
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 11,09 1 11,09 اللغة العربیة

04,00 26 6,60 1 6,60 اللغة الفرنسیة

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

17,00 7 14,33 1 14,33 االجتماعیات

06,00 17 6,50 1 6,50 الریاضیات

09,00 11 11,75 1 11,75 علوم الحیاة واألرض

15,00 4 13,88 1 13,88 الفیزیاء والكیمیاء

13,00 12 15,00 1 15,00 التربیة اإلسالمیة

16,00 5 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J140035281  أیوب سلیماني إسم ورقم التلمیذ :

108,32 مجموع  ن x م 

11,72 معدل اإلمتحان

12,04 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 24 8,13 1 8,13 اللغة العربیة

12,00 16 8,80 1 8,80 اللغة الفرنسیة

17,50 16 13,50 1 13,50 اللغة اإلنجلیزیة

11,50 28 9,67 1 9,67 االجتماعیات

00,50 17 6,50 1 6,50 الریاضیات

06,00 21 9,00 1 9,00 علوم الحیاة واألرض

10,00 40 6,88 1 6,88 الفیزیاء والكیمیاء

03,00 6 16,33 1 16,33 التربیة اإلسالمیة

14,50 32 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J137338170  دینار وداد إسم ورقم التلمیذ :

93,80 مجموع  ن x م 

09,50 معدل اإلمتحان

10,42 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

10,50 10 10,91 1 10,91 اللغة العربیة

02,25 20 8,00 1 8,00 اللغة الفرنسیة

14,00 10 14,50 1 14,50 اللغة اإلنجلیزیة

10,00 35 8,50 1 8,50 االجتماعیات

02,00 40 3,33 1 3,33 الریاضیات

04,00 32 7,00 1 7,00 علوم الحیاة واألرض

14,00 27 8,63 1 8,63 الفیزیاء والكیمیاء

10,00 12 15,00 1 15,00 التربیة اإلسالمیة

14,50 20 15,33 1 15,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J133338928  نخضر فاطمة الزھراء إسم ورقم التلمیذ :

91,20 مجموع  ن x م 

09,03 معدل اإلمتحان

10,13 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 27 8,06 1 8,06 اللغة العربیة

02,00 35 5,40 1 5,40 اللغة الفرنسیة

05,50 38 8,67 1 8,67 اللغة اإلنجلیزیة

08,50 22 10,50 1 10,50 االجتماعیات

00,00 17 6,50 1 6,50 الریاضیات

02,00 27 7,38 1 7,38 علوم الحیاة واألرض

09,00 31 8,13 1 8,13 الفیزیاء والكیمیاء

13,00 3 16,67 1 16,67 التربیة اإلسالمیة

15,00 32 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J147037108  أنیسة  خادیر إسم ورقم التلمیذ :

86,30 مجموع  ن x م 

07,11 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

13,00 14 10,09 1 10,09 اللغة العربیة

06,25 26 6,60 1 6,60 اللغة الفرنسیة

09,50 31 11,67 1 11,67 اللغة اإلنجلیزیة

17,00 19 11,00 1 11,00 االجتماعیات

00,50 33 4,83 1 4,83 الریاضیات

06,00 16 10,38 1 10,38 علوم الحیاة واألرض

14,00 2 16,00 1 16,00 الفیزیاء والكیمیاء

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

14,00 5 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J139338225  أنجار عبد العزیز إسم ورقم التلمیذ :

101,24 مجموع  ن x م 

10,53 معدل اإلمتحان

11,25 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

16,00 3 11,72 1 11,72 اللغة العربیة

07,25 12 9,40 1 9,40 اللغة الفرنسیة

17,50 8 15,00 1 15,00 اللغة اإلنجلیزیة

15,00 19 11,00 1 11,00 االجتماعیات

02,00 13 7,33 1 7,33 الریاضیات

07,00 5 12,94 1 12,94 علوم الحیاة واألرض

14,50 14 10,50 1 10,50 الفیزیاء والكیمیاء

14,50 11 15,33 1 15,33 التربیة اإلسالمیة

13,00 20 15,33 1 15,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J133338226  اوبال سمیرة إسم ورقم التلمیذ :

108,56 مجموع  ن x م 

11,86 معدل اإلمتحان

12,06 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

14,00 6 11,16 1 11,16 اللغة العربیة

04,25 11 10,00 1 10,00 اللغة الفرنسیة

09,50 14 13,67 1 13,67 اللغة اإلنجلیزیة

08,00 10 13,83 1 13,83 االجتماعیات

03,00 32 5,00 1 5,00 الریاضیات

07,50 4 13,13 1 13,13 علوم الحیاة واألرض

06,50 25 8,88 1 8,88 الفیزیاء والكیمیاء

15,50 18 14,33 1 14,33 التربیة اإلسالمیة

13,00 32 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J130042000  ناصر مریم إسم ورقم التلمیذ :

104,99 مجموع  ن x م 

09,03 معدل اإلمتحان

11,67 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

10,50 6 11,16 1 11,16 اللغة العربیة

03,00 6 10,80 1 10,80 اللغة الفرنسیة

08,00 11 14,17 1 14,17 اللغة اإلنجلیزیة

16,00 2 16,00 1 16,00 االجتماعیات

01,50 9 8,67 1 8,67 الریاضیات

08,00 7 12,75 1 12,75 علوم الحیاة واألرض

08,00 12 11,38 1 11,38 الفیزیاء والكیمیاء

13,50 9 16,00 1 16,00 التربیة اإلسالمیة

13,00 20 15,33 1 15,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J143037109  سعیدة  بنونة إسم ورقم التلمیذ :

116,25 مجموع  ن x م 

09,06 معدل اإلمتحان

12,92 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

09,50 30 7,31 1 7,31 اللغة العربیة

03,50 32 5,60 1 5,60 اللغة الفرنسیة

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

07,50 29 9,50 1 9,50 االجتماعیات

00,50 17 6,50 1 6,50 الریاضیات

04,00 13 11,31 1 11,31 علوم الحیاة واألرض

10,00 15 10,13 1 10,13 الفیزیاء والكیمیاء

09,00 16 14,67 1 14,67 التربیة اإلسالمیة

17,00 20 15,33 1 15,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J136338286  ماھر محمد إسم ورقم التلمیذ :

93,35 مجموع  ن x م 

07,56 معدل اإلمتحان

10,37 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

15,50 2 12,59 1 12,59 اللغة العربیة

03,25 24 7,00 1 7,00 اللغة الفرنسیة

07,00 25 12,33 1 12,33 اللغة اإلنجلیزیة

09,00 24 10,33 1 10,33 االجتماعیات

00,50 42 2,33 1 2,33 الریاضیات

03,00 37 6,25 1 6,25 علوم الحیاة واألرض

05,00 35 7,75 1 7,75 الفیزیاء والكیمیاء

11,00 21 13,67 1 13,67 التربیة اإلسالمیة

14,00 32 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J138338289  بنسالم فاطمة الزھراء إسم ورقم التلمیذ :

87,26 مجموع  ن x م 

07,58 معدل اإلمتحان

09,70 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

13,00 23 8,44 1 8,44 اللغة العربیة

05,50 12 9,40 1 9,40 اللغة الفرنسیة

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

11,50 15 11,33 1 11,33 االجتماعیات

00,00 30 5,17 1 5,17 الریاضیات

11,50 41 5,31 1 5,31 علوم الحیاة واألرض

10,00 37 7,50 1 7,50 الفیزیاء والكیمیاء

11,00 32 12,33 1 12,33 التربیة اإلسالمیة

13,00 20 15,33 1 15,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J135338332  االبراھیمي كریمة إسم ورقم التلمیذ :

90,32 مجموع  ن x م 

09,78 معدل اإلمتحان

10,04 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 6,78 1 6,78 اللغة العربیة

01,00 37 4,60 1 4,60 اللغة الفرنسیة

09,00 39 8,17 1 8,17 اللغة اإلنجلیزیة

10,50 31 9,17 1 9,17 االجتماعیات

00,00 35 4,67 1 4,67 الریاضیات

05,50 23 8,00 1 8,00 علوم الحیاة واألرض

06,50 39 7,00 1 7,00 الفیزیاء والكیمیاء

06,00 21 13,67 1 13,67 التربیة اإلسالمیة

15,00 5 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J131338350  عبدالدائم فوزیة إسم ورقم التلمیذ :

78,05 مجموع  ن x م 

06,89 معدل اإلمتحان

08,67 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

13,50 41 4,69 1 4,69 اللغة العربیة

04,50 38 4,00 1 4,00 اللغة الفرنسیة

08,00 36 10,67 1 10,67 اللغة اإلنجلیزیة

09,50 26 9,83 1 9,83 االجتماعیات

00,00 27 5,67 1 5,67 الریاضیات

09,00 35 6,63 1 6,63 علوم الحیاة واألرض

08,50 38 7,38 1 7,38 الفیزیاء والكیمیاء

15,00 36 11,33 1 11,33 التربیة اإلسالمیة

17,00 5 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J132338371  أبرم أنس إسم ورقم التلمیذ :

76,19 مجموع  ن x م 

09,44 معدل اإلمتحان

08,47 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

13,50 21 8,75 1 8,75 اللغة العربیة

07,00 15 9,00 1 9,00 اللغة الفرنسیة

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

15,00 3 15,83 1 15,83 االجتماعیات

05,00 22 6,33 1 6,33 الریاضیات

09,00 9 11,94 1 11,94 علوم الحیاة واألرض

12,50 11 11,50 1 11,50 الفیزیاء والكیمیاء

11,00 40 9,33 1 9,33 التربیة اإلسالمیة

14,00 4 16,17 1 16,17 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J135338381  أمحیا محمد إسم ورقم التلمیذ :

102,85 مجموع  ن x م 

11,11 معدل اإلمتحان

11,43 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 15 10,03 1 10,03 اللغة العربیة

05,50 9 10,20 1 10,20 اللغة الفرنسیة

14,00 5 15,67 1 15,67 اللغة اإلنجلیزیة

14,00 4 15,50 1 15,50 االجتماعیات

01,00 11 7,50 1 7,50 الریاضیات

05,50 31 7,19 1 7,19 علوم الحیاة واألرض

08,00 21 9,50 1 9,50 الفیزیاء والكیمیاء

11,50 10 15,67 1 15,67 التربیة اإلسالمیة

13,00 5 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J143035168  خدیجة  اإلدریسي إسم ورقم التلمیذ :

107,25 مجموع  ن x م 

09,72 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

11,50 42 4,03 1 4,03 اللغة العربیة

02,00 36 4,80 1 4,80 اللغة الفرنسیة

12,50 16 13,50 1 13,50 اللغة اإلنجلیزیة

07,50 25 10,17 1 10,17 االجتماعیات

06,00 22 6,33 1 6,33 الریاضیات

01,50 27 7,38 1 7,38 علوم الحیاة واألرض

10,50 25 8,88 1 8,88 الفیزیاء والكیمیاء

09,00 35 11,50 1 11,50 التربیة اإلسالمیة

15,00 5 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J147035170  العزوني عبد اإللھ إسم ورقم التلمیذ :

82,58 مجموع  ن x م 

08,39 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

14,50 9 11,06 1 11,06 اللغة العربیة

12,50 1 15,00 1 15,00 اللغة الفرنسیة

18,50 2 17,33 1 17,33 اللغة اإلنجلیزیة

16,00 5 15,17 1 15,17 االجتماعیات

16,50 1 13,67 1 13,67 الریاضیات

05,00 1 15,38 1 15,38 علوم الحیاة واألرض

16,50 6 13,38 1 13,38 الفیزیاء والكیمیاء

17,50 6 16,33 1 16,33 التربیة اإلسالمیة

14,00 32 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J134460218  امني فاطمة الزھراء إسم ورقم التلمیذ :

132,31 مجموع  ن x م 

14,56 معدل اإلمتحان

14,70 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

33 6,97 1 6,97 اللغة العربیة

31 5,80 1 5,80 اللغة الفرنسیة

27 12,17 1 12,17 اللغة اإلنجلیزیة

38 7,33 1 7,33 االجتماعیات

36 4,50 1 4,50 الریاضیات

34 6,81 1 6,81 علوم الحیاة واألرض

30 8,25 1 8,25 الفیزیاء والكیمیاء

42 8,83 1 8,83 التربیة اإلسالمیة

20 15,33 1 15,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J132334383  بلبزار ھدى إسم ورقم التلمیذ :

76,00 مجموع  ن x م 

2,81 معدل الدورة
09,65 معدل القسم

41 الترتیب العام

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 38 5,38 1 5,38 اللغة العربیة

01,75 38 4,00 1 4,00 اللغة الفرنسیة

08,50 37 10,50 1 10,50 اللغة اإلنجلیزیة

11,50 30 9,33 1 9,33 االجتماعیات

00,00 41 2,67 1 2,67 الریاضیات

04,00 38 6,06 1 6,06 علوم الحیاة واألرض

08,50 28 8,38 1 8,38 الفیزیاء والكیمیاء

10,00 36 11,33 1 11,33 التربیة اإلسالمیة

13,00 20 15,33 1 15,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J131338430  بیوض شیماء إسم ورقم التلمیذ :

72,98 مجموع  ن x م 

07,53 معدل اإلمتحان

08,11 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

11,50 18 9,00 1 9,00 اللغة العربیة

05,75 32 5,60 1 5,60 اللغة الفرنسیة

12,00 14 13,67 1 13,67 اللغة اإلنجلیزیة

15,00 11 13,33 1 13,33 االجتماعیات

02,00 15 6,83 1 6,83 الریاضیات

10,50 5 12,94 1 12,94 علوم الحیاة واألرض

13,50 1 17,38 1 17,38 الفیزیاء والكیمیاء

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

15,00 1 17,00 1 17,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J140035207  عكوشي عبد اإللھ إسم ورقم التلمیذ :

112,75 مجموع  ن x م 

10,81 معدل اإلمتحان

12,53 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

19,00 1 14,09 1 14,09 اللغة العربیة

12,50 3 13,60 1 13,60 اللغة الفرنسیة

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

19,50 9 14,00 1 14,00 االجتماعیات

07,00 2 11,17 1 11,17 الریاضیات

12,00 3 13,38 1 13,38 علوم الحیاة واألرض

15,00 4 13,88 1 13,88 الفیزیاء والكیمیاء

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

14,00 20 15,33 1 15,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J131338471  كروان ھجر إسم ورقم التلمیذ :

128,78 مجموع  ن x م 

14,78 معدل اإلمتحان

14,31 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

10,50 36 5,41 1 5,41 اللغة العربیة

02,50 40 3,80 1 3,80 اللغة الفرنسیة

10,00 40 7,83 1 7,83 اللغة اإلنجلیزیة

11,50 37 7,67 1 7,67 االجتماعیات

01,50 14 7,17 1 7,17 الریاضیات

03,00 27 7,38 1 7,38 علوم الحیاة واألرض

14,50 23 9,00 1 9,00 الفیزیاء والكیمیاء

05,50 32 12,33 1 12,33 التربیة اإلسالمیة

15,00 5 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J132334384  المصیط یاسین إسم ورقم التلمیذ :

76,58 مجموع  ن x م 

08,22 معدل اإلمتحان

08,51 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 31 7,19 1 7,19 اللغة العربیة

02,00 29 6,20 1 6,20 اللغة الفرنسیة

05,00 29 12,00 1 12,00 اللغة اإلنجلیزیة

17,00 14 12,00 1 12,00 االجتماعیات

02,00 37 4,33 1 4,33 الریاضیات

04,00 19 9,81 1 9,81 علوم الحیاة واألرض

11,50 18 9,88 1 9,88 الفیزیاء والكیمیاء

12,50 3 16,67 1 16,67 التربیة اإلسالمیة

13,00 32 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J139338496  مھداوي مریم إسم ورقم التلمیذ :

93,08 مجموع  ن x م 

08,50 معدل اإلمتحان

10,34 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

09,00 24 8,13 1 8,13 اللغة العربیة

08,75 9 10,20 1 10,20 اللغة الفرنسیة

10,50 25 12,33 1 12,33 اللغة اإلنجلیزیة

12,50 32 9,00 1 9,00 االجتماعیات

02,50 5 9,33 1 9,33 الریاضیات

07,50 16 10,38 1 10,38 علوم الحیاة واألرض

14,00 22 9,13 1 9,13 الفیزیاء والكیمیاء

11,50 12 15,00 1 15,00 التربیة اإلسالمیة

13,00 32 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J138338504  المدني إیمان إسم ورقم التلمیذ :

98,49 مجموع  ن x م 

09,92 معدل اإلمتحان

10,94 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

14,00 20 8,88 1 8,88 اللغة العربیة

02,00 32 5,60 1 5,60 اللغة الفرنسیة

11,00 27 12,17 1 12,17 اللغة اإلنجلیزیة

14,00 26 9,83 1 9,83 االجتماعیات

02,00 28 5,50 1 5,50 الریاضیات

07,00 2 13,56 1 13,56 علوم الحیاة واألرض

12,50 16 10,00 1 10,00 الفیزیاء والكیمیاء

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

16,00 5 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J130338540  مطیع سفیان إسم ورقم التلمیذ :

96,54 مجموع  ن x م 

10,67 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

13,00 17 9,09 1 9,09 اللغة العربیة

04,75 21 7,80 1 7,80 اللغة الفرنسیة

07,50 30 11,83 1 11,83 اللغة اإلنجلیزیة

06,50 41 5,50 1 5,50 االجتماعیات

00,00 33 4,83 1 4,83 الریاضیات

07,00 38 6,06 1 6,06 علوم الحیاة واألرض

05,50 33 8,00 1 8,00 الفیزیاء والكیمیاء

10,50 24 13,33 1 13,33 التربیة اإلسالمیة

15,00 32 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J139338570  القرشاوي الزھرة إسم ورقم التلمیذ :

81,46 مجموع  ن x م 

07,75 معدل اإلمتحان

09,05 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

17,50 11 10,69 1 10,69 اللغة العربیة

15,50 4 13,00 1 13,00 اللغة الفرنسیة

15,00 9 14,83 1 14,83 اللغة اإلنجلیزیة

16,50 1 17,50 1 17,50 االجتماعیات

07,50 6 9,00 1 9,00 الریاضیات

06,00 14 11,13 1 11,13 علوم الحیاة واألرض

11,50 9 12,00 1 12,00 الفیزیاء والكیمیاء

14,00 24 13,33 1 13,33 التربیة اإلسالمیة

14,00 5 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J133347719  عربي ماجدة إسم ورقم التلمیذ :

117,48 مجموع  ن x م 

13,06 معدل اإلمتحان

13,05 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

11,00 29 7,56 1 7,56 اللغة العربیة

06,25 16 8,80 1 8,80 اللغة الفرنسیة

10,00 34 11,00 1 11,00 اللغة اإلنجلیزیة

13,00 32 9,00 1 9,00 االجتماعیات

01,00 30 5,17 1 5,17 الریاضیات

08,00 12 11,56 1 11,56 علوم الحیاة واألرض

09,50 18 9,88 1 9,88 الفیزیاء والكیمیاء

07,00 31 12,50 1 12,50 التربیة اإلسالمیة

15,00 31 15,17 1 15,17 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J135338677  الحدادي أیوب إسم ورقم التلمیذ :

90,63 مجموع  ن x م 

08,97 معدل اإلمتحان

10,07 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

07,00 36 5,41 1 5,41 اللغة العربیة

00,25 41 3,60 1 3,60 اللغة الفرنسیة

07,50 34 11,00 1 11,00 اللغة اإلنجلیزیة

06,00 40 6,33 1 6,33 االجتماعیات

00,00 25 6,00 1 6,00 الریاضیات

04,00 26 7,63 1 7,63 علوم الحیاة واألرض

00,00 31 8,13 1 8,13 الفیزیاء والكیمیاء

06,00 24 13,33 1 13,33 التربیة اإلسالمیة

14,00 32 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J137338696  الھساك سكینة إسم ورقم التلمیذ :

76,42 مجموع  ن x م 

04,97 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

12,50 19 8,97 1 8,97 اللغة العربیة

08,25 8 10,40 1 10,40 اللغة الفرنسیة

18,50 3 17,00 1 17,00 اللغة اإلنجلیزیة

16,50 15 11,33 1 11,33 االجتماعیات

10,00 4 10,17 1 10,17 الریاضیات

14,50 18 10,19 1 10,19 علوم الحیاة واألرض

14,00 9 12,00 1 12,00 الفیزیاء والكیمیاء

09,50 6 16,33 1 16,33 التربیة اإلسالمیة

13,00 32 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J137338745  قرفاد ھدى إسم ورقم التلمیذ :

111,39 مجموع  ن x م 

12,97 معدل اإلمتحان

12,38 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

12,50 22 8,59 1 8,59 اللغة العربیة

05,25 6 10,80 1 10,80 اللغة الفرنسیة

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

14,50 21 10,83 1 10,83 االجتماعیات

02,00 22 6,33 1 6,33 الریاضیات

04,50 27 7,38 1 7,38 علوم الحیاة واألرض

11,00 34 7,88 1 7,88 الفیزیاء والكیمیاء

12,00 40 9,33 1 9,33 التربیة اإلسالمیة

14,50 5 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J136338760  بلحسن حمزة إسم ورقم التلمیذ :

91,14 مجموع  ن x م 

09,97 معدل اإلمتحان

10,13 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 34 6,91 1 6,91 اللغة العربیة

03,75 16 8,80 1 8,80 اللغة الفرنسیة

08,50 41 7,67 1 7,67 اللغة اإلنجلیزیة

14,50 22 10,50 1 10,50 االجتماعیات

00,00 25 6,00 1 6,00 الریاضیات

02,00 32 7,00 1 7,00 علوم الحیاة واألرض

07,50 16 10,00 1 10,00 الفیزیاء والكیمیاء

09,00 20 14,00 1 14,00 التربیة اإلسالمیة

15,00 3 16,33 1 16,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J133461186  زبوط خالد إسم ورقم التلمیذ :

87,21 مجموع  ن x م 

07,81 معدل اإلمتحان

09,69 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

09,50 32 7,06 1 7,06 اللغة العربیة

03,50 23 7,60 1 7,60 اللغة الفرنسیة

15,50 18 13,33 1 13,33 اللغة اإلنجلیزیة

09,00 8 14,17 1 14,17 االجتماعیات

05,50 7 8,83 1 8,83 الریاضیات

09,00 22 8,19 1 8,19 علوم الحیاة واألرض

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

08,00 24 13,33 1 13,33 التربیة اإلسالمیة

14,00 20 15,33 1 15,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J131338787  شكاكي دنیا إسم ورقم التلمیذ :

98,85 مجموع  ن x م 

09,56 معدل اإلمتحان

10,98 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

40 4,84 1 4,84 اللغة العربیة

42 2,80 1 2,80 اللغة الفرنسیة

23 12,50 1 12,50 اللغة اإلنجلیزیة

42 5,17 1 5,17 االجتماعیات

38 4,17 1 4,17 الریاضیات

40 5,88 1 5,88 علوم الحیاة واألرض

42 5,13 1 5,13 الفیزیاء والكیمیاء

36 11,33 1 11,33 التربیة اإلسالمیة

32 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J133338797  أجمیل خدیجة إسم ورقم التلمیذ :

66,81 مجموع  ن x م 

2,47 معدل الدورة
09,65 معدل القسم

42 الترتیب العام

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 24 8,13 1 8,13 اللغة العربیة

03,00 19 8,60 1 8,60 اللغة الفرنسیة

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

16,00 15 11,33 1 11,33 االجتماعیات

01,00 10 7,67 1 7,67 الریاضیات

08,50 24 7,75 1 7,75 علوم الحیاة واألرض

09,00 20 9,63 1 9,63 الفیزیاء والكیمیاء

12,00 18 14,33 1 14,33 التربیة اإلسالمیة

15,00 5 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J133338807  الجرفي محسن إسم ورقم التلمیذ :

96,43 مجموع  ن x م 

09,67 معدل اإلمتحان

10,71 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

12,50 5 11,53 1 11,53 اللغة العربیة

04,75 21 7,80 1 7,80 اللغة الفرنسیة

13,00 7 15,17 1 15,17 اللغة اإلنجلیزیة

10,00 34 8,83 1 8,83 االجتماعیات

02,00 17 6,50 1 6,50 الریاضیات

06,00 10 11,81 1 11,81 علوم الحیاة واألرض

16,00 8 12,13 1 12,13 الفیزیاء والكیمیاء

11,50 3 16,67 1 16,67 التربیة اإلسالمیة

18,00 5 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J137338831  موكان حمزة إسم ورقم التلمیذ :

106,44 مجموع  ن x م 

10,42 معدل اإلمتحان

11,83 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

12,50 16 9,31 1 9,31 اللغة العربیة

06,50 5 12,40 1 12,40 اللغة الفرنسیة

15,50 32 11,50 1 11,50 اللغة اإلنجلیزیة

13,50 13 13,00 1 13,00 االجتماعیات

10,50 7 8,83 1 8,83 الریاضیات

08,00 15 10,94 1 10,94 علوم الحیاة واألرض

16,00 23 9,00 1 9,00 الفیزیاء والكیمیاء

11,50 29 12,67 1 12,67 التربیة اإلسالمیة

16,00 20 15,33 1 15,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J138338872  لمدیعق اسماعیل إسم ورقم التلمیذ :

102,98 مجموع  ن x م 

12,22 معدل اإلمتحان

11,44 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

14,50 4 11,66 1 11,66 اللغة العربیة

04,25 26 6,60 1 6,60 اللغة الفرنسیة

07,50 22 12,83 1 12,83 اللغة اإلنجلیزیة

10,00 36 8,33 1 8,33 االجتماعیات

01,50 16 6,67 1 6,67 الریاضیات

05,50 24 7,75 1 7,75 علوم الحیاة واألرض

10,50 7 12,38 1 12,38 الفیزیاء والكیمیاء

13,50 21 13,67 1 13,67 التربیة اإلسالمیة

16,00 1 17,00 1 17,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J139338874  نصیر محمد إسم ورقم التلمیذ :

96,88 مجموع  ن x م 

09,25 معدل اإلمتحان

10,76 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

10,00 39 5,22 1 5,22 اللغة العربیة

01,00 30 6,00 1 6,00 اللغة الفرنسیة

03,00 42 6,67 1 6,67 اللغة اإلنجلیزیة

08,50 39 7,00 1 7,00 االجتماعیات

00,00 39 3,67 1 3,67 الریاضیات

02,50 42 3,69 1 3,69 علوم الحیاة واألرض

04,00 41 6,38 1 6,38 الفیزیاء والكیمیاء

08,00 34 11,67 1 11,67 التربیة اإلسالمیة

16,00 19 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J139338877  دھموش أیوب إسم ورقم التلمیذ :

65,78 مجموع  ن x م 

05,89 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

16,50 28 8,03 1 8,03 اللغة العربیة

01,75 25 6,80 1 6,80 اللغة الفرنسیة

07,00 23 12,50 1 12,50 اللغة اإلنجلیزیة

10,50 6 14,67 1 14,67 االجتماعیات

02,00 29 5,33 1 5,33 الریاضیات

04,50 36 6,44 1 6,44 علوم الحیاة واألرض

01,00 28 8,38 1 8,38 الفیزیاء والكیمیاء

05,50 36 11,33 1 11,33 التربیة اإلسالمیة

15,00 20 15,33 1 15,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J134338879  الحبوشي خدیجة إسم ورقم التلمیذ :

88,81 مجموع  ن x م 

07,08 معدل اإلمتحان

09,87 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

14,50 13 10,28 1 10,28 اللغة العربیة

11,00 2 14,20 1 14,20 اللغة الفرنسیة

15,00 33 11,33 1 11,33 اللغة اإلنجلیزیة

14,00 12 13,17 1 13,17 االجتماعیات

01,50 11 7,50 1 7,50 الریاضیات

05,00 20 9,38 1 9,38 علوم الحیاة واألرض

07,50 35 7,75 1 7,75 الفیزیاء والكیمیاء

11,50 29 12,67 1 12,67 التربیة اإلسالمیة

14,00 5 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J131338894  الحرشي عبد المھیمن إسم ورقم التلمیذ :

102,27 مجموع  ن x م 

10,44 معدل اإلمتحان

11,36 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

16,00 12 10,34 1 10,34 اللغة العربیة

06,00 12 9,40 1 9,40 اللغة الفرنسیة

16,00 1 17,67 1 17,67 اللغة اإلنجلیزیة

09,00 18 11,17 1 11,17 االجتماعیات

11,00 2 11,17 1 11,17 الریاضیات

07,50 8 12,56 1 12,56 علوم الحیاة واألرض

14,50 2 16,00 1 16,00 الفیزیاء والكیمیاء

10,50 28 13,00 1 13,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 5 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-7 القسم :

J138338899  أیت لحسن فرید إسم ورقم التلمیذ :

117,31 مجموع  ن x م 

11,61 معدل اإلمتحان

13,03 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة


