
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 32 5,91 1 5,91 اللغة العربیة

03,00 31 4,40 1 4,40 اللغة الفرنسیة

05,00 33 8,83 1 8,83 اللغة اإلنجلیزیة

11,50 16 9,17 1 9,17 االجتماعیات

00,00 7 6,33 1 6,33 الریاضیات

07,50 17 8,25 1 8,25 علوم الحیاة واألرض

09,50 14 7,38 1 7,38 الفیزیاء والكیمیاء

06,00 35 8,33 1 8,33 التربیة اإلسالمیة

14,00 35 13,50 1 13,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J148034803  لحنش عمر إسم ورقم التلمیذ :

72,10 مجموع  ن x م 

07,06 معدل اإلمتحان

08,01 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 25 6,94 1 6,94 اللغة العربیة

03,25 7 8,20 1 8,20 اللغة الفرنسیة

11,00 13 12,50 1 12,50 اللغة اإلنجلیزیة

07,50 9 10,67 1 10,67 االجتماعیات

01,50 11 5,83 1 5,83 الریاضیات

07,50 18 8,19 1 8,19 علوم الحیاة واألرض

09,50 13 7,88 1 7,88 الفیزیاء والكیمیاء

10,50 22 11,33 1 11,33 التربیة اإلسالمیة

18,00 35 13,50 1 13,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J131338066  االدریسي المھدي إسم ورقم التلمیذ :

85,03 مجموع  ن x م 

08,83 معدل اإلمتحان

09,45 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

11,50 10 9,75 1 9,75 اللغة العربیة

02,75 20 5,40 1 5,40 اللغة الفرنسیة

06,50 24 10,50 1 10,50 اللغة اإلنجلیزیة

06,00 36 5,33 1 5,33 االجتماعیات

00,00 19 4,83 1 4,83 الریاضیات

02,50 27 7,44 1 7,44 علوم الحیاة واألرض

03,00 38 4,00 1 4,00 الفیزیاء والكیمیاء

07,00 29 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:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J132347333  الساخي جیھان إسم ورقم التلمیذ :

72,75 مجموع  ن x م 

05,92 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

13,75 13 8,97 1 8,97 اللغة العربیة

08,50 6 10,60 1 10,60 اللغة الفرنسیة

15,00 8 14,50 1 14,50 اللغة اإلنجلیزیة

12,50 7 11,17 1 11,17 االجتماعیات

04,00 22 4,67 1 4,67 الریاضیات

13,50 9 10,06 1 10,06 علوم الحیاة واألرض

11,50 16 7,06 1 7,06 الفیزیاء والكیمیاء

10,50 8 15,00 1 15,00 التربیة اإلسالمیة

15,00 38 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J133347387  المزكیطي حمزة إسم ورقم التلمیذ :

95,03 مجموع  ن x م 

11,58 معدل اإلمتحان

10,56 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 28 6,56 1 6,56 اللغة العربیة

07,75 14 6,40 1 6,40 اللغة الفرنسیة

13,00 11 13,17 1 13,17 اللغة اإلنجلیزیة

11,50 8 10,83 1 10,83 االجتماعیات

01,50 22 4,67 1 4,67 الریاضیات

03,50 29 7,13 1 7,13 علوم الحیاة واألرض

08,00 17 7,00 1 7,00 الفیزیاء والكیمیاء

14,00 22 11,33 1 11,33 التربیة اإلسالمیة

18,00 5 16,50 1 16,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J138338108  إسم ورقم التلمیذ : االدریسي معاذ

83,59 مجموع  ن x م 

10,08 معدل اإلمتحان

09,29 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

13,50 5 10,72 1 10,72 اللغة العربیة

01,75 13 6,60 1 6,60 اللغة الفرنسیة

10,50 22 11,00 1 11,00 اللغة اإلنجلیزیة

11,00 16 9,17 1 9,17 االجتماعیات

01,00 25 4,50 1 4,50 الریاضیات

08,00 10 9,88 1 9,88 علوم الحیاة واألرض

15,00 5 11,88 1 11,88 الفیزیاء والكیمیاء

10,50 9 14,33 1 14,33 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J140034599  اإلدریسي الھام إسم ورقم التلمیذ :

93,57 مجموع  ن x م 

09,47 معدل اإلمتحان

10,40 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

12,75 8 10,06 1 10,06 اللغة العربیة

02,25 28 4,60 1 4,60 اللغة الفرنسیة

04,50 31 9,33 1 9,33 اللغة اإلنجلیزیة

11,50 10 10,33 1 10,33 االجتماعیات

00,00 11 5,83 1 5,83 الریاضیات

08,50 39 4,63 1 4,63 علوم الحیاة واألرض

04,50 21 6,44 1 6,44 الفیزیاء والكیمیاء

12,00 26 10,67 1 10,67 التربیة اإلسالمیة

14,00 28 14,50 1 14,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J130338154  الغیالسي یوسف إسم ورقم التلمیذ :

76,39 مجموع  ن x م 

07,78 معدل اإلمتحان

08,49 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

09,00 35 4,84 1 4,84 اللغة العربیة

01,75 22 5,00 1 5,00 اللغة الفرنسیة

03,50 20 11,17 1 11,17 اللغة اإلنجلیزیة

06,50 30 7,33 1 7,33 االجتماعیات

00,00 5 6,50 1 6,50 الریاضیات

03,00 14 9,00 1 9,00 علوم الحیاة واألرض

03,50 31 5,13 1 5,13 الفیزیاء والكیمیاء

05,50 22 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:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J130338228  محیسك یاسین إسم ورقم التلمیذ :

75,80 مجموع  ن x م 

05,19 معدل اإلمتحان

08,42 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

07,50 36 3,81 1 3,81 اللغة العربیة

02,25 34 4,20 1 4,20 اللغة الفرنسیة

05,00 36 6,50 1 6,50 اللغة اإلنجلیزیة

11,00 32 6,50 1 6,50 االجتماعیات

01,00 17 5,00 1 5,00 الریاضیات

12,00 12 9,25 1 9,25 علوم الحیاة واألرض

05,00 24 6,00 1 6,00 الفیزیاء والكیمیاء

09,00 36 8,00 1 8,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 35 13,50 1 13,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J133338237  شكر بوبكر إسم ورقم التلمیذ :

62,76 مجموع  ن x م 

07,42 معدل اإلمتحان

06,97 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

13,00 16 8,34 1 8,34 اللغة العربیة

00,75 11 7,20 1 7,20 اللغة الفرنسیة

10,50 16 11,67 1 11,67 اللغة اإلنجلیزیة

11,00 24 8,50 1 8,50 االجتماعیات

01,00 8 6,00 1 6,00 الریاضیات

06,50 3 12,19 1 12,19 علوم الحیاة واألرض

12,00 6 11,25 1 11,25 الفیزیاء والكیمیاء

09,00 20 12,00 1 12,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 1 17,00 1 17,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J131338241  إسم ورقم التلمیذ : ھالل محمد

94,15 مجموع  ن x م 

08,64 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

09,25 23 7,19 1 7,19 اللغة العربیة

03,00 18 6,00 1 6,00 اللغة الفرنسیة

13,00 17 11,50 1 11,50 اللغة اإلنجلیزیة

11,50 6 12,00 1 12,00 االجتماعیات

03,50 28 4,33 1 4,33 الریاضیات

08,00 6 10,44 1 10,44 علوم الحیاة واألرض

10,50 15 7,25 1 7,25 الفیزیاء والكیمیاء

12,50 16 12,33 1 12,33 التربیة اإلسالمیة

18,00 1 17,00 1 17,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J130338242  بادو إلیاس إسم ورقم التلمیذ :

88,04 مجموع  ن x م 

09,92 معدل اإلمتحان

09,78 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 11 9,13 1 9,13 اللغة العربیة

06,75 4 10,80 1 10,80 اللغة الفرنسیة

15,00 1 17,33 1 17,33 اللغة اإلنجلیزیة

16,00 5 12,50 1 12,50 االجتماعیات

02,00 35 2,83 1 2,83 الریاضیات

14,50 1 13,88 1 13,88 علوم الحیاة واألرض

06,50 12 8,00 1 8,00 الفیزیاء والكیمیاء

12,50 13 13,00 1 13,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 28 14,50 1 14,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J138334379  اشبان سفیان إسم ورقم التلمیذ :

101,97 مجموع  ن x م 

11,47 معدل اإلمتحان

11,33 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 18 7,91 1 7,91 اللغة العربیة

02,25 22 5,00 1 5,00 اللغة الفرنسیة

10,50 12 12,67 1 12,67 اللغة اإلنجلیزیة

05,00 34 5,83 1 5,83 االجتماعیات

02,50 29 4,17 1 4,17 الریاضیات

08,00 33 6,38 1 6,38 علوم الحیاة واألرض

07,50 23 6,06 1 6,06 الفیزیاء والكیمیاء

08,00 32 9,33 1 9,33 التربیة اإلسالمیة

14,00 10 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J144034600  زینب الراحلي إسم ورقم التلمیذ :

73,34 مجموع  ن x م 

07,53 معدل اإلمتحان

08,15 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

10,50 26 6,88 1 6,88 اللغة العربیة

01,50 28 4,60 1 4,60 اللغة الفرنسیة

10,00 5 15,50 1 15,50 اللغة اإلنجلیزیة

11,00 26 8,00 1 8,00 االجتماعیات

02,00 25 4,50 1 4,50 الریاضیات

01,50 27 7,44 1 7,44 علوم الحیاة واألرض

10,50 26 5,88 1 5,88 الفیزیاء والكیمیاء

08,50 9 14,33 1 14,33 التربیة اإلسالمیة

18,00 12 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J135334382  المھتدي بدر إسم ورقم التلمیذ :

82,62 مجموع  ن x م 

08,17 معدل اإلمتحان

09,18 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

06,75 37 3,53 1 3,53 اللغة العربیة

00,75 38 3,80 1 3,80 اللغة الفرنسیة

04,00 28 10,00 1 10,00 اللغة اإلنجلیزیة

05,50 29 7,67 1 7,67 االجتماعیات

03,00 32 3,67 1 3,67 الریاضیات

02,50 36 5,44 1 5,44 علوم الحیاة واألرض

00,00 35 4,81 1 4,81 الفیزیاء والكیمیاء

03,50 39 7,00 1 7,00 التربیة اإلسالمیة

16,00 5 16,50 1 16,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J130338373  المزایتي حسنیة إسم ورقم التلمیذ :

62,41 مجموع  ن x م 

04,67 معدل اإلمتحان

06,93 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 6 10,63 1 10,63 اللغة العربیة

07,25 8 7,80 1 7,80 اللغة الفرنسیة

07,50 20 11,17 1 11,17 اللغة اإلنجلیزیة

13,00 16 9,17 1 9,17 االجتماعیات

00,00 36 2,50 1 2,50 الریاضیات

03,50 15 8,94 1 8,94 علوم الحیاة واألرض

03,50 36 4,69 1 4,69 الفیزیاء والكیمیاء

12,00 13 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:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J139338390  الحنبلي مریم إسم ورقم التلمیذ :

83,38 مجموع  ن x م 

08,19 معدل اإلمتحان

09,26 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 31 6,38 1 6,38 اللغة العربیة

01,25 31 4,40 1 4,40 اللغة الفرنسیة

07,50 27 10,17 1 10,17 اللغة اإلنجلیزیة

11,00 14 9,83 1 9,83 االجتماعیات

01,50 39 1,83 1 1,83 الریاضیات

06,00 7 10,19 1 10,19 علوم الحیاة واألرض

14,50 7 10,88 1 10,88 الفیزیاء والكیمیاء

11,00 37 7,67 1 7,67 التربیة اإلسالمیة

16,00 10 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J133334380  أطاسي یوسف إسم ورقم التلمیذ :

77,34 مجموع  ن x م 

08,83 معدل اإلمتحان

08,59 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

11,50 38 3,00 1 3,00 اللغة العربیة

02,25 28 4,60 1 4,60 اللغة الفرنسیة

07,00 34 8,00 1 8,00 اللغة اإلنجلیزیة

09,00 35 5,50 1 5,50 االجتماعیات

01,50 22 4,67 1 4,67 الریاضیات

04,50 32 6,63 1 6,63 علوم الحیاة واألرض

07,50 37 4,63 1 4,63 الفیزیاء والكیمیاء

10,50 28 10,33 1 10,33 التربیة اإلسالمیة

16,00 5 16,50 1 16,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J130338437  نافع مروان إسم ورقم التلمیذ :

63,85 مجموع  ن x م 

07,75 معدل اإلمتحان

07,09 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 34 5,50 1 5,50 اللغة العربیة

01,50 26 4,80 1 4,80 اللغة الفرنسیة

06,00 17 11,50 1 11,50 اللغة اإلنجلیزیة

05,00 38 5,17 1 5,17 االجتماعیات

00,50 11 5,83 1 5,83 الریاضیات

03,50 22 7,63 1 7,63 علوم الحیاة واألرض

08,50 26 5,88 1 5,88 الفیزیاء والكیمیاء

04,00 38 7,33 1 7,33 التربیة اإلسالمیة

16,00 5 16,50 1 16,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J135334381  الناصري إدریس إسم ورقم التلمیذ :

70,13 مجموع  ن x م 

05,64 معدل اإلمتحان

07,79 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

13,50 15 8,69 1 8,69 اللغة العربیة

04,00 12 7,00 1 7,00 اللغة الفرنسیة

14,00 23 10,83 1 10,83 اللغة اإلنجلیزیة

12,00 31 7,17 1 7,17 االجتماعیات

00,00 30 4,00 1 4,00 الریاضیات

04,50 24 7,56 1 7,56 علوم الحیاة واألرض

05,00 32 5,06 1 5,06 الفیزیاء والكیمیاء

12,50 11 13,33 1 13,33 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J138338452  بولحیة أمیمة إسم ورقم التلمیذ :

79,15 مجموع  ن x م 

08,83 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

06,00 26 6,88 1 6,88 اللغة العربیة

01,50 35 4,00 1 4,00 اللغة الفرنسیة

07,00 31 9,33 1 9,33 اللغة اإلنجلیزیة

06,50 22 8,83 1 8,83 االجتماعیات

01,50 8 6,00 1 6,00 الریاضیات

04,00 37 5,13 1 5,13 علوم الحیاة واألرض

09,50 39 3,44 1 3,44 الفیزیاء والكیمیاء

06,00 16 12,33 1 12,33 التربیة اإلسالمیة

17,00 12 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J147034941  حادة اجقم إسم ورقم التلمیذ :

71,44 مجموع  ن x م 

06,56 معدل اإلمتحان

07,94 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 30 6,41 1 6,41 اللغة العربیة

03,75 31 4,40 1 4,40 اللغة الفرنسیة

12,50 26 10,33 1 10,33 اللغة اإلنجلیزیة

09,00 33 6,17 1 6,17 االجتماعیات

00,50 31 3,83 1 3,83 الریاضیات

08,00 13 9,19 1 9,19 علوم الحیاة واألرض

11,00 8 10,13 1 10,13 الفیزیاء والكیمیاء

10,00 21 11,67 1 11,67 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J136338560  بحري عبدالرزاق إسم ورقم التلمیذ :

77,62 مجموع  ن x م 

08,89 معدل اإلمتحان

08,62 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

08,00 33 5,81 1 5,81 اللغة العربیة

00,50 19 5,60 1 5,60 اللغة الفرنسیة

03,50 15 12,33 1 12,33 اللغة اإلنجلیزیة

04,50 36 5,33 1 5,33 االجتماعیات

00,00 19 4,83 1 4,83 الریاضیات

04,00 19 8,13 1 8,13 علوم الحیاة واألرض

03,00 21 6,44 1 6,44 الفیزیاء والكیمیاء

05,50 26 10,67 1 10,67 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J136334378  أشالھبي فاطمة إسم ورقم التلمیذ :

74,64 مجموع  ن x م 

05,00 معدل اإلمتحان

08,29 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

10,50 17 8,00 1 8,00 اللغة العربیة

01,00 14 6,40 1 6,40 اللغة الفرنسیة

08,50 10 13,33 1 13,33 اللغة اإلنجلیزیة

12,00 10 10,33 1 10,33 االجتماعیات

00,00 2 9,00 1 9,00 الریاضیات

07,00 20 8,00 1 8,00 علوم الحیاة واألرض

08,50 9 10,00 1 10,00 الفیزیاء والكیمیاء

11,50 6 15,67 1 15,67 التربیة اإلسالمیة

19,00 1 17,00 1 17,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J136338622  مجید عبد الرحیم إسم ورقم التلمیذ :

97,73 مجموع  ن x م 

08,67 معدل اإلمتحان

10,86 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 1 14,88 1 14,88 اللغة العربیة

11,00 2 12,60 1 12,60 اللغة الفرنسیة

18,50 3 16,17 1 16,17 اللغة اإلنجلیزیة

13,50 1 14,33 1 14,33 االجتماعیات

04,00 4 8,33 1 8,33 الریاضیات

09,50 4 11,50 1 11,50 علوم الحیاة واألرض

12,00 3 13,13 1 13,13 الفیزیاء والكیمیاء

16,50 2 18,83 1 18,83 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J139338630  الیوسفي سكینة إسم ورقم التلمیذ :

125,27 مجموع  ن x م 

12,83 معدل اإلمتحان

13,92 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

12,00 14 8,94 1 8,94 اللغة العربیة

02,75 20 5,40 1 5,40 اللغة الفرنسیة

10,00 24 10,50 1 10,50 اللغة اإلنجلیزیة

10,50 26 8,00 1 8,00 االجتماعیات

00,50 32 3,67 1 3,67 الریاضیات

03,00 35 5,69 1 5,69 علوم الحیاة واألرض

05,00 33 5,00 1 5,00 الفیزیاء والكیمیاء

10,50 16 12,33 1 12,33 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J133338641  اشلیح أمیمة إسم ورقم التلمیذ :

75,03 مجموع  ن x م 

07,81 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

12,00 20 7,59 1 7,59 اللغة العربیة

06,50 35 4,00 1 4,00 اللغة الفرنسیة

13,50 38 5,33 1 5,33 اللغة اإلنجلیزیة

12,00 20 9,00 1 9,00 االجتماعیات

01,00 8 6,00 1 6,00 الریاضیات

13,00 31 6,94 1 6,94 علوم الحیاة واألرض

07,50 29 5,63 1 5,63 الفیزیاء والكیمیاء

15,50 31 9,67 1 9,67 التربیة اإلسالمیة

14,00 1 17,00 1 17,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J131347457  بوحداش كمال إسم ورقم التلمیذ :

71,16 مجموع  ن x م 

10,56 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

06,50 24 7,06 1 7,06 اللغة العربیة

02,00 22 5,00 1 5,00 اللغة الفرنسیة

03,50 37 6,00 1 6,00 اللغة اإلنجلیزیة

10,00 39 5,00 1 5,00 االجتماعیات

01,00 38 2,00 1 2,00 الریاضیات

04,50 29 7,13 1 7,13 علوم الحیاة واألرض

05,00 30 5,50 1 5,50 الفیزیاء والكیمیاء

05,00 29 10,00 1 10,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 38 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J132338680  إسم ورقم التلمیذ : الخوماني محمد

60,69 مجموع  ن x م 

05,72 معدل اإلمتحان

06,74 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

15,00 3 11,41 1 11,41 اللغة العربیة

15,75 1 13,00 1 13,00 اللغة الفرنسیة

18,00 2 17,00 1 17,00 اللغة اإلنجلیزیة

14,50 3 12,83 1 12,83 االجتماعیات

08,00 3 8,67 1 8,67 الریاضیات

09,00 5 11,31 1 11,31 علوم الحیاة واألرض

14,00 2 13,69 1 13,69 الفیزیاء والكیمیاء

11,00 4 16,33 1 16,33 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J139338761  إسم ورقم التلمیذ : العورف محمد

118,24 مجموع  ن x م 

13,25 معدل اإلمتحان

13,14 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 20 7,59 1 7,59 اللغة العربیة

04,00 17 6,20 1 6,20 اللغة الفرنسیة

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

12,50 24 8,50 1 8,50 االجتماعیات

00,00 19 4,83 1 4,83 الریاضیات

07,50 25 7,50 1 7,50 علوم الحیاة واألرض

09,00 20 6,50 1 6,50 الفیزیاء والكیمیاء

13,00 15 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:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J130042024  البكوري بدر إسم ورقم التلمیذ :

79,29 مجموع  ن x م 

08,64 معدل اإلمتحان

08,81 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

14,50 7 10,34 1 10,34 اللغة العربیة

04,75 9 7,60 1 7,60 اللغة الفرنسیة

14,00 8 14,50 1 14,50 اللغة اإلنجلیزیة

11,50 26 8,00 1 8,00 االجتماعیات

06,00 15 5,50 1 5,50 الریاضیات

06,50 22 7,63 1 7,63 علوم الحیاة واألرض

11,00 33 5,00 1 5,00 الفیزیاء والكیمیاء

09,00 7 15,17 1 15,17 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J134338780  تامدة أمیمة إسم ورقم التلمیذ :

89,24 مجموع  ن x م 

10,14 معدل اإلمتحان

09,92 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

08,50 19 7,66 1 7,66 اللغة العربیة

02,75 26 4,80 1 4,80 اللغة الفرنسیة

08,50 35 7,50 1 7,50 اللغة اإلنجلیزیة

16,00 10 10,33 1 10,33 االجتماعیات

02,00 15 5,50 1 5,50 الریاضیات

05,00 25 7,50 1 7,50 علوم الحیاة واألرض

07,00 24 6,00 1 6,00 الفیزیاء والكیمیاء

13,50 33 9,00 1 9,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 5 16,50 1 16,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J137338786  الرویسات حمزة إسم ورقم التلمیذ :

74,79 مجموع  ن x م 

08,58 معدل اإلمتحان

08,31 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 22 7,34 1 7,34 اللغة العربیة

06,50 9 7,60 1 7,60 اللغة الفرنسیة

14,00 13 12,50 1 12,50 اللغة اإلنجلیزیة

12,00 2 14,17 1 14,17 االجتماعیات

04,00 11 5,83 1 5,83 الریاضیات

11,00 34 6,06 1 6,06 علوم الحیاة واألرض

15,00 1 14,50 1 14,50 الفیزیاء والكیمیاء

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

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J138338795  االدریسي أمیمة إسم ورقم التلمیذ :

102,51 مجموع  ن x م 

11,22 معدل اإلمتحان

11,39 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 38 3,00 1 3,00 اللغة العربیة

01,50 39 3,00 1 3,00 اللغة الفرنسیة

07,50 38 5,33 1 5,33 اللغة اإلنجلیزیة

11,50 15 9,50 1 9,50 االجتماعیات

00,00 34 3,33 1 3,33 الریاضیات

05,50 16 8,81 1 8,81 علوم الحیاة واألرض

12,00 11 8,63 1 8,63 الفیزیاء والكیمیاء

09,50 33 9,00 1 9,00 التربیة اإلسالمیة

16,00 28 14,50 1 14,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J146047400  مالكي عثمان إسم ورقم التلمیذ :

65,10 مجموع  ن x م 

08,17 معدل اإلمتحان

07,23 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

16,50 4 11,34 1 11,34 اللغة العربیة

04,25 14 6,40 1 6,40 اللغة الفرنسیة

12,00 6 14,83 1 14,83 اللغة اإلنجلیزیة

13,00 13 10,17 1 10,17 االجتماعیات

04,00 17 5,00 1 5,00 الریاضیات

05,50 21 7,88 1 7,88 علوم الحیاة واألرض

10,50 10 9,38 1 9,38 الفیزیاء والكیمیاء

10,50 5 16,00 1 16,00 التربیة اإلسالمیة

16,00 28 14,50 1 14,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J139338827  إكاین زینب إسم ورقم التلمیذ :

95,49 مجموع  ن x م 

10,25 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

13,00 11 9,13 1 9,13 اللغة العربیة

06,00 4 10,80 1 10,80 اللغة الفرنسیة

16,00 4 15,83 1 15,83 اللغة اإلنجلیزیة

09,50 16 9,17 1 9,17 االجتماعیات

02,50 5 6,50 1 6,50 الریاضیات

05,50 10 9,88 1 9,88 علوم الحیاة واألرض

10,50 18 6,63 1 6,63 الفیزیاء والكیمیاء

11,00 11 13,33 1 13,33 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J134338844  لحمیدي سكینة إسم ورقم التلمیذ :

96,76 مجموع  ن x م 

09,78 معدل اإلمتحان

10,75 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 9 9,91 1 9,91 اللغة العربیة

02,50 22 5,00 1 5,00 اللغة الفرنسیة

06,50 30 9,67 1 9,67 اللغة اإلنجلیزیة

12,50 23 8,67 1 8,67 االجتماعیات

01,00 25 4,50 1 4,50 الریاضیات

08,00 8 10,13 1 10,13 علوم الحیاة واألرض

07,00 28 5,75 1 5,75 الفیزیاء والكیمیاء

10,00 16 12,33 1 12,33 التربیة اإلسالمیة

14,00 28 14,50 1 14,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J133453316  بن علي جمیلة إسم ورقم التلمیذ :

80,45 مجموع  ن x م 

07,94 معدل اإلمتحان

08,94 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 13,56 1 13,56 اللغة العربیة

11,50 3 12,20 1 12,20 اللغة الفرنسیة

17,50 6 14,83 1 14,83 اللغة اإلنجلیزیة

09,50 3 12,83 1 12,83 االجتماعیات

07,50 1 11,50 1 11,50 الریاضیات

07,00 2 12,25 1 12,25 علوم الحیاة واألرض

04,00 4 12,06 1 12,06 الفیزیاء والكیمیاء

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

14,00 28 14,50 1 14,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J147034601  نھیلة احدیدو إسم ورقم التلمیذ :

120,74 مجموع  ن x م 

11,00 معدل اإلمتحان

13,42 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

09,00 29 6,50 1 6,50 اللغة العربیة

03,50 35 4,00 1 4,00 اللغة الفرنسیة

06,00 19 11,33 1 11,33 اللغة اإلنجلیزیة

15,00 20 9,00 1 9,00 االجتماعیات

01,50 37 2,17 1 2,17 الریاضیات

10,00 38 5,06 1 5,06 علوم الحیاة واألرض

07,50 18 6,63 1 6,63 الفیزیاء والكیمیاء

06,50 22 11,33 1 11,33 التربیة اإلسالمیة

18,00 12 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-5 القسم :

J141034811  العبدالوي مریم إسم ورقم التلمیذ :

71,52 مجموع  ن x م 

08,56 معدل اإلمتحان

07,95 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة


