع  ن x م 

08,81 معدل اإلمتحان

09,10 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

10,75 19 9,69 1 9,69 اللغة العربیة

04,00 10 8,05 1 8,05 اللغة الفرنسیة

12,00 16 13,67 1 13,67 اللغة اإلنجلیزیة

08,50 17 8,00 1 8,00 االجتماعیات

01,00 20 3,00 1 3,00 الریاضیات

03,00 8 9,50 1 9,50 علوم الحیاة واألرض

06,50 19 8,38 1 8,38 الفیزیاء والكیمیاء

14,50 12 12,83 1 12,83 التربیة اإلسالمیة

14,00 24 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J138338325  بوكرین محجوبة إسم ورقم التلمیذ :

88,11 مجموع  ن x م 

08,25 معدل اإلمتحان

09,79 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

06,00 38 5,50 1 5,50 اللغة العربیة

02,25 33 3,95 1 3,95 اللغة الفرنسیة

05,50 31 9,33 1 9,33 اللغة اإلنجلیزیة

03,00 38 3,67 1 3,67 االجتماعیات

00,00 9 5,83 1 5,83 الریاضیات

02,00 33 4,81 1 4,81 علوم الحیاة واألرض

04,00 38 4,00 1 4,00 الفیزیاء والكیمیاء

01,50 38 7,17 1 7,17 التربیة اإلسالمیة

14,00 40 13,83 1 13,83 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J139338335  حمي فؤاد إسم ورقم التلمیذ :

58,10 مجموع  ن x م 

04,25 معدل اإلمتحان

06,46 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

09,50 23 8,88 1 8,88 اللغة العربیة

02,25 11 7,85 1 7,85 اللغة الفرنسیة

09,50 18 13,33 1 13,33 اللغة اإلنجلیزیة

03,50 26 7,00 1 7,00 االجتماعیات

07,50 8 8,33 1 8,33 الریاضیات

05,50 14 7,94 1 7,94 علوم الحیاة واألرض

04,00 17 8,44 1 8,44 الفیزیاء والكیمیاء

12,00 33 9,50 1 9,50 التربیة اإلسالمیة

14,00 35 14,00 1 14,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J137338337  لمحمدي مجدولین إسم ورقم التلمیذ :

85,27 مجموع  ن x م 

07,53 معدل اإلمتحان

09,47 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 10 11,44 1 11,44 اللغة العربیة

02,00 14 7,00 1 7,00 اللغة الفرنسیة

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

11,50 19 7,67 1 7,67 االجتماعیات

00,00 26 2,00 1 2,00 الریاضیات

02,50 35 4,31 1 4,31 علوم الحیاة واألرض

07,00 29 7,56 1 7,56 الفیزیاء والكیمیاء

14,00 11 13,00 1 13,00 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J136338458  لعروسي عثمان إسم ورقم التلمیذ :

83,98 مجموع  ن x م 

08,39 معدل اإلمتحان

09,33 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

11,50 18 9,88 1 9,88 اللغة العربیة

01,50 33 3,95 1 3,95 اللغة الفرنسیة

06,50 39 5,50 1 5,50 اللغة اإلنجلیزیة

10,00 15 8,33 1 8,33 االجتماعیات

00,00 32 1,17 1 1,17 الریاضیات

07,00 20 7,69 1 7,69 علوم الحیاة واألرض

14,00 13 9,00 1 9,00 الفیزیاء والكیمیاء

10,00 24 11,00 1 11,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 30 14,50 1 14,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J139338488  جربوعي حسناء إسم ورقم التلمیذ :

71,01 مجموع  ن x م 

08,28 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

13,00 13 10,38 1 10,38 اللغة العربیة

07,50 7 8,75 1 8,75 اللغة الفرنسیة

17,00 6 16,00 1 16,00 اللغة اإلنجلیزیة

12,00 8 11,00 1 11,00 االجتماعیات

00,00 24 2,33 1 2,33 الریاضیات

07,50 13 8,25 1 8,25 علوم الحیاة واألرض

10,00 9 10,56 1 10,56 الفیزیاء والكیمیاء

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

17,00 1 17,00 1 17,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J132347323  المنصوري اسماعیل إسم ورقم التلمیذ :

97,10 مجموع  ن x م 

10,56 معدل اإلمتحان

10,79 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

08,50 28 8,44 1 8,44 اللغة العربیة

02,25 37 3,70 1 3,70 اللغة الفرنسیة

07,50 38 6,00 1 6,00 اللغة اإلنجلیزیة

09,00 32 5,33 1 5,33 االجتماعیات

00,00 39 0,67 1 0,67 الریاضیات

02,00 36 4,06 1 4,06 علوم الحیاة واألرض

08,50 33 5,50 1 5,50 الفیزیاء والكیمیاء

03,00 19 11,50 1 11,50 التربیة اإلسالمیة

14,00 3 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J135338529  الخالة ھناء إسم ورقم التلمیذ :

61,20 مجموع  ن x م 

06,08 معدل اإلمتحان

06,80 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 33 7,00 1 7,00 اللغة العربیة

03,25 35 3,80 1 3,80 اللغة الفرنسیة

02,50 26 10,67 1 10,67 اللغة اإلنجلیزیة

08,50 27 6,67 1 6,67 االجتماعیات

00,00 20 3,00 1 3,00 الریاضیات

02,00 37 3,81 1 3,81 علوم الحیاة واألرض

07,50 23 7,81 1 7,81 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 24 11,00 1 11,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 24 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J139338545  الجمالي سلوى إسم ورقم التلمیذ :

68,76 مجموع  ن x م 

05,94 معدل اإلمتحان

07,64 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

11,00 15 10,19 1 10,19 اللغة العربیة

01,50 29 4,40 1 4,40 اللغة الفرنسیة

01,50 36 6,67 1 6,67 اللغة اإلنجلیزیة

08,00 29 5,67 1 5,67 االجتماعیات

00,00 40 0,33 1 0,33 الریاضیات

02,00 28 6,13 1 6,13 علوم الحیاة واألرض

03,50 25 7,63 1 7,63 الفیزیاء والكیمیاء

04,00 37 7,33 1 7,33 التربیة اإلسالمیة

14,00 3 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J136338648  الخیري زكریاء إسم ورقم التلمیذ :

64,34 مجموع  ن x م 

05,06 معدل اإلمتحان

07,15 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

15,75 6 13,00 1 13,00 اللغة العربیة

09,25 4 10,50 1 10,50 اللغة الفرنسیة

17,00 2 17,50 1 17,50 اللغة اإلنجلیزیة

14,50 2 14,00 1 14,00 االجتماعیات

10,50 14 4,00 1 4,00 الریاضیات

08,00 2 14,44 1 14,44 علوم الحیاة واألرض

16,50 4 14,81 1 14,81 الفیزیاء والكیمیاء

13,00 3 17,67 1 17,67 التربیة اإلسالمیة

16,00 24 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J132338691  أومینات شیماء إسم ورقم التلمیذ :

120,92 مجموع  ن x م 

13,39 معدل اإلمتحان

13,44 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

13,50 16 10,00 1 10,00 اللغة العربیة

07,00 8 8,45 1 8,45 اللغة الفرنسیة

14,50 13 14,33 1 14,33 اللغة اإلنجلیزیة

11,50 14 9,00 1 9,00 االجتماعیات

03,00 18 3,17 1 3,17 الریاضیات

06,50 15 7,81 1 7,81 علوم الحیاة واألرض

07,00 16 8,50 1 8,50 الفیزیاء والكیمیاء

07,00 12 12,83 1 12,83 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J135338722  إسم ورقم التلمیذ : البصري ھدى

89,60 مجموع  ن x م 

09,33 معدل اإلمتحان

09,96 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

12,75 21 9,44 1 9,44 اللغة العربیة

02,00 19 6,60 1 6,60 اللغة الفرنسیة

06,50 11 14,67 1 14,67 اللغة اإلنجلیزیة

15,50 36 4,17 1 4,17 االجتماعیات

01,00 18 3,17 1 3,17 الریاضیات

06,00 23 7,13 1 7,13 علوم الحیاة واألرض

05,50 33 5,50 1 5,50 الفیزیاء والكیمیاء

09,00 24 11,00 1 11,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 3 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J135338738  كیحل فاتحة إسم ورقم التلمیذ :

77,66 مجموع  ن x م 

08,03 معدل اإلمتحان

08,63 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 20 9,63 1 9,63 اللغة العربیة

10,00 26 4,90 1 4,90 اللغة الفرنسیة

16,50 1 17,83 1 17,83 اللغة اإلنجلیزیة

14,50 8 11,00 1 11,00 االجتماعیات

01,25 34 1,00 1 1,00 الریاضیات

12,00 9 9,00 1 9,00 علوم الحیاة واألرض

11,50 7 12,38 1 12,38 الفیزیاء والكیمیاء

13,50 7 15,83 1 15,83 التربیة اإلسالمیة

14,00 30 14,50 1 14,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J136338756  بوعبید علي إسم ورقم التلمیذ :

96,07 مجموع  ن x م 

11,97 معدل اإلمتحان

10,67 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

08,75 36 6,63 1 6,63 اللغة العربیة

02,00 23 5,35 1 5,35 اللغة الفرنسیة

04,00 32 8,17 1 8,17 اللغة اإلنجلیزیة

08,00 37 4,00 1 4,00 االجتماعیات

02,00 29 1,33 1 1,33 الریاضیات

06,00 26 6,19 1 6,19 علوم الحیاة واألرض

06,00 25 7,63 1 7,63 الفیزیاء والكیمیاء

08,50 36 8,17 1 8,17 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J136347378  الكاوي محمد إسم ورقم التلمیذ :

62,95 مجموع  ن x م 

06,58 معدل اإلمتحان

06,99 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 8,06 1 8,06 اللغة العربیة

04,00 14 7,00 1 7,00 اللغة الفرنسیة

09,00 14 14,17 1 14,17 اللغة اإلنجلیزیة

08,00 17 8,00 1 8,00 االجتماعیات

09,00 3 12,17 1 12,17 الریاضیات

02,50 18 7,75 1 7,75 علوم الحیاة واألرض

11,50 6 13,38 1 13,38 الفیزیاء والكیمیاء

07,00 29 10,67 1 10,67 التربیة اإلسالمیة

16,00 11 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J136347380  أجالل حمزة إسم ورقم التلمیذ :

96,69 مجموع  ن x م 

08,56 معدل اإلمتحان

10,74 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

06,75 29 8,13 1 8,13 اللغة العربیة

05,25 29 4,40 1 4,40 اللغة الفرنسیة

03,50 23 12,17 1 12,17 اللغة اإلنجلیزیة

06,00 34 5,00 1 5,00 االجتماعیات

00,00 25 2,17 1 2,17 الریاضیات

05,50 22 7,38 1 7,38 علوم الحیاة واألرض

06,00 21 8,13 1 8,13 الفیزیاء والكیمیاء

03,50 35 8,33 1 8,33 التربیة اإلسالمیة

14,00 24 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J133338866  بركاش وصال إسم ورقم التلمیذ :

70,69 مجموع  ن x م 

05,61 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

13,50 11 10,88 1 10,88 اللغة العربیة

04,75 31 4,30 1 4,30 اللغة الفرنسیة

13,50 6 16,00 1 16,00 اللغة اإلنجلیزیة

13,00 10 10,67 1 10,67 االجتماعیات

03,00 14 4,00 1 4,00 الریاضیات

10,50 6 10,00 1 10,00 علوم الحیاة واألرض

16,00 3 15,06 1 15,06 الفیزیاء والكیمیاء

16,50 8 14,67 1 14,67 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J134347383  مرون اكرام إسم ورقم التلمیذ :

101,07 مجموع  ن x م 

11,64 معدل اإلمتحان

11,23 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

16,00 1 17,50 1 17,50 اللغة العربیة

13,75 2 13,30 1 13,30 اللغة الفرنسیة

15,00 5 16,83 1 16,83 اللغة اإلنجلیزیة

16,50 2 14,00 1 14,00 االجتماعیات

15,00 2 13,00 1 13,00 الریاضیات

16,50 12 8,44 1 8,44 علوم الحیاة واألرض

16,50 2 16,00 1 16,00 الفیزیاء والكیمیاء

19,50 2 18,33 1 18,33 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J135347384  االدریسي حفصة إسم ورقم التلمیذ :

132,90 مجموع  ن x م 

15,86 معدل اإلمتحان

14,77 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

16,00 3 15,25 1 15,25 اللغة العربیة

09,25 5 10,10 1 10,10 اللغة الفرنسیة

12,00 8 15,50 1 15,50 اللغة اإلنجلیزیة

17,50 5 13,33 1 13,33 االجتماعیات

06,50 11 5,67 1 5,67 الریاضیات

06,00 20 7,69 1 7,69 علوم الحیاة واألرض

11,50 11 9,88 1 9,88 الفیزیاء والكیمیاء

15,00 10 14,33 1 14,33 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J136338891  فاطن یاسین إسم ورقم التلمیذ :

107,25 مجموع  ن x م 

11,97 معدل اإلمتحان

11,92 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 8 12,13 1 12,13 اللغة العربیة

08,50 17 6,95 1 6,95 اللغة الفرنسیة

13,00 11 14,67 1 14,67 اللغة اإلنجلیزیة

13,00 4 13,67 1 13,67 االجتماعیات

04,00 9 5,83 1 5,83 الریاضیات

01,00 4 10,81 1 10,81 علوم الحیاة واألرض

07,50 15 8,56 1 8,56 الفیزیاء والكیمیاء

09,00 9 14,50 1 14,50 التربیة اإلسالمیة

14,00 35 14,00 1 14,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-4 القسم :

J138338903  بنحدو سكینة إسم ورقم التلمیذ :

101,12 مجموع  ن x م 

09,17 معدل اإلمتحان

11,24 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة


