
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 21 10,56 1 10,56 اللغة العربیة

04,50 20 6,40 1 6,40 اللغة الفرنسیة

09,50 31 9,50 1 9,50 اللغة اإلنجلیزیة

12,00 8 13,50 1 13,50 االجتماعیات

02,00 35 3,83 1 3,83 الریاضیات

04,50 20 9,31 1 9,31 علوم الحیاة واألرض

08,50 23 9,25 1 9,25 الفیزیاء والكیمیاء

11,00 9 10,33 1 10,33 التربیة اإلسالمیة

14,50 10 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-8 القسم :

J139462593  موسى حیاة إسم ورقم التلمیذ :

88,69 مجموع  ن x م 

09,00 معدل اإلمتحان

09,85 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

16,00 7 13,69 1 13,69 اللغة العربیة

05,25 7 10,40 1 10,40 اللغة الفرنسیة

15,50 10 14,33 1 14,33 اللغة اإلنجلیزیة

11,00 6 14,33 1 14,33 االجتماعیات

03,50 28 6,67 1 6,67 الریاضیات

06,50 13 10,31 1 10,31 علوم الحیاة واألرض

12,00 10 13,50 1 13,50 الفیزیاء والكیمیاء

12,00 18 8,67 1 8,67 التربیة اإلسالمیة

14,00 24 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-8 القسم :

J131338097  بوعمیرة أنس إسم ورقم التلمیذ :

107,40 مجموع  ن x م 

10,64 معدل اإلمتحان

11,93 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

10,50 14 12,13 1 12,13 اللغة العربیة

03,25 11 8,20 1 8,20 اللغة الفرنسیة

17,00 7 15,67 1 15,67 اللغة اإلنجلیزیة

06,50 22 10,17 1 10,17 االجتماعیات

05,00 29 6,00 1 6,00 الریاضیات

07,50 6 13,13 1 13,13 علوم الحیاة واألرض

11,50 15 12,13 1 12,13 الفیزیاء والكیمیاء

05,00 14 9,67 1 9,67 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-8 القسم :

J131347726  اسبابو أمیمة إسم ورقم التلمیذ :

102,08 مجموع  ن x م 

09,03 معدل اإلمتحان

11,34 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

11,00 9 13,06 1 13,06 اللغة العربیة

05,50 36 3,50 1 3,50 اللغة الفرنسیة

12,50 23 11,33 1 11,33 اللغة اإلنجلیزیة

13,50 13 12,17 1 12,17 االجتماعیات

10,50 3 12,50 1 12,50 الریاضیات

05,00 26 7,56 1 7,56 علوم الحیاة واألرض

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

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

14,00 24 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-8 القسم :

J135338132  بلغازي منال إسم ورقم التلمیذ :

98,75 مجموع  ن x م 

10,89 معدل اإلمتحان

10,97 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

16,25 18 11,63 1 11,63 اللغة العربیة

07,00 5 11,80 1 11,80 اللغة الفرنسیة

16,50 4 16,00 1 16,00 اللغة اإلنجلیزیة

17,00 1 17,17 1 17,17 االجتماعیات

17,50 3 12,50 1 12,50 الریاضیات

03,50 2 15,69 1 15,69 علوم الحیاة واألرض

16,00 3 17,50 1 17,50 الفیزیاء والكیمیاء

16,50 7 11,67 1 11,67 التربیة اإلسالمیة

15,50 3 16,67 1 16,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-8 القسم :

J134338138  الرواني عالل إسم ورقم التلمیذ :

130,61 مجموع  ن x م 

13,97 معدل اإلمتحان

14,51 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

08,75 38 7,81 1 7,81 اللغة العربیة

01,50 38 3,10 1 3,10 اللغة الفرنسیة

02,50 33 7,50 1 7,50 اللغة اإلنجلیزیة

04,50 38 4,17 1 4,17 االجتماعیات

00,00 23 7,50 1 7,50 الریاضیات

05,00 34 5,69 1 5,69 علوم الحیاة واألرض

01,50 39 5,38 1 5,38 الفیزیاء والكیمیاء

01,50 36 4,67 1 4,67 التربیة اإلسالمیة

17,50 3 16,67 1 16,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-8 القسم :

J133463497  الفاتحي زكریاء إسم ورقم التلمیذ :

62,48 مجموع  ن x م 

04,75 معدل اإلمتحان

06,94 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

14,75 6 14,00 1 14,00 اللغة العربیة

09,75 6 10,90 1 10,90 اللغة الفرنسیة

18,50 9 14,67 1 14,67 اللغة اإلنجلیزیة

13,00 12 12,67 1 12,67 االجتماعیات

07,50 13 9,50 1 9,50 الریاضیات

08,50 19 9,56 1 9,56 علوم الحیاة واألرض

15,50 15 12,13 1 12,13 الفیزیاء والكیمیاء

15,00 3 13,83 1 13,83 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-8 القسم :

J134338139  إسم ورقم التلمیذ : بركاوز عبد الصمد

113,25 مجموع  ن x م 

13,17 معدل اإلمتحان

12,58 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

10,50 31 9,06 1 9,06 اللغة العربیة

03,50 25 5,60 1 5,60 اللغة الفرنسیة

09,00 25 10,83 1 10,83 اللغة اإلنجلیزیة

08,00 19 10,83 1 10,83 االجتماعیات

06,00 12 9,67 1 9,67 الریاضیات

06,00 24 8,31 1 8,31 علوم الحیاة واألرض

14,00 19 11,50 1 11,50 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 29 6,50 1 6,50 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-8 القسم :

J134338140  البلغیتي ھشام إسم ورقم التلمیذ :

88,31 مجموع  ن x م 

08,39 معدل اإلمتحان

09,81 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

11,75 19 11,31 1 11,31 اللغة العربیة

02,75 17 6,80 1 6,80 اللغة الفرنسیة

11,50 19 12,33 1 12,33 اللغة اإلنجلیزیة

14,00 21 10,33 1 10,33 االجتماعیات

01,00 37 3,50 1 3,50 الریاضیات

06,50 12 10,50 1 10,50 علوم الحیاة واألرض

11,00 18 11,63 1 11,63 الفیزیاء والكیمیاء

07,00 19 8,50 1 8,50 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-8 القسم :

J132334386  صمود شیماء إسم ورقم التلمیذ :

89,90 مجموع  ن x م 

08,94 معدل اإلمتحان

09,99 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

10,00 10 12,88 1 12,88 اللغة العربیة

02,00 29 5,00 1 5,00 اللغة الفرنسیة

09,50 16 13,17 1 13,17 اللغة اإلنجلیزیة

13,00 23 10,00 1 10,00 االجتماعیات

03,50 6 12,17 1 12,17 الریاضیات

11,00 21 9,19 1 9,19 علوم الحیاة واألرض

09,00 20 11,13 1 11,13 الفیزیاء والكیمیاء

08,00 9 10,33 1 10,33 التربیة اإلسالمیة

16,00 6 16,50 1 16,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-8 القسم :

J144039410  جربوعي كریم إسم ورقم التلمیذ :

100,35 مجموع  ن x م 

09,11 معدل اإلمتحان

11,15 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

06,00 36 8,38 1 8,38 اللغة العربیة

03,00 25 5,60 1 5,60 اللغة الفرنسیة

08,50 29 9,67 1 9,67 اللغة اإلنجلیزیة

10,50 33 7,67 1 7,67 االجتماعیات

00,00 23 7,50 1 7,50 الریاضیات

05,50 25 8,00 1 8,00 علوم الحیاة واألرض

09,50 25 9,00 1 9,00 الفیزیاء والكیمیاء

09,00 22 7,83 1 7,83 التربیة اإلسالمیة

15,00 6 16,50 1 16,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-8 القسم :

J134338183  باحمان محمد إسم ورقم التلمیذ :

80,14 مجموع  ن x م 

07,44 معدل اإلمتحان

08,90 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

12,00 3 14,31 1 14,31 اللغة العربیة

08,75 4 12,40 1 12,40 اللغة الفرنسیة

15,00 8 15,00 1 15,00 اللغة اإلنجلیزیة

15,00 10 13,33 1 13,33 االجتماعیات

05,50 15 8,33 1 8,33 الریاضیات

08,50 9 11,94 1 11,94 علوم الحیاة واألرض

09,50 14 12,63 1 12,63 الفیزیاء والكیمیاء

09,00 16 8,83 1 8,83 التربیة اإلسالمیة

15,00 24 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-8 القسم :

J139347730  الرام سھام إسم ورقم التلمیذ :

112,28 مجموع  ن x م 

10,92 معدل اإلمتحان

12,48 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 4 14,25 1 14,25 اللغة العربیة

07,25 22 6,20 1 6,20 اللغة الفرنسیة

16,00 21 11,67 1 11,67 اللغة اإلنجلیزیة

14,50 6 14,33 1 14,33 االجتماعیات

11,50 8 11,17 1 11,17 الریاضیات

12,50 15 9,81 1 9,81 علوم الحیاة واألرض

17,00 4 16,50 1 16,50 الفیزیاء والكیمیاء

09,50 5 13,17 1 13,17 التربیة اإلسالمیة

15,00 24 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-8 القسم :

J132334385  أوبلعي نزھة إسم ورقم التلمیذ :

112,60 مجموع  ن x م 

13,00 معدل اإلمتحان

12,51 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

12,75 11 12,75 1 12,75 اللغة العربیة

08,75 8 9,90 1 9,90 اللغة الفرنسیة

11,00 2 16,17 1 16,17 اللغة اإلنجلیزیة

12,00 11 13,17 1 13,17 االجتماعیات

01,00 7 11,67 1 11,67 الریاضیات

08,00 5 13,69 1 13,69 علوم الحیاة واألرض

09,50 9 13,63 1 13,63 الفیزیاء والكیمیاء

09,50 8 11,33 1 11,33 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-8 القسم :

J137338308  محید مریم إسم ورقم التلمیذ :

118,30 مجموع  ن x م 

09,61 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

10,00 39 6,63 1 6,63 اللغة العربیة

03,00 33 3,90 1 3,90 اللغة الفرنسیة

09,50 25 10,83 1 10,83 اللغة اإلنجلیزیة

09,00 37 5,33 1 5,33 االجتماعیات

00,00 15 8,33 1 8,33 الریاضیات

05,00 37 4,50 1 4,50 علوم الحیاة واألرض

10,50 37 6,00 1 6,00 الفیزیاء والكیمیاء

05,50 34 5,33 1 5,33 التربیة اإلسالمیة

17,00 10 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-8 القسم :

J135334390  المدني أیوب إسم ورقم التلمیذ :

66,86 مجموع  ن x م 

07,72 معدل اإلمتحان

07,43 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

07,50 29 9,44 1 9,44 اللغة العربیة

01,25 28 5,50 1 5,50 اللغة الفرنسیة

05,00 37 5,83 1 5,83 اللغة اإلنجلیزیة

11,50 36 6,33 1 6,33 االجتماعیات

00,50 37 3,50 1 3,50 الریاضیات

02,00 39 4,31 1 4,31 علوم الحیاة واألرض

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

02,50 32 6,17 1 6,17 التربیة اإلسالمیة

14,50 31 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-8 القسم :

J134338416  أسوس فاطمة الزھراء إسم ورقم التلمیذ :

62,96 مجموع  ن x م 

05,36 معدل اإلمتحان

07,00 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

12,50 12 12,56 1 12,56 اللغة العربیة

03,50 25 5,60 1 5,60 اللغة الفرنسیة

11,00 20 12,00 1 12,00 اللغة اإلنجلیزیة

10,50 23 10,00 1 10,00 االجتماعیات

01,00 18 8,17 1 8,17 الریاضیات

11,50 17 9,75 1 9,75 علوم الحیاة واألرض

12,50 15 12,13 1 12,13 الفیزیاء والكیمیاء

10,00 11 10,17 1 10,17 التربیة اإلسالمیة

17,50 1 17,00 1 17,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-8 القسم :

J132338419  اخویلي عبدااللھ إسم ورقم التلمیذ :

97,37 مجموع  ن x م 

10,00 معدل اإلمتحان

10,82 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

15,50 16 11,75 1 11,75 اللغة العربیة

05,00 16 7,00 1 7,00 اللغة الفرنسیة

10,50 18 13,00 1 13,00 اللغة اإلنجلیزیة

14,00 20 10,50 1 10,50 االجتماعیات

02,50 33 4,33 1 4,33 الریاضیات

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

12,50 8 14,13 1 14,13 الفیزیاء والكیمیاء

12,00 16 8,83 1 8,83 التربیة اإلسالمیة

14,50 10 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-8 القسم :

J130338421  بوشریط محمد إسم ورقم التلمیذ :

96,54 مجموع  ن x م 

10,28 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

09,25 23 10,19 1 10,19 اللغة العربیة

05,25 14 7,10 1 7,10 اللغة الفرنسیة

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

10,00 28 9,00 1 9,00 االجتماعیات

00,00 19 7,83 1 7,83 الریاضیات

02,50 36 5,31 1 5,31 علوم الحیاة واألرض

04,00 30 7,38 1 7,38 الفیزیاء والكیمیاء

06,50 23 7,67 1 7,67 التربیة اإلسالمیة

14,00 29 15,33 1 15,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-8 القسم :

J131338426  اللویزي خدیجة إسم ورقم التلمیذ :

83,98 مجموع  ن x م 

06,61 معدل اإلمتحان

09,33 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

08,00 29 9,44 1 9,44 اللغة العربیة

01,25 35 3,60 1 3,60 اللغة الفرنسیة

03,50 27 10,67 1 10,67 اللغة اإلنجلیزیة

05,50 29 8,67 1 8,67 االجتماعیات

01,50 11 10,17 1 10,17 الریاضیات

04,00 28 7,19 1 7,19 علوم الحیاة واألرض

07,00 31 6,88 1 6,88 الفیزیاء والكیمیاء

01,50 19 8,50 1 8,50 التربیة اإلسالمیة

15,00 23 15,67 1 15,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-8 القسم :

J135338456  السام أمیمة إسم ورقم التلمیذ :

80,77 مجموع  ن x م 

05,25 معدل اإلمتحان

08,97 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

16,25 1 17,56 1 17,56 اللغة العربیة

17,00 1 16,90 1 16,90 اللغة الفرنسیة

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

19,00 4 16,17 1 16,17 االجتماعیات

15,00 2 14,33 1 14,33 الریاضیات

17,50 1 17,69 1 17,69 علوم الحیاة واألرض

18,00 1 19,88 1 19,88 الفیزیاء والكیمیاء

15,50 2 14,17 1 14,17 التربیة اإلسالمیة

15,00 29 15,33 1 15,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-8 القسم :

J130338459  شاكر فاطمة الزھراء إسم ورقم التلمیذ :

149,53 مجموع  ن x م 

16,75 معدل اإلمتحان

16,61 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

10,00 33 8,88 1 8,88 اللغة العربیة

00,50 39 2,40 1 2,40 اللغة الفرنسیة

02,50 36 6,33 1 6,33 اللغة اإلنجلیزیة

13,00 30 8,33 1 8,33 االجتماعیات

00,50 27 6,83 1 6,83 الریاضیات

05,00 32 5,88 1 5,88 علوم الحیاة واألرض

08,00 24 9,13 1 9,13 الفیزیاء والكیمیاء

04,00 26 7,00 1 7,00 التربیة اإلسالمیة

14,50 10 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-8 القسم :

J135334389  الكاري عبدهللا إسم ورقم التلمیذ :

70,78 مجموع  ن x م 

06,44 معدل اإلمتحان

07,86 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

08,50 24 10,13 1 10,13 اللغة العربیة

06,00 18 6,70 1 6,70 اللغة الفرنسیة

11,50 32 8,17 1 8,17 اللغة اإلنجلیزیة

12,50 13 12,17 1 12,17 االجتماعیات

03,50 26 7,17 1 7,17 الریاضیات

04,00 8 12,50 1 12,50 علوم الحیاة واألرض

06,50 21 10,88 1 10,88 الفیزیاء والكیمیاء

07,00 25 7,17 1 7,17 التربیة اإلسالمیة

14,00 24 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-8 القسم :

J148039266  خمري زكریاء إسم ورقم التلمیذ :

90,37 مجموع  ن x م 

08,17 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

14,00 20 11,00 1 11,00 اللغة العربیة

09,50 13 7,40 1 7,40 اللغة الفرنسیة

12,50 13 13,83 1 13,83 اللغة اإلنجلیزیة

16,50 5 14,50 1 14,50 االجتماعیات

02,00 32 4,50 1 4,50 الریاضیات

10,50 15 9,81 1 9,81 علوم الحیاة واألرض

17,50 6 15,00 1 15,00 الفیزیاء والكیمیاء

14,00 6 13,00 1 13,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 31 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-8 القسم :

J137338576  القبایلي ابتسام إسم ورقم التلمیذ :

104,05 مجموع  ن x م 

12,28 معدل اإلمتحان

11,56 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

17,25 2 15,69 1 15,69 اللغة العربیة

15,00 3 14,50 1 14,50 اللغة الفرنسیة

19,00 4 16,00 1 16,00 اللغة اإلنجلیزیة

18,50 1 17,17 1 17,17 االجتماعیات

11,00 5 12,33 1 12,33 الریاضیات

14,50 4 14,50 1 14,50 علوم الحیاة واألرض

17,50 2 18,75 1 18,75 الفیزیاء والكیمیاء

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

14,50 3 16,67 1 16,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-8 القسم :

J130347933  مالكي محمد إسم ورقم التلمیذ :

141,10 مجموع  ن x م 

16,03 معدل اإلمتحان

15,68 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

11,50 26 9,75 1 9,75 اللغة العربیة

07,00 14 7,10 1 7,10 اللغة الفرنسیة

15,00 15 13,67 1 13,67 اللغة اإلنجلیزیة

07,50 16 11,33 1 11,33 االجتماعیات

10,50 1 14,67 1 14,67 الریاضیات

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

16,50 12 13,13 1 13,13 الفیزیاء والكیمیاء

06,50 21 8,33 1 8,33 التربیة اإلسالمیة

13,00 31 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-8 القسم :

J133347937  لمباركي ھند إسم ورقم التلمیذ :

105,73 مجموع  ن x م 

11,06 معدل اإلمتحان

11,75 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 13 12,44 1 12,44 اللغة العربیة

04,00 24 5,70 1 5,70 اللغة الفرنسیة

12,50 13 13,83 1 13,83 اللغة اإلنجلیزیة

14,50 17 11,17 1 11,17 االجتماعیات

00,00 13 9,50 1 9,50 الریاضیات

07,00 21 9,19 1 9,19 علوم الحیاة واألرض

09,50 29 7,50 1 7,50 الفیزیاء والكیمیاء

06,00 23 7,67 1 7,67 التربیة اإلسالمیة

17,00 10 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-8 القسم :

J138338614  الھنتاتي مروان إسم ورقم التلمیذ :

92,99 مجموع  ن x م 

08,94 معدل اإلمتحان

10,33 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

07,50 31 9,06 1 9,06 اللغة العربیة

00,75 30 4,80 1 4,80 اللغة الفرنسیة

03,00 37 5,83 1 5,83 اللغة اإلنجلیزیة

10,00 17 11,17 1 11,17 االجتماعیات

02,00 34 4,17 1 4,17 الریاضیات

02,00 37 4,50 1 4,50 علوم الحیاة واألرض

04,00 33 6,63 1 6,63 الفیزیاء والكیمیاء

08,50 39 3,67 1 3,67 التربیة اإلسالمیة

14,50 1 17,00 1 17,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-8 القسم :

J139463498  بنبعیز محمد إسم ورقم التلمیذ :

66,82 مجموع  ن x م 

05,81 معدل اإلمتحان

07,42 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

10,00 25 9,94 1 9,94 اللغة العربیة

07,00 31 4,70 1 4,70 اللغة الفرنسیة

15,50 33 7,50 1 7,50 اللغة اإلنجلیزیة

13,50 30 8,33 1 8,33 االجتماعیات

00,00 29 6,00 1 6,00 الریاضیات

08,50 31 6,75 1 6,75 علوم الحیاة واألرض

08,00 27 8,00 1 8,00 الفیزیاء والكیمیاء

07,00 30 6,33 1 6,33 التربیة اإلسالمیة

17,00 10 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-8 القسم :

J149039412  محمد  بلفرحونیة إسم ورقم التلمیذ :

73,55 مجموع  ن x م 

09,61 معدل اإلمتحان

08,17 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

15,00 4 14,25 1 14,25 اللغة العربیة

10,75 2 15,10 1 15,10 اللغة الفرنسیة

17,00 6 15,83 1 15,83 اللغة اإلنجلیزیة

16,50 3 17,00 1 17,00 االجتماعیات

10,00 10 10,33 1 10,33 الریاضیات

07,00 3 15,56 1 15,56 علوم الحیاة واألرض

17,50 5 16,00 1 16,00 الفیزیاء والكیمیاء

15,50 3 13,83 1 13,83 التربیة اإلسالمیة

13,00 10 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-8 القسم :

J141039414  اوالد حمو الصغیر امیمة إسم ورقم التلمیذ :

133,91 مجموع  ن x م 

13,58 معدل اإلمتحان

14,88 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

10,25 28 9,63 1 9,63 اللغة العربیة

01,75 23 6,00 1 6,00 اللغة الفرنسیة

07,50 39 5,00 1 5,00 اللغة اإلنجلیزیة

07,00 32 7,83 1 7,83 االجتماعیات

00,00 15 8,33 1 8,33 الریاضیات

09,50 28 7,19 1 7,19 علوم الحیاة واألرض

01,50 38 5,75 1 5,75 الفیزیاء والكیمیاء

01,00 35 4,83 1 4,83 التربیة اإلسالمیة

16,00 9 16,33 1 16,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-8 القسم :

J138338690  التایدي إسماعیل إسم ورقم التلمیذ :

70,90 مجموع  ن x م 

06,06 معدل اإلمتحان

07,88 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

10,25 33 8,88 1 8,88 اللغة العربیة

01,50 21 6,30 1 6,30 اللغة الفرنسیة

02,00 16 13,17 1 13,17 اللغة اإلنجلیزیة

07,00 26 9,67 1 9,67 االجتماعیات

02,50 19 7,83 1 7,83 الریاضیات

04,00 27 7,38 1 7,38 علوم الحیاة واألرض

06,00 28 7,63 1 7,63 الفیزیاء والكیمیاء

03,50 38 3,83 1 3,83 التربیة اإلسالمیة

14,50 31 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-8 القسم :

J133338712  الشرقاوي بھیجة إسم ورقم التلمیذ :

79,68 مجموع  ن x م 

05,69 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

07,00 35 8,56 1 8,56 اللغة العربیة

03,25 37 3,30 1 3,30 اللغة الفرنسیة

05,00 29 9,67 1 9,67 اللغة اإلنجلیزیة

08,50 34 7,33 1 7,33 االجتماعیات

00,00 23 7,50 1 7,50 الریاضیات

05,00 23 8,94 1 8,94 علوم الحیاة واألرض

02,50 35 6,50 1 6,50 الفیزیاء والكیمیاء

03,50 37 4,00 1 4,00 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-8 القسم :

J133334387  البقال فتیحة إسم ورقم التلمیذ :

70,80 مجموع  ن x م 

05,53 معدل اإلمتحان

07,87 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

14,75 7 13,69 1 13,69 اللغة العربیة

09,00 8 9,90 1 9,90 اللغة الفرنسیة

14,50 2 16,17 1 16,17 اللغة اإلنجلیزیة

14,50 8 13,50 1 13,50 االجتماعیات

02,00 31 5,67 1 5,67 الریاضیات

06,50 10 11,56 1 11,56 علوم الحیاة واألرض

14,50 11 13,25 1 13,25 الفیزیاء والكیمیاء

12,00 13 9,83 1 9,83 التربیة اإلسالمیة

14,00 31 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-8 القسم :

J133334388  الكرایني أسیة إسم ورقم التلمیذ :

108,57 مجموع  ن x م 

11,31 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

08,75 37 8,00 1 8,00 اللغة العربیة

00,75 32 4,40 1 4,40 اللغة الفرنسیة

04,00 35 7,00 1 7,00 اللغة اإلنجلیزیة

08,00 39 4,00 1 4,00 االجتماعیات

00,00 35 3,83 1 3,83 الریاضیات

02,00 32 5,88 1 5,88 علوم الحیاة واألرض

02,50 35 6,50 1 6,50 الفیزیاء والكیمیاء

02,00 27 6,83 1 6,83 التربیة اإلسالمیة

17,00 6 16,50 1 16,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-8 القسم :

J133347941  الحمراوي یوسف إسم ورقم التلمیذ :

62,94 مجموع  ن x م 

05,00 معدل اإلمتحان

06,99 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

11,75 15 11,81 1 11,81 اللغة العربیة

01,75 12 7,80 1 7,80 اللغة الفرنسیة

10,00 11 14,17 1 14,17 اللغة اإلنجلیزیة

15,00 23 10,00 1 10,00 االجتماعیات

00,50 9 10,83 1 10,83 الریاضیات

04,50 30 7,00 1 7,00 علوم الحیاة واألرض

12,00 26 8,38 1 8,38 الفیزیاء والكیمیاء

13,00 15 9,50 1 9,50 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-8 القسم :

J147039417  زرطاط اسماء إسم ورقم التلمیذ :

94,49 مجموع  ن x م 

09,50 معدل اإلمتحان

10,50 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

13,25 22 10,44 1 10,44 اللغة العربیة

01,00 34 3,70 1 3,70 اللغة الفرنسیة

10,50 28 10,33 1 10,33 اللغة اإلنجلیزیة

08,50 35 7,00 1 7,00 االجتماعیات

00,00 22 7,67 1 7,67 الریاضیات

09,50 17 9,75 1 9,75 علوم الحیاة واألرض

08,50 22 9,50 1 9,50 الفیزیاء والكیمیاء

06,00 30 6,33 1 6,33 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-8 القسم :

J133463499  السباني أمین إسم ورقم التلمیذ :

80,72 مجموع  ن x م 

08,14 معدل اإلمتحان

08,97 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

09,25 26 9,75 1 9,75 اللغة العربیة

01,50 18 6,70 1 6,70 اللغة الفرنسیة

03,50 23 11,33 1 11,33 اللغة اإلنجلیزیة

07,50 27 9,17 1 9,17 االجتماعیات

00,00 19 7,83 1 7,83 الریاضیات

05,50 35 5,63 1 5,63 علوم الحیاة واألرض

05,50 33 6,63 1 6,63 الفیزیاء والكیمیاء

06,00 28 6,67 1 6,67 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-8 القسم :

J137338897  الحیرش خالد إسم ورقم التلمیذ :

79,70 مجموع  ن x م 

05,86 معدل اإلمتحان

08,86 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

13,00 17 11,69 1 11,69 اللغة العربیة

06,75 10 8,50 1 8,50 اللغة الفرنسیة

14,50 22 11,50 1 11,50 اللغة اإلنجلیزیة

14,00 15 12,00 1 12,00 االجتماعیات

05,00 39 2,33 1 2,33 الریاضیات

08,00 13 10,31 1 10,31 علوم الحیاة واألرض

10,50 7 14,25 1 14,25 الفیزیاء والكیمیاء

05,00 33 5,67 1 5,67 التربیة اإلسالمیة

16,00 22 15,83 1 15,83 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-8 القسم :

J139338898  حرفان أیوب إسم ورقم التلمیذ :

92,08 مجموع  ن x م 

10,31 معدل اإلمتحان

10,23 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة


