
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 28 10,13 1 10,13 اللغة العربیة

02,75 15 5,40 1 5,40 اللغة الفرنسیة

15,50 30 10,17 1 10,17 اللغة اإلنجلیزیة

16,00 16 12,00 1 12,00 االجتماعیات

02,50 15 7,00 1 7,00 الریاضیات

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

09,00 27 9,50 1 9,50 الفیزیاء والكیمیاء

06,50 27 7,67 1 7,67 التربیة اإلسالمیة

18,00 20 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J143023560  الكرجي محمد إسم ورقم التلمیذ :

86,55 مجموع  ن x م 

10,36 معدل اإلمتحان

09,62 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

13,75 31 9,75 1 9,75 اللغة العربیة

04,25 39 2,20 1 2,20 اللغة الفرنسیة

09,00 21 12,00 1 12,00 اللغة اإلنجلیزیة

10,00 27 10,00 1 10,00 االجتماعیات

00,00 14 7,17 1 7,17 الریاضیات

04,00 17 9,50 1 9,50 علوم الحیاة واألرض

10,50 24 10,25 1 10,25 الفیزیاء والكیمیاء

06,50 14 10,33 1 10,33 التربیة اإلسالمیة

17,00 29 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J137338069  بوخریص غزالن إسم ورقم التلمیذ :

86,20 مجموع  ن x م 

08,33 معدل اإلمتحان

09,58 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

10,75 41 7,44 1 7,44 اللغة العربیة

02,00 31 3,00 1 3,00 اللغة الفرنسیة

11,00 33 9,00 1 9,00 اللغة اإلنجلیزیة

05,00 35 8,50 1 8,50 االجتماعیات

00,50 39 2,33 1 2,33 الریاضیات

05,00 40 2,50 1 2,50 علوم الحیاة واألرض

05,50 39 7,13 1 7,13 الفیزیاء والكیمیاء

01,00 31 6,33 1 6,33 التربیة اإلسالمیة

16,00 9 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J131347942  جمي حمزة إسم ورقم التلمیذ :

62,23 مجموع  ن x م 

06,31 معدل اإلمتحان

06,91 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

12,50 10 13,25 1 13,25 اللغة العربیة

08,25 5 12,00 1 12,00 اللغة الفرنسیة

16,00 10 13,83 1 13,83 اللغة اإلنجلیزیة

17,00 6 15,50 1 15,50 االجتماعیات

12,50 4 15,17 1 15,17 الریاضیات

18,00 1 18,00 1 18,00 علوم الحیاة واألرض

18,50 2 18,50 1 18,50 الفیزیاء والكیمیاء

13,50 4 14,00 1 14,00 التربیة اإلسالمیة

17,50 7 16,33 1 16,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J133492669  لعیالي سعید إسم ورقم التلمیذ :

136,58 مجموع  ن x م 

14,86 معدل اإلمتحان

15,18 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

12,25 16 12,06 1 12,06 اللغة العربیة

05,50 18 5,02 1 5,02 اللغة الفرنسیة

14,50 41 5,83 1 5,83 اللغة اإلنجلیزیة

05,00 33 9,00 1 9,00 االجتماعیات

04,00 27 4,83 1 4,83 الریاضیات

05,00 34 5,31 1 5,31 علوم الحیاة واألرض

11,00 37 7,63 1 7,63 الفیزیاء والكیمیاء

05,50 27 7,67 1 7,67 التربیة اإلسالمیة

16,00 9 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J139338918  الوردي توفیق إسم ورقم التلمیذ :

73,35 مجموع  ن x م 

08,75 معدل اإلمتحان

08,15 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

15,75 5 14,31 1 14,31 اللغة العربیة

12,50 7 10,10 1 10,10 اللغة الفرنسیة

17,00 5 15,83 1 15,83 اللغة اإلنجلیزیة

15,50 12 13,00 1 13,00 االجتماعیات

09,00 7 12,17 1 12,17 الریاضیات

09,00 11 10,81 1 10,81 علوم الحیاة واألرض

13,50 10 14,50 1 14,50 الفیزیاء والكیمیاء

15,50 7 12,33 1 12,33 التربیة اإلسالمیة

14,00 7 16,33 1 16,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J145039534  حمومي بالل إسم ورقم التلمیذ :

119,39 مجموع  ن x م 

13,53 معدل اإلمتحان

13,27 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 8 13,69 1 13,69 اللغة العربیة

07,00 9 7,00 1 7,00 اللغة الفرنسیة

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

17,50 3 16,50 1 16,50 االجتماعیات

00,50 17 6,83 1 6,83 الریاضیات

08,50 4 13,19 1 13,19 علوم الحیاة واألرض

13,50 8 15,38 1 15,38 الفیزیاء والكیمیاء

08,00 1 15,17 1 15,17 التربیة اإلسالمیة

14,00 18 15,67 1 15,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J131338148  المحمودي حسن إسم ورقم التلمیذ :

116,42 مجموع  ن x م 

10,97 معدل اإلمتحان

12,94 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 14 12,50 1 12,50 اللغة العربیة

09,75 8 9,00 1 9,00 اللغة الفرنسیة

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

11,50 23 11,00 1 11,00 االجتماعیات

03,00 27 4,83 1 4,83 الریاضیات

06,00 30 6,50 1 6,50 علوم الحیاة واألرض

09,50 25 10,00 1 10,00 الفیزیاء والكیمیاء

05,50 13 10,50 1 10,50 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J133338149  الخاتري زینب إسم ورقم التلمیذ :

89,83 مجموع  ن x م 

09,36 معدل اإلمتحان

09,98 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

11,25 23 10,88 1 10,88 اللغة العربیة

02,50 38 2,40 1 2,40 اللغة الفرنسیة

10,00 42 5,33 1 5,33 اللغة اإلنجلیزیة

13,00 27 10,00 1 10,00 االجتماعیات

00,00 36 3,00 1 3,00 الریاضیات

06,00 26 6,81 1 6,81 علوم الحیاة واألرض

07,00 40 7,00 1 7,00 الفیزیاء والكیمیاء

08,50 33 6,17 1 6,17 التربیة اإلسالمیة

14,00 20 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J139338156  دریرة عصام إسم ورقم التلمیذ :

67,09 مجموع  ن x م 

08,03 معدل اإلمتحان

07,45 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

09,00 43 6,88 1 6,88 اللغة العربیة

01,00 25 3,70 1 3,70 اللغة الفرنسیة

07,50 18 12,33 1 12,33 اللغة اإلنجلیزیة

07,00 33 9,00 1 9,00 االجتماعیات

00,00 36 3,00 1 3,00 الریاضیات

03,00 32 5,50 1 5,50 علوم الحیاة واألرض

06,50 35 7,88 1 7,88 الفیزیاء والكیمیاء

04,00 43 3,50 1 3,50 التربیة اإلسالمیة

16,50 1 17,00 1 17,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J133463500  بنحنیش محمد أشرف إسم ورقم التلمیذ :

68,78 مجموع  ن x م 

06,06 معدل اإلمتحان

07,64 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

12,75 16 12,06 1 12,06 اللغة العربیة

10,75 20 4,80 1 4,80 اللغة الفرنسیة

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

10,50 27 10,00 1 10,00 االجتماعیات

01,00 23 5,83 1 5,83 الریاضیات

10,50 9 11,81 1 11,81 علوم الحیاة واألرض

12,00 16 11,88 1 11,88 الفیزیاء والكیمیاء

11,00 20 8,83 1 8,83 التربیة اإلسالمیة

17,50 40 14,83 1 14,83 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J132338177  الضاوي شیماء إسم ورقم التلمیذ :

96,88 مجموع  ن x م 

11,39 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

14,00 21 11,31 1 11,31 اللغة العربیة

06,50 23 4,10 1 4,10 اللغة الفرنسیة

12,50 26 10,83 1 10,83 اللغة اإلنجلیزیة

13,50 20 11,50 1 11,50 االجتماعیات

05,00 13 8,33 1 8,33 الریاضیات

10,50 5 13,00 1 13,00 علوم الحیاة واألرض

11,50 10 14,50 1 14,50 الفیزیاء والكیمیاء

13,00 9 11,17 1 11,17 التربیة اإلسالمیة

17,00 3 16,50 1 16,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J145039459  العزري سفیان إسم ورقم التلمیذ :

101,25 مجموع  ن x م 

11,50 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

11,75 35 8,81 1 8,81 اللغة العربیة

01,25 27 3,42 1 3,42 اللغة الفرنسیة

09,00 30 10,17 1 10,17 اللغة اإلنجلیزیة

08,00 23 11,00 1 11,00 االجتماعیات

00,00 22 6,00 1 6,00 الریاضیات

07,50 26 6,81 1 6,81 علوم الحیاة واألرض

09,00 28 9,13 1 9,13 الفیزیاء والكیمیاء

03,50 39 4,67 1 4,67 التربیة اإلسالمیة

18,00 3 16,50 1 16,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J130042069  العبیلي حمزة إسم ورقم التلمیذ :

76,50 مجموع  ن x م 

07,56 معدل اإلمتحان

08,50 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

10,00 19 11,94 1 11,94 اللغة العربیة

01,25 29 3,20 1 3,20 اللغة الفرنسیة

05,50 35 8,67 1 8,67 اللغة اإلنجلیزیة

08,00 32 9,50 1 9,50 االجتماعیات

00,00 40 2,00 1 2,00 الریاضیات

06,00 39 3,50 1 3,50 علوم الحیاة واألرض

07,00 33 8,38 1 8,38 الفیزیاء والكیمیاء

07,00 35 6,00 1 6,00 التربیة اإلسالمیة

15,00 20 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J132338229  بن باسو خولة إسم ورقم التلمیذ :

68,68 مجموع  ن x م 

06,64 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

13,00 26 10,38 1 10,38 اللغة العربیة

02,75 42 1,90 1 1,90 اللغة الفرنسیة

10,00 6 14,83 1 14,83 اللغة اإلنجلیزیة

08,00 16 12,00 1 12,00 االجتماعیات

00,00 29 4,50 1 4,50 الریاضیات

03,00 36 4,50 1 4,50 علوم الحیاة واألرض

07,50 42 6,38 1 6,38 الفیزیاء والكیمیاء

06,00 33 6,17 1 6,17 التربیة اإلسالمیة

15,00 26 15,33 1 15,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J136463501  اشحیمة مریم إسم ورقم التلمیذ :

75,98 مجموع  ن x م 

07,25 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

17,75 2 15,88 1 15,88 اللغة العربیة

16,50 2 15,20 1 15,20 اللغة الفرنسیة

19,00 13 13,33 1 13,33 اللغة اإلنجلیزیة

20,00 1 17,50 1 17,50 االجتماعیات

13,00 5 12,83 1 12,83 الریاضیات

13,00 10 11,63 1 11,63 علوم الحیاة واألرض

17,50 6 16,00 1 16,00 الفیزیاء والكیمیاء

16,00 11 10,83 1 10,83 التربیة اإلسالمیة

15,00 26 15,33 1 15,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J130041915  لویمین منال إسم ورقم التلمیذ :

128,53 مجموع  ن x م 

16,42 معدل اإلمتحان

14,28 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

10,75 20 11,63 1 11,63 اللغة العربیة

07,25 6 10,30 1 10,30 اللغة الفرنسیة

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

13,50 16 12,00 1 12,00 االجتماعیات

16,50 2 15,67 1 15,67 الریاضیات

05,00 8 12,00 1 12,00 علوم الحیاة واألرض

18,00 12 14,13 1 14,13 الفیزیاء والكیمیاء

08,50 18 9,83 1 9,83 التربیة اإلسالمیة

14,50 29 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J134349086  الزیتوني مریم إسم ورقم التلمیذ :

113,38 مجموع  ن x م 

11,78 معدل اإلمتحان

12,60 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

11,75 15 12,38 1 12,38 اللغة العربیة

03,50 11 6,00 1 6,00 اللغة الفرنسیة

10,00 12 13,50 1 13,50 اللغة اإلنجلیزیة

12,00 23 11,00 1 11,00 االجتماعیات

04,50 31 3,92 1 3,92 الریاضیات

13,00 20 8,81 1 8,81 علوم الحیاة واألرض

14,00 5 16,38 1 16,38 الفیزیاء والكیمیاء

05,50 20 8,83 1 8,83 التربیة اإلسالمیة

17,00 40 14,83 1 14,83 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J148039446  السجعي یسرى إسم ورقم التلمیذ :

95,65 مجموع  ن x م 

10,14 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

13,25 22 10,94 1 10,94 اللغة العربیة

04,75 31 3,00 1 3,00 اللغة الفرنسیة

13,50 34 8,83 1 8,83 اللغة اإلنجلیزیة

13,00 13 12,50 1 12,50 االجتماعیات

00,00 32 3,83 1 3,83 الریاضیات

03,00 15 10,00 1 10,00 علوم الحیاة واألرض

06,50 31 8,75 1 8,75 الفیزیاء والكیمیاء

07,50 24 8,00 1 8,00 التربیة اإلسالمیة

18,00 9 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J138463502  عزیز زھیر إسم ورقم التلمیذ :

81,85 مجموع  ن x م 

08,83 معدل اإلمتحان

09,09 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

11,75 25 10,50 1 10,50 اللغة العربیة

02,50 40 2,00 1 2,00 اللغة الفرنسیة

03,50 38 7,33 1 7,33 اللغة اإلنجلیزیة

11,50 11 13,50 1 13,50 االجتماعیات

01,00 36 3,00 1 3,00 الریاضیات

07,00 26 6,81 1 6,81 علوم الحیاة واألرض

12,50 31 8,75 1 8,75 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 29 6,83 1 6,83 التربیة اإلسالمیة

16,00 1 17,00 1 17,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J148039448  االبراھیمي اسماعیل إسم ورقم التلمیذ :

75,73 مجموع  ن x م 

07,81 معدل اإلمتحان

08,41 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 39 7,50 1 7,50 اللغة العربیة

07,50 14 5,50 1 5,50 اللغة الفرنسیة

08,50 35 8,67 1 8,67 اللغة اإلنجلیزیة

08,00 9 14,00 1 14,00 االجتماعیات

10,00 11 8,50 1 8,50 الریاضیات

06,00 13 10,19 1 10,19 علوم الحیاة واألرض

13,00 15 12,00 1 12,00 الفیزیاء والكیمیاء

07,50 30 6,67 1 6,67 التربیة اإلسالمیة

15,50 20 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J131338304  الرجراجي المھدي إسم ورقم التلمیذ :

88,52 مجموع  ن x م 

09,86 معدل اإلمتحان

09,84 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 32 9,63 1 9,63 اللغة العربیة

02,00 30 3,10 1 3,10 اللغة الفرنسیة

07,50 28 10,50 1 10,50 اللغة اإلنجلیزیة

09,00 40 6,50 1 6,50 االجتماعیات

01,00 34 3,50 1 3,50 الریاضیات

07,50 26 6,81 1 6,81 علوم الحیاة واألرض

12,50 22 10,88 1 10,88 الفیزیاء والكیمیاء

01,50 41 4,33 1 4,33 التربیة اإلسالمیة

15,00 20 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J130338323  جطیط كریمة إسم ورقم التلمیذ :

70,75 مجموع  ن x م 

07,11 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

12,00 36 8,56 1 8,56 اللغة العربیة

01,25 33 2,90 1 2,90 اللغة الفرنسیة

10,50 22 11,83 1 11,83 اللغة اإلنجلیزیة

06,50 39 7,00 1 7,00 االجتماعیات

09,00 8 9,33 1 9,33 الریاضیات

05,50 38 4,00 1 4,00 علوم الحیاة واألرض

12,50 29 9,00 1 9,00 الفیزیاء والكیمیاء

05,50 25 7,83 1 7,83 التربیة اإلسالمیة

14,50 29 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J140039465  كمال سلوى إسم ورقم التلمیذ :

75,46 مجموع  ن x م 

08,58 معدل اإلمتحان

08,38 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

10,50 27 10,19 1 10,19 اللغة العربیة

01,25 33 2,90 1 2,90 اللغة الفرنسیة

09,50 20 12,17 1 12,17 اللغة اإلنجلیزیة

05,00 20 11,50 1 11,50 االجتماعیات

05,50 25 5,50 1 5,50 الریاضیات

05,00 31 6,19 1 6,19 علوم الحیاة واألرض

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

03,50 16 10,17 1 10,17 التربیة اإلسالمیة

17,00 29 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J131338411  كریم سعیدة إسم ورقم التلمیذ :

84,73 مجموع  ن x م 

07,36 معدل اإلمتحان

09,41 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 6 13,94 1 13,94 اللغة العربیة

02,25 22 4,20 1 4,20 اللغة الفرنسیة

11,00 8 14,50 1 14,50 اللغة اإلنجلیزیة

13,00 13 12,50 1 12,50 االجتماعیات

01,00 19 6,33 1 6,33 الریاضیات

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

10,50 14 12,75 1 12,75 الفیزیاء والكیمیاء

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

15,50 20 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J135338441  مبروك فدوى إسم ورقم التلمیذ :

100,87 مجموع  ن x م 

09,64 معدل اإلمتحان

11,21 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 3 15,81 1 15,81 اللغة العربیة

17,75 3 15,00 1 15,00 اللغة الفرنسیة

17,00 2 16,33 1 16,33 اللغة اإلنجلیزیة

16,50 6 15,50 1 15,50 االجتماعیات

16,00 3 15,50 1 15,50 الریاضیات

13,00 6 12,19 1 12,19 علوم الحیاة واألرض

15,00 4 17,00 1 17,00 الفیزیاء والكیمیاء

14,50 4 14,00 1 14,00 التربیة اإلسالمیة

17,50 3 16,50 1 16,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J132338448  القصیور نورالھدى إسم ورقم التلمیذ :

137,83 مجموع  ن x م 

16,08 معدل اإلمتحان

15,31 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

17,75 4 14,88 1 14,88 اللغة العربیة

11,00 4 14,10 1 14,10 اللغة الفرنسیة

18,00 6 14,83 1 14,83 اللغة اإلنجلیزیة

16,50 5 16,00 1 16,00 االجتماعیات

12,50 8 9,33 1 9,33 الریاضیات

10,50 6 12,19 1 12,19 علوم الحیاة واألرض

15,50 6 16,00 1 16,00 الفیزیاء والكیمیاء

14,00 1 15,17 1 15,17 التربیة اإلسالمیة

15,50 26 15,33 1 15,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J144039535  المسعودي فدوى إسم ورقم التلمیذ :

127,83 مجموع  ن x م 

14,58 معدل اإلمتحان

14,20 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 30 9,81 1 9,81 اللغة العربیة

04,50 16 5,10 1 5,10 اللغة الفرنسیة

07,00 17 12,50 1 12,50 اللغة اإلنجلیزیة

13,00 3 16,50 1 16,50 االجتماعیات

01,00 15 7,00 1 7,00 الریاضیات

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

18,00 9 15,00 1 15,00 الفیزیاء والكیمیاء

09,00 9 11,17 1 11,17 التربیة اإلسالمیة

16,00 9 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J141039536  اوالد حمو الصغیر یوسف إسم ورقم التلمیذ :

100,08 مجموع  ن x م 

09,72 معدل اإلمتحان

11,12 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 12 12,56 1 12,56 اللغة العربیة

03,75 25 3,70 1 3,70 اللغة الفرنسیة

12,00 9 14,00 1 14,00 اللغة اإلنجلیزیة

11,00 23 11,00 1 11,00 االجتماعیات

01,00 26 5,00 1 5,00 الریاضیات

05,50 23 7,81 1 7,81 علوم الحیاة واألرض

06,50 17 11,75 1 11,75 الفیزیاء والكیمیاء

06,50 23 8,50 1 8,50 التربیة اإلسالمیة

17,50 29 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J140039478  سعید سكینة إسم ورقم التلمیذ :

89,33 مجموع  ن x م 

08,50 معدل اإلمتحان

09,93 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

08,75 39 7,50 1 7,50 اللغة العربیة

00,75 40 2,00 1 2,00 اللغة الفرنسیة

09,00 32 9,33 1 9,33 اللغة اإلنجلیزیة

09,50 27 10,00 1 10,00 االجتماعیات

04,50 24 5,58 1 5,58 الریاضیات

02,50 22 8,00 1 8,00 علوم الحیاة واألرض

10,50 25 10,00 1 10,00 الفیزیاء والكیمیاء

04,00 36 5,83 1 5,83 التربیة اإلسالمیة

18,00 9 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J139463506  الروام المھدي إسم ورقم التلمیذ :

74,25 مجموع  ن x م 

07,50 معدل اإلمتحان

08,25 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

13,25 7 13,81 1 13,81 اللغة العربیة

04,00 10 6,20 1 6,20 اللغة الفرنسیة

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

13,50 8 14,50 1 14,50 االجتماعیات

02,00 10 9,00 1 9,00 الریاضیات

11,50 3 13,81 1 13,81 علوم الحیاة واألرض

14,00 3 17,38 1 17,38 الفیزیاء والكیمیاء

07,00 16 10,17 1 10,17 التربیة اإلسالمیة

16,00 18 15,67 1 15,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J141039484  العالم سفیان إسم ورقم التلمیذ :

114,20 مجموع  ن x م 

10,58 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

05,75 37 8,19 1 8,19 اللغة العربیة

00,75 35 2,80 1 2,80 اللغة الفرنسیة

05,00 39 6,50 1 6,50 اللغة اإلنجلیزیة

05,50 38 7,50 1 7,50 االجتماعیات

00,00 41 1,00 1 1,00 الریاضیات

05,50 42 2,19 1 2,19 علوم الحیاة واألرض

06,50 41 6,63 1 6,63 الفیزیاء والكیمیاء

02,50 37 5,67 1 5,67 التربیة اإلسالمیة

15,50 29 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J130338591  العروسي سھام إسم ورقم التلمیذ :

55,47 مجموع  ن x م 

05,22 معدل اإلمتحان

06,16 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

10,25 38 7,88 1 7,88 اللغة العربیة

05,75 28 3,40 1 3,40 اللغة الفرنسیة

11,50 23 11,50 1 11,50 اللغة اإلنجلیزیة

13,50 27 10,00 1 10,00 االجتماعیات

06,50 5 12,83 1 12,83 الریاضیات

08,00 16 9,81 1 9,81 علوم الحیاة واألرض

12,50 21 11,00 1 11,00 الفیزیاء والكیمیاء

06,50 22 8,67 1 8,67 التربیة اإلسالمیة

16,00 9 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J146039489  الحمراوي اسامة إسم ورقم التلمیذ :

91,09 مجموع  ن x م 

10,06 معدل اإلمتحان

10,12 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

12,25 29 9,88 1 9,88 اللغة العربیة

02,00 24 3,80 1 3,80 اللغة الفرنسیة

08,00 27 10,67 1 10,67 اللغة اإلنجلیزیة

04,50 35 8,50 1 8,50 االجتماعیات

00,00 43 0,50 1 0,50 الریاضیات

05,00 43 1,50 1 1,50 علوم الحیاة واألرض

05,50 43 5,88 1 5,88 الفیزیاء والكیمیاء

01,00 42 3,83 1 3,83 التربیة اإلسالمیة

15,50 40 14,83 1 14,83 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J135334392  بوسوارت رجاء إسم ورقم التلمیذ :

59,38 مجموع  ن x م 

05,97 معدل اإلمتحان

06,60 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

15,75 18 12,00 1 12,00 اللغة العربیة

03,00 21 4,40 1 4,40 اللغة الفرنسیة

10,00 37 7,50 1 7,50 اللغة اإلنجلیزیة

14,50 13 12,50 1 12,50 االجتماعیات

07,00 11 8,50 1 8,50 الریاضیات

14,00 35 5,00 1 5,00 علوم الحیاة واألرض

13,50 18 11,63 1 11,63 الفیزیاء والكیمیاء

06,50 19 9,50 1 9,50 التربیة اإلسالمیة

16,00 9 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J141039494  العمراوي المھدي إسم ورقم التلمیذ :

87,03 مجموع  ن x م 

11,14 معدل اإلمتحان

09,67 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

16,75 1 16,38 1 16,38 اللغة العربیة

14,75 1 15,40 1 15,40 اللغة الفرنسیة

18,00 3 16,00 1 16,00 اللغة اإلنجلیزیة

19,00 1 17,50 1 17,50 االجتماعیات

16,00 1 16,00 1 16,00 الریاضیات

17,50 2 15,50 1 15,50 علوم الحیاة واألرض

17,00 1 19,88 1 19,88 الفیزیاء والكیمیاء

17,50 3 14,33 1 14,33 التربیة اإلسالمیة

16,00 9 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J130066711  الوردي حمزة إسم ورقم التلمیذ :

146,98 مجموع  ن x م 

16,94 معدل اإلمتحان

16,33 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 33 9,13 1 9,13 اللغة العربیة

01,75 35 2,80 1 2,80 اللغة الفرنسیة

10,50 25 11,00 1 11,00 اللغة اإلنجلیزیة

07,00 40 6,50 1 6,50 االجتماعیات

00,00 19 6,33 1 6,33 الریاضیات

05,00 36 4,50 1 4,50 علوم الحیاة واألرض

09,00 38 7,38 1 7,38 الفیزیاء والكیمیاء

01,00 31 6,33 1 6,33 التربیة اإلسالمیة

17,00 29 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J147047405  المزایتي حسناء إسم ورقم التلمیذ :

68,97 مجموع  ن x م 

06,53 معدل اإلمتحان

07,66 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

14,00 23 10,88 1 10,88 اللغة العربیة

03,75 16 5,10 1 5,10 اللغة الفرنسیة

11,00 18 12,33 1 12,33 اللغة اإلنجلیزیة

10,50 35 8,50 1 8,50 االجتماعیات

00,00 41 1,00 1 1,00 الریاضیات

03,50 23 7,81 1 7,81 علوم الحیاة واألرض

07,50 23 10,50 1 10,50 الفیزیاء والكیمیاء

02,50 25 7,83 1 7,83 التربیة اإلسالمیة

15,00 40 14,83 1 14,83 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J146039501  الحریري شیماء إسم ورقم التلمیذ :

78,79 مجموع  ن x م 

07,53 معدل اإلمتحان

08,75 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 12 12,56 1 12,56 اللغة العربیة

04,25 19 5,00 1 5,00 اللغة الفرنسیة

13,50 23 11,50 1 11,50 اللغة اإلنجلیزیة

10,50 20 11,50 1 11,50 االجتماعیات

01,00 19 6,33 1 6,33 الریاضیات

04,50 17 9,50 1 9,50 علوم الحیاة واألرض

13,00 29 9,00 1 9,00 الفیزیاء والكیمیاء

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

17,00 29 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J143039505  سعید خدیجة إسم ورقم التلمیذ :

91,06 مجموع  ن x م 

09,31 معدل اإلمتحان

10,12 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

05,75 34 9,06 1 9,06 اللغة العربیة

01,00 37 2,60 1 2,60 اللغة الفرنسیة

01,50 43 4,50 1 4,50 اللغة اإلنجلیزیة

02,50 42 5,50 1 5,50 االجتماعیات

02,50 30 4,33 1 4,33 الریاضیات

04,50 21 8,50 1 8,50 علوم الحیاة واألرض

03,00 36 7,75 1 7,75 الفیزیاء والكیمیاء

02,50 38 5,17 1 5,17 التربیة اإلسالمیة

15,00 9 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J132464269  الھداوي محمد إسم ورقم التلمیذ :

63,41 مجموع  ن x م 

04,25 معدل اإلمتحان

07,05 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

15,50 9 13,44 1 13,44 اللغة العربیة

02,75 13 5,60 1 5,60 اللغة الفرنسیة

13,50 3 16,00 1 16,00 اللغة اإلنجلیزیة

15,50 16 12,00 1 12,00 االجتماعیات

02,00 32 3,83 1 3,83 الریاضیات

10,00 13 10,19 1 10,19 علوم الحیاة واألرض

16,00 13 14,00 1 14,00 الفیزیاء والكیمیاء

11,50 7 12,33 1 12,33 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J146039537  اوالد عبد الصادق ھجر إسم ورقم التلمیذ :

102,39 مجموع  ن x م 

11,19 معدل اإلمتحان

11,38 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

15,50 11 12,69 1 12,69 اللغة العربیة

05,75 12 5,90 1 5,90 اللغة الفرنسیة

11,50 14 13,17 1 13,17 اللغة اإلنجلیزیة

16,00 9 14,00 1 14,00 االجتماعیات

00,00 18 6,50 1 6,50 الریاضیات

06,00 32 5,50 1 5,50 علوم الحیاة واألرض

13,00 19 11,38 1 11,38 الفیزیاء والكیمیاء

10,50 6 13,50 1 13,50 التربیة اإلسالمیة

16,00 29 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J135334391  الوالي مریم إسم ورقم التلمیذ :

97,63 مجموع  ن x م 

10,47 معدل اإلمتحان

10,85 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

08,25 41 7,44 1 7,44 اللغة العربیة

00,75 42 1,90 1 1,90 اللغة الفرنسیة

09,50 39 6,50 1 6,50 اللغة اإلنجلیزیة

07,00 42 5,50 1 5,50 االجتماعیات

00,00 35 3,08 1 3,08 الریاضیات

06,00 40 2,50 1 2,50 علوم الحیاة واألرض

07,00 34 8,13 1 8,13 الفیزیاء والكیمیاء

02,00 40 4,50 1 4,50 التربیة اإلسالمیة

16,00 3 16,50 1 16,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-9 القسم :

J139464270  ابو الوفاء عبد الوھاب إسم ورقم التلمیذ :

56,05 مجموع  ن x م 

06,28 معدل اإلمتحان

06,23 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة


