
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 5,75 1 5,75 اللغة العربیة

03,25 31 4,80 1 4,80 اللغة الفرنسیة

10,50 24 11,33 1 11,33 اللغة اإلنجلیزیة

12,50 29 7,33 1 7,33 االجتماعیات

00,00 40 3,83 1 3,83 الریاضیات

05,00 35 7,00 1 7,00 علوم الحیاة واألرض

06,00 37 6,13 1 6,13 الفیزیاء والكیمیاء

06,00 33 8,67 1 8,67 التربیة اإلسالمیة

15,00 30 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J137438122  الخالقي غزالن إسم ورقم التلمیذ :

69,84 مجموع  ن x م 

07,86 معدل اإلمتحان

07,76 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

04,50 31 5,91 1 5,91 اللغة العربیة

02,00 25 5,60 1 5,60 اللغة الفرنسیة

05,00 16 12,83 1 12,83 اللغة اإلنجلیزیة

08,50 22 8,33 1 8,33 االجتماعیات

03,00 35 4,33 1 4,33 الریاضیات

08,00 12 11,25 1 11,25 علوم الحیاة واألرض

05,00 38 6,00 1 6,00 الفیزیاء والكیمیاء

07,00 24 10,67 1 10,67 التربیة اإلسالمیة

14,00 1 17,00 1 17,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J135347285  دكوري رضى إسم ورقم التلمیذ :

81,92 مجموع  ن x م 

06,33 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

09,00 25 7,00 1 7,00 اللغة العربیة

02,00 33 4,40 1 4,40 اللغة الفرنسیة

07,50 35 8,67 1 8,67 اللغة اإلنجلیزیة

07,50 33 6,83 1 6,83 االجتماعیات

00,00 31 4,67 1 4,67 الریاضیات

07,00 29 8,38 1 8,38 علوم الحیاة واألرض

07,50 25 7,63 1 7,63 الفیزیاء والكیمیاء

05,50 24 10,67 1 10,67 التربیة اإلسالمیة

14,00 1 17,00 1 17,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J132347289  المجدوبي عماد إسم ورقم التلمیذ :

75,23 مجموع  ن x م 

06,67 معدل اإلمتحان

08,36 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 10 10,25 1 10,25 اللغة العربیة

11,00 7 11,40 1 11,40 اللغة الفرنسیة

17,50 9 15,83 1 15,83 اللغة اإلنجلیزیة

16,00 22 8,33 1 8,33 االجتماعیات

01,50 7 9,33 1 9,33 الریاضیات

09,50 6 12,31 1 12,31 علوم الحیاة واألرض

13,50 10 12,88 1 12,88 الفیزیاء والكیمیاء

11,50 10 15,00 1 15,00 التربیة اإلسالمیة

16,00 30 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J139347291  شقوري رشیدة إسم ورقم التلمیذ :

110,34 مجموع  ن x م 

12,61 معدل اإلمتحان

12,26 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

13,00 15 8,69 1 8,69 اللغة العربیة

05,25 9 10,20 1 10,20 اللغة الفرنسیة

15,50 13 13,83 1 13,83 اللغة اإلنجلیزیة

11,50 17 9,33 1 9,33 االجتماعیات

03,50 23 6,17 1 6,17 الریاضیات

03,50 20 9,19 1 9,19 علوم الحیاة واألرض

09,00 17 10,13 1 10,13 الفیزیاء والكیمیاء

11,50 16 12,67 1 12,67 التربیة اإلسالمیة

16,50 22 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J138346544  الباني ھشام إسم ورقم التلمیذ :

95,70 مجموع  ن x م 

09,92 معدل اإلمتحان

10,63 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

03,00 39 4,44 1 4,44 اللغة العربیة

01,50 43 3,00 1 3,00 اللغة الفرنسیة

01,00 43 5,17 1 5,17 اللغة اإلنجلیزیة

06,00 43 3,67 1 3,67 االجتماعیات

00,00 38 4,00 1 4,00 الریاضیات

05,00 42 4,56 1 4,56 علوم الحیاة واألرض

01,00 42 4,75 1 4,75 الفیزیاء والكیمیاء

02,00 43 6,33 1 6,33 التربیة اإلسالمیة

15,00 30 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J134453527  الرامي سناء إسم ورقم التلمیذ :

50,92 مجموع  ن x م 

03,83 معدل اإلمتحان

05,66 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

11,00 33 5,38 1 5,38 اللغة العربیة

03,25 35 4,20 1 4,20 اللغة الفرنسیة

04,00 37 8,50 1 8,50 اللغة اإلنجلیزیة

12,50 15 9,67 1 9,67 االجتماعیات

00,00 10 7,50 1 7,50 الریاضیات

05,00 40 6,06 1 6,06 علوم الحیاة واألرض

09,00 26 7,50 1 7,50 الفیزیاء والكیمیاء

06,50 19 11,67 1 11,67 التربیة اإلسالمیة

14,50 22 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J145035080  الصابري صفاء إسم ورقم التلمیذ :

75,97 مجموع  ن x م 

07,31 معدل اإلمتحان

08,44 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 25 7,00 1 7,00 اللغة العربیة

04,75 19 6,80 1 6,80 اللغة الفرنسیة

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

10,00 17 9,33 1 9,33 االجتماعیات

02,00 16 6,50 1 6,50 الریاضیات

06,00 19 9,63 1 9,63 علوم الحیاة واألرض

10,00 31 6,88 1 6,88 الفیزیاء والكیمیاء

12,00 12 14,17 1 14,17 التربیة اإلسالمیة

15,50 30 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J130346542  التبابي فاطمة الزھراء إسم ورقم التلمیذ :

86,80 مجموع  ن x م 

09,25 معدل اإلمتحان

09,64 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 29 6,28 1 6,28 اللغة العربیة

05,25 24 6,00 1 6,00 اللغة الفرنسیة

05,00 17 12,67 1 12,67 اللغة اإلنجلیزیة

12,50 25 8,00 1 8,00 االجتماعیات

01,00 30 4,83 1 4,83 الریاضیات

07,50 31 8,19 1 8,19 علوم الحیاة واألرض

13,00 30 7,00 1 7,00 الفیزیاء والكیمیاء

12,50 24 10,67 1 10,67 التربیة اإلسالمیة

18,00 13 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J130347324  سلماني سفیان إسم ورقم التلمیذ :

79,64 مجموع  ن x م 

09,53 معدل اإلمتحان

08,85 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

07,50 42 3,19 1 3,19 اللغة العربیة

01,50 38 3,80 1 3,80 اللغة الفرنسیة

03,00 13 13,83 1 13,83 اللغة اإلنجلیزیة

04,50 33 6,83 1 6,83 االجتماعیات

02,50 33 4,50 1 4,50 الریاضیات

07,00 40 6,06 1 6,06 علوم الحیاة واألرض

05,00 36 6,38 1 6,38 الفیزیاء والكیمیاء

06,50 30 9,00 1 9,00 التربیة اإلسالمیة

15,00 22 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J131347327  كریم خالد إسم ورقم التلمیذ :

69,09 مجموع  ن x م 

05,83 معدل اإلمتحان

07,68 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 21 7,31 1 7,31 اللغة العربیة

04,25 17 7,20 1 7,20 اللغة الفرنسیة

14,00 8 16,00 1 16,00 اللغة اإلنجلیزیة

12,00 10 10,67 1 10,67 االجتماعیات

03,50 20 6,33 1 6,33 الریاضیات

07,00 7 12,25 1 12,25 علوم الحیاة واألرض

10,50 20 9,13 1 9,13 الفیزیاء والكیمیاء

06,50 19 11,67 1 11,67 التربیة اإلسالمیة

14,00 13 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J133347336  أوبلخیر یونس إسم ورقم التلمیذ :

96,55 مجموع  ن x م 

09,14 معدل اإلمتحان

10,73 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 27 6,41 1 6,41 اللغة العربیة

03,25 35 4,20 1 4,20 اللغة الفرنسیة

06,50 33 9,00 1 9,00 اللغة اإلنجلیزیة

10,50 26 7,83 1 7,83 االجتماعیات

04,00 8 8,83 1 8,83 الریاضیات

08,00 28 8,56 1 8,56 علوم الحیاة واألرض

06,50 21 8,63 1 8,63 الفیزیاء والكیمیاء

09,00 28 9,83 1 9,83 التربیة اإلسالمیة

16,00 30 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J134347338  الصابري سمیرة إسم ورقم التلمیذ :

78,29 مجموع  ن x م 

08,14 معدل اإلمتحان

08,70 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

17,00 12 9,97 1 9,97 اللغة العربیة

12,75 5 14,20 1 14,20 اللغة الفرنسیة

16,00 19 12,00 1 12,00 اللغة اإلنجلیزیة

15,50 14 9,83 1 9,83 االجتماعیات

08,50 5 11,83 1 11,83 الریاضیات

11,50 4 12,88 1 12,88 علوم الحیاة واألرض

14,50 3 17,13 1 17,13 الفیزیاء والكیمیاء

18,50 2 18,50 1 18,50 التربیة اإلسالمیة

15,00 27 15,33 1 15,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J131347343  العلواني أمینة إسم ورقم التلمیذ :

121,67 مجموع  ن x م 

14,36 معدل اإلمتحان

13,52 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

15,50 3 13,09 1 13,09 اللغة العربیة

15,75 2 14,40 1 14,40 اللغة الفرنسیة

17,00 3 17,33 1 17,33 اللغة اإلنجلیزیة

13,00 7 12,50 1 12,50 االجتماعیات

10,00 4 12,33 1 12,33 الریاضیات

12,00 8 11,94 1 11,94 علوم الحیاة واألرض

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

11,50 6 17,00 1 17,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 1 17,00 1 17,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J130347344  العباسي محمد إسم ورقم التلمیذ :

128,60 مجموع  ن x م 

13,19 معدل اإلمتحان

14,29 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

16,00 9 10,31 1 10,31 اللغة العربیة

07,00 19 6,80 1 6,80 اللغة الفرنسیة

15,00 11 14,67 1 14,67 اللغة اإلنجلیزیة

11,50 8 11,83 1 11,83 االجتماعیات

00,00 23 6,17 1 6,17 الریاضیات

08,00 14 10,81 1 10,81 علوم الحیاة واألرض

12,50 21 8,63 1 8,63 الفیزیاء والكیمیاء

10,50 8 16,33 1 16,33 التربیة اإلسالمیة

15,00 30 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J136347345  الحداد فاطمة الزھراء إسم ورقم التلمیذ :

100,55 مجموع  ن x م 

10,61 معدل اإلمتحان

11,17 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 41 3,22 1 3,22 اللغة العربیة

01,00 35 4,20 1 4,20 اللغة الفرنسیة

03,00 41 6,83 1 6,83 اللغة اإلنجلیزیة

02,50 42 4,50 1 4,50 االجتماعیات

00,00 33 4,50 1 4,50 الریاضیات

04,00 42 4,56 1 4,56 علوم الحیاة واألرض

08,00 38 6,00 1 6,00 الفیزیاء والكیمیاء

02,00 29 9,67 1 9,67 التربیة اإلسالمیة

14,00 30 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J130347347  طرییح أمیمة إسم ورقم التلمیذ :

58,48 مجموع  ن x م 

04,56 معدل اإلمتحان

06,50 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 5,25 1 5,25 اللغة العربیة

01,75 28 5,00 1 5,00 اللغة الفرنسیة

03,50 40 7,17 1 7,17 اللغة اإلنجلیزیة

07,50 29 7,33 1 7,33 االجتماعیات

00,00 37 4,17 1 4,17 الریاضیات

03,00 35 7,00 1 7,00 علوم الحیاة واألرض

03,50 31 6,88 1 6,88 الفیزیاء والكیمیاء

10,50 41 7,00 1 7,00 التربیة اإلسالمیة

15,00 10 16,33 1 16,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J131347348  الھوس أسامة إسم ورقم التلمیذ :

66,13 مجموع  ن x م 

05,97 معدل اإلمتحان

07,35 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

16,50 2 13,72 1 13,72 اللغة العربیة

09,75 6 12,20 1 12,20 اللغة الفرنسیة

17,50 5 17,17 1 17,17 اللغة اإلنجلیزیة

17,00 3 14,00 1 14,00 االجتماعیات

16,00 2 14,17 1 14,17 الریاضیات

13,50 5 12,56 1 12,56 علوم الحیاة واألرض

18,50 4 16,88 1 16,88 الفیزیاء والكیمیاء

18,50 6 17,00 1 17,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 13 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J140036240  اللوك معاذ إسم ورقم التلمیذ :

133,69 مجموع  ن x م 

15,69 معدل اإلمتحان

14,85 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

12,00 23 7,22 1 7,22 اللغة العربیة

05,25 21 6,40 1 6,40 اللغة الفرنسیة

14,50 10 15,67 1 15,67 اللغة اإلنجلیزیة

06,00 22 8,33 1 8,33 االجتماعیات

02,50 9 8,33 1 8,33 الریاضیات

04,00 23 8,81 1 8,81 علوم الحیاة واألرض

10,50 28 7,38 1 7,38 الفیزیاء والكیمیاء

10,00 18 12,00 1 12,00 التربیة اإلسالمیة

16,00 30 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J133347350  االدریسي فتیحة إسم ورقم التلمیذ :

89,14 مجموع  ن x م 

08,97 معدل اإلمتحان

09,90 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 22 7,28 1 7,28 اللغة العربیة

03,25 25 5,60 1 5,60 اللغة الفرنسیة

04,50 32 9,17 1 9,17 اللغة اإلنجلیزیة

10,00 33 6,83 1 6,83 االجتماعیات

02,00 38 4,00 1 4,00 الریاضیات

04,00 32 8,00 1 8,00 علوم الحیاة واألرض

08,50 24 8,13 1 8,13 الفیزیاء والكیمیاء

05,00 22 11,33 1 11,33 التربیة اإلسالمیة

16,00 10 16,33 1 16,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J136347353  النسافي حمزة إسم ورقم التلمیذ :

76,67 مجموع  ن x م 

06,92 معدل اإلمتحان

08,52 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

10,00 28 6,34 1 6,34 اللغة العربیة

07,25 15 7,80 1 7,80 اللغة الفرنسیة

17,50 34 8,83 1 8,83 اللغة اإلنجلیزیة

11,50 36 6,33 1 6,33 االجتماعیات

00,00 13 6,83 1 6,83 الریاضیات

02,00 38 6,63 1 6,63 علوم الحیاة واألرض

10,50 19 9,38 1 9,38 الفیزیاء والكیمیاء

08,00 37 8,00 1 8,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 6 16,50 1 16,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J143036241  الناجم عبد الوھاب إسم ورقم التلمیذ :

76,64 مجموع  ن x م 

08,97 معدل اإلمتحان

08,52 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

11,50 13 9,25 1 9,25 اللغة العربیة

01,25 38 3,80 1 3,80 اللغة الفرنسیة

04,50 12 14,50 1 14,50 اللغة اإلنجلیزیة

14,50 5 13,00 1 13,00 االجتماعیات

01,50 11 7,17 1 7,17 الریاضیات

07,00 13 11,13 1 11,13 علوم الحیاة واألرض

07,00 8 13,13 1 13,13 الفیزیاء والكیمیاء

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

16,00 22 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J146036243  االدریسي الداودي خدیجة إسم ورقم التلمیذ :

100,47 مجموع  ن x م 

08,53 معدل اإلمتحان

11,16 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

13,00 20 7,47 1 7,47 اللغة العربیة

05,25 13 8,20 1 8,20 اللغة الفرنسیة

08,00 17 12,67 1 12,67 اللغة اإلنجلیزیة

09,50 10 10,67 1 10,67 االجتماعیات

02,50 27 5,67 1 5,67 الریاضیات

04,50 34 7,56 1 7,56 علوم الحیاة واألرض

05,00 26 7,50 1 7,50 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 13 14,00 1 14,00 التربیة اإلسالمیة

15,00 27 15,33 1 15,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J130346543  أوبلخیر ھند إسم ورقم التلمیذ :

89,06 مجموع  ن x م 

07,47 معدل اإلمتحان

09,90 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 4,63 1 4,63 اللغة العربیة

01,50 42 3,20 1 3,20 اللغة الفرنسیة

02,50 27 10,33 1 10,33 اللغة اإلنجلیزیة

08,50 41 5,00 1 5,00 االجتماعیات

00,00 40 3,83 1 3,83 الریاضیات

03,00 23 8,81 1 8,81 علوم الحیاة واألرض

10,00 43 4,00 1 4,00 الفیزیاء والكیمیاء

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

17,00 22 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J134347357  الشرف فاطمة الزھراء إسم ورقم التلمیذ :

63,64 مجموع  ن x م 

06,50 معدل اإلمتحان

07,07 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

05,00 43 2,81 1 2,81 اللغة العربیة

01,50 28 5,00 1 5,00 اللغة الفرنسیة

09,50 38 8,00 1 8,00 اللغة اإلنجلیزیة

05,50 26 7,83 1 7,83 االجتماعیات

00,00 28 5,33 1 5,33 الریاضیات

02,50 35 7,00 1 7,00 علوم الحیاة واألرض

05,50 41 5,13 1 5,13 الفیزیاء والكیمیاء

04,00 33 8,67 1 8,67 التربیة اإلسالمیة

12,50 13 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J138346545  الشلیح یوسف إسم ورقم التلمیذ :

65,77 مجموع  ن x م 

05,11 معدل اإلمتحان

07,31 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

09,50 30 6,13 1 6,13 اللغة العربیة

05,00 8 10,80 1 10,80 اللغة الفرنسیة

04,50 22 11,50 1 11,50 اللغة اإلنجلیزیة

11,00 36 6,33 1 6,33 االجتماعیات

03,50 25 5,83 1 5,83 الریاضیات

05,00 21 9,00 1 9,00 علوم الحیاة واألرض

10,00 15 11,00 1 11,00 الفیزیاء والكیمیاء

09,50 42 6,67 1 6,67 التربیة اإلسالمیة

14,00 6 16,50 1 16,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J144036600  اعلوان عماد إسم ورقم التلمیذ :

83,76 مجموع  ن x م 

08,00 معدل اإلمتحان

09,31 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

13,00 17 8,50 1 8,50 اللغة العربیة

01,00 23 6,20 1 6,20 اللغة الفرنسیة

06,50 19 12,00 1 12,00 اللغة اإلنجلیزیة

13,50 13 10,17 1 10,17 االجتماعیات

04,00 16 6,50 1 6,50 الریاضیات

14,50 27 8,75 1 8,75 علوم الحیاة واألرض

13,50 33 6,75 1 6,75 الفیزیاء والكیمیاء

13,00 19 11,67 1 11,67 التربیة اإلسالمیة

16,00 13 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J137347361  العطعاطي العربي إسم ورقم التلمیذ :

86,53 مجموع  ن x م 

10,56 معدل اإلمتحان

09,61 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

07,00 36 4,88 1 4,88 اللغة العربیة

01,00 33 4,40 1 4,40 اللغة الفرنسیة

06,00 41 6,83 1 6,83 اللغة اإلنجلیزیة

08,00 38 6,00 1 6,00 االجتماعیات

03,00 16 6,50 1 6,50 الریاضیات

03,00 29 8,38 1 8,38 علوم الحیاة واألرض

07,00 16 10,25 1 10,25 الفیزیاء والكیمیاء

03,50 37 8,00 1 8,00 التربیة اإلسالمیة

17,00 1 17,00 1 17,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J141036245  المزیان عبد العالي إسم ورقم التلمیذ :

72,23 مجموع  ن x م 

06,17 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

16,00 6 11,34 1 11,34 اللغة العربیة

05,75 10 9,80 1 9,80 اللغة الفرنسیة

16,50 15 13,50 1 13,50 اللغة اإلنجلیزیة

12,50 4 13,67 1 13,67 االجتماعیات

03,00 13 6,83 1 6,83 الریاضیات

07,00 15 10,38 1 10,38 علوم الحیاة واألرض

16,00 13 11,50 1 11,50 الفیزیاء والكیمیاء

14,50 4 17,67 1 17,67 التربیة اإلسالمیة

14,50 30 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J145036246  بوحفص فاطمة الزھراء إسم ورقم التلمیذ :

109,69 مجموع  ن x م 

11,75 معدل اإلمتحان

12,19 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

13,50 7 11,09 1 11,09 اللغة العربیة

02,50 11 8,60 1 8,60 اللغة الفرنسیة

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

11,00 9 11,33 1 11,33 االجتماعیات

07,50 3 13,67 1 13,67 الریاضیات

07,00 3 13,88 1 13,88 علوم الحیاة واألرض

14,00 6 13,50 1 13,50 الفیزیاء والكیمیاء

15,00 11 14,67 1 14,67 التربیة اإلسالمیة

17,00 30 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J135347363  ھنتور حمزة إسم ورقم التلمیذ :

118,74 مجموع  ن x م 

11,50 معدل اإلمتحان

13,19 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

11,50 14 8,81 1 8,81 اللغة العربیة

08,75 14 8,00 1 8,00 اللغة الفرنسیة

11,00 26 11,00 1 11,00 اللغة اإلنجلیزیة

16,50 19 9,00 1 9,00 االجتماعیات

04,50 11 7,17 1 7,17 الریاضیات

04,00 32 8,00 1 8,00 علوم الحیاة واألرض

15,50 6 13,50 1 13,50 الفیزیاء والكیمیاء

12,00 30 9,00 1 9,00 التربیة اإلسالمیة

15,50 13 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J142036247  الجابري یوسف إسم ورقم التلمیذ :

90,48 مجموع  ن x م 

11,03 معدل اإلمتحان

10,05 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

08,00 37 4,78 1 4,78 اللغة العربیة

01,25 32 4,60 1 4,60 اللغة الفرنسیة

06,50 35 8,67 1 8,67 اللغة اإلنجلیزیة

04,00 31 7,00 1 7,00 االجتماعیات

01,00 25 5,83 1 5,83 الریاضیات

03,00 39 6,25 1 6,25 علوم الحیاة واألرض

05,50 34 6,50 1 6,50 الفیزیاء والكیمیاء

06,50 27 10,33 1 10,33 التربیة اإلسالمیة

13,00 21 15,67 1 15,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J141036698  امباركة ایوب إسم ورقم التلمیذ :

69,63 مجموع  ن x م 

05,42 معدل اإلمتحان

07,74 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

10,00 40 3,78 1 3,78 اللغة العربیة

01,25 27 5,40 1 5,40 اللغة الفرنسیة

10,00 38 8,00 1 8,00 اللغة اإلنجلیزیة

07,50 38 6,00 1 6,00 االجتماعیات

00,00 29 5,17 1 5,17 الریاضیات

07,00 21 9,00 1 9,00 علوم الحیاة واألرض

12,00 29 7,13 1 7,13 الفیزیاء والكیمیاء

06,50 39 7,67 1 7,67 التربیة اإلسالمیة

14,00 6 16,50 1 16,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J145036248  اقلوب خالد إسم ورقم التلمیذ :

68,64 مجموع  ن x م 

07,58 معدل اإلمتحان

07,63 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

17,00 1 14,09 1 14,09 اللغة العربیة

15,50 1 16,80 1 16,80 اللغة الفرنسیة

19,00 2 17,50 1 17,50 اللغة اإلنجلیزیة

16,50 2 17,00 1 17,00 االجتماعیات

16,00 1 19,00 1 19,00 الریاضیات

18,50 2 15,38 1 15,38 علوم الحیاة واألرض

19,50 1 17,75 1 17,75 الفیزیاء والكیمیاء

16,00 1 19,00 1 19,00 التربیة اإلسالمیة

12,50 13 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J142036249  الورطیطي محسن إسم ورقم التلمیذ :

152,52 مجموع  ن x م 

16,72 معدل اإلمتحان

16,95 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

10,00 19 8,19 1 8,19 اللغة العربیة

02,00 38 3,80 1 3,80 اللغة الفرنسیة

02,00 25 11,17 1 11,17 اللغة اإلنجلیزیة

07,00 38 6,00 1 6,00 االجتماعیات

00,00 15 6,67 1 6,67 الریاضیات

06,00 23 8,81 1 8,81 علوم الحیاة واألرض

03,50 38 6,00 1 6,00 الفیزیاء والكیمیاء

06,00 30 9,00 1 9,00 التربیة اإلسالمیة

16,50 30 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J130347366  فروخ جیھان إسم ورقم التلمیذ :

74,63 مجموع  ن x م 

05,89 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

08,50 35 4,94 1 4,94 اللغة العربیة

03,00 41 3,40 1 3,40 اللغة الفرنسیة

07,50 29 10,00 1 10,00 اللغة اإلنجلیزیة

08,50 31 7,00 1 7,00 االجتماعیات

00,00 43 1,83 1 1,83 الریاضیات

07,00 18 9,75 1 9,75 علوم الحیاة واألرض

10,50 34 6,50 1 6,50 الفیزیاء والكیمیاء

10,50 35 8,33 1 8,33 التربیة اإلسالمیة

14,00 6 16,50 1 16,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J131346546  االكحل سھیل إسم ورقم التلمیذ :

68,25 مجموع  ن x م 

07,72 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

15,00 4 12,38 1 12,38 اللغة العربیة

15,50 2 14,40 1 14,40 اللغة الفرنسیة

19,00 3 17,33 1 17,33 اللغة اإلنجلیزیة

15,50 1 17,17 1 17,17 االجتماعیات

00,50 35 4,33 1 4,33 الریاضیات

07,50 1 15,75 1 15,75 علوم الحیاة واألرض

17,50 1 17,75 1 17,75 الفیزیاء والكیمیاء

14,00 3 18,00 1 18,00 التربیة اإلسالمیة

15,00 43 14,83 1 14,83 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J146036250  اجالل كوثر إسم ورقم التلمیذ :

131,94 مجموع  ن x م 

13,28 معدل اإلمتحان

14,66 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

13,50 5 11,81 1 11,81 اللغة العربیة

12,25 2 14,40 1 14,40 اللغة الفرنسیة

19,00 7 16,67 1 16,67 اللغة اإلنجلیزیة

11,00 15 9,67 1 9,67 االجتماعیات

00,00 20 6,33 1 6,33 الریاضیات

12,00 17 10,13 1 10,13 علوم الحیاة واألرض

16,00 5 15,88 1 15,88 الفیزیاء والكیمیاء

15,00 14 13,00 1 13,00 التربیة اإلسالمیة

16,00 10 16,33 1 16,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J131347375  العلمي عبد الفتاح إسم ورقم التلمیذ :

114,21 مجموع  ن x م 

12,75 معدل اإلمتحان

12,69 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

17,50 18 8,22 1 8,22 اللغة العربیة

06,50 15 7,80 1 7,80 اللغة الفرنسیة

10,50 21 11,67 1 11,67 اللغة اإلنجلیزیة

16,00 21 8,67 1 8,67 االجتماعیات

04,00 42 3,33 1 3,33 الریاضیات

07,00 11 11,56 1 11,56 علوم الحیاة واألرض

13,00 12 11,88 1 11,88 الفیزیاء والكیمیاء

13,00 39 7,67 1 7,67 التربیة اإلسالمیة

15,00 1 17,00 1 17,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J140036755  غنان عبد العالي إسم ورقم التلمیذ :

87,79 مجموع  ن x م 

11,39 معدل اإلمتحان

09,75 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

13,50 11 10,00 1 10,00 اللغة العربیة

07,50 17 7,20 1 7,20 اللغة الفرنسیة

18,00 1 17,67 1 17,67 اللغة اإلنجلیزیة

14,00 5 13,00 1 13,00 االجتماعیات

05,00 6 10,50 1 10,50 الریاضیات

07,00 9 11,81 1 11,81 علوم الحیاة واألرض

13,00 18 10,00 1 10,00 الفیزیاء والكیمیاء

13,50 5 17,33 1 17,33 التربیة اإلسالمیة

17,00 30 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J137347376  البوخصیبي فاطمة الزھراء إسم ورقم التلمیذ :

112,51 مجموع  ن x م 

12,06 معدل اإلمتحان

12,50 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

15,50 8 10,41 1 10,41 اللغة العربیة

05,75 21 6,40 1 6,40 اللغة الفرنسیة

05,50 30 9,83 1 9,83 اللغة اإلنجلیزیة

12,00 20 8,83 1 8,83 االجتماعیات

01,50 20 6,33 1 6,33 الریاضیات

06,00 10 11,69 1 11,69 علوم الحیاة واألرض

11,50 14 11,38 1 11,38 الفیزیاء والكیمیاء

15,50 17 12,50 1 12,50 التربیة اإلسالمیة

15,00 30 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J145036254  الزیوات مریم إسم ورقم التلمیذ :

92,37 مجموع  ن x م 

09,81 معدل اإلمتحان

10,26 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

12,50 16 8,53 1 8,53 اللغة العربیة

03,50 12 8,40 1 8,40 اللغة الفرنسیة

09,50 31 9,33 1 9,33 اللغة اإلنجلیزیة

11,00 12 10,33 1 10,33 االجتماعیات

03,00 16 6,50 1 6,50 الریاضیات

05,50 23 8,81 1 8,81 علوم الحیاة واألرض

11,00 10 12,88 1 12,88 الفیزیاء والكیمیاء

12,50 9 16,17 1 16,17 التربیة اإلسالمیة

14,50 29 15,17 1 15,17 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J147036255  وریغ صفاء إسم ورقم التلمیذ :

96,12 مجموع  ن x م 

09,22 معدل اإلمتحان

10,68 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

15,50 23 7,22 1 7,22 اللغة العربیة

03,25 28 5,00 1 5,00 اللغة الفرنسیة

09,50 27 10,33 1 10,33 اللغة اإلنجلیزیة

09,00 28 7,67 1 7,67 االجتماعیات

00,50 31 4,67 1 4,67 الریاضیات

09,00 15 10,38 1 10,38 علوم الحیاة واألرض

12,00 23 8,25 1 8,25 الفیزیاء والكیمیاء

17,00 22 11,33 1 11,33 التربیة اإلسالمیة

18,00 13 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-6 القسم :

J131347381  باحیة محمد إسم ورقم التلمیذ :

80,84 مجموع  ن x م 

10,42 معدل اإلمتحان

08,98 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة


