
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 6 12,00 1 12,00 اللغة العربیة

13,00 1 14,60 1 14,60 اللغة الفرنسیة

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

16,50 4 17,00 1 17,00 االجتماعیات

17,00 1 18,17 1 18,17 الریاضیات

16,50 2 14,13 1 14,13 علوم الحیاة واألرض

18,50 3 17,38 1 17,38 الفیزیاء والكیمیاء

13,50 6 12,67 1 12,67 التربیة اإلسالمیة

16,00 9 14,50 1 14,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J140043748  بنیمان مریم إسم ورقم التلمیذ :

137,43 مجموع  ن x م 

15,75 معدل اإلمتحان

15,27 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

16,25 2 14,81 1 14,81 اللغة العربیة

13,50 2 11,80 1 11,80 اللغة الفرنسیة

17,00 1 18,33 1 18,33 اللغة اإلنجلیزیة

19,00 1 18,83 1 18,83 االجتماعیات

15,00 3 16,17 1 16,17 الریاضیات

16,00 1 17,50 1 17,50 علوم الحیاة واألرض

14,00 5 16,50 1 16,50 الفیزیاء والكیمیاء

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

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J132338094  ایت العسري حنان إسم ورقم التلمیذ :

143,61 مجموع  ن x م 

15,03 معدل اإلمتحان

15,96 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 20 10,38 1 10,38 اللغة العربیة

04,25 31 5,10 1 5,10 اللغة الفرنسیة

12,00 33 8,00 1 8,00 اللغة اإلنجلیزیة

07,00 31 9,50 1 9,50 االجتماعیات

06,00 10 9,92 1 9,92 الریاضیات

04,00 26 5,63 1 5,63 علوم الحیاة واألرض

10,00 28 9,13 1 9,13 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 26 6,83 1 6,83 التربیة اإلسالمیة

12,00 13 14,00 1 14,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J139338102  الحداد زینب إسم ورقم التلمیذ :

78,48 مجموع  ن x م 

08,31 معدل اإلمتحان

08,72 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 17 10,56 1 10,56 اللغة العربیة

07,50 9 8,40 1 8,40 اللغة الفرنسیة

11,50 16 12,00 1 12,00 اللغة اإلنجلیزیة

14,00 9 13,50 1 13,50 االجتماعیات

05,00 15 8,50 1 8,50 الریاضیات

05,00 12 9,00 1 9,00 علوم الحیاة واألرض

09,00 24 10,63 1 10,63 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 16 8,33 1 8,33 التربیة اإلسالمیة

12,00 30 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J140043673  مومن ھاجر إسم ورقم التلمیذ :

93,92 مجموع  ن x م 

09,11 معدل اإلمتحان

10,44 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

09,00 42 4,00 1 4,00 اللغة العربیة

04,00 30 5,20 1 5,20 اللغة الفرنسیة

11,50 28 8,67 1 8,67 اللغة اإلنجلیزیة

08,00 26 10,00 1 10,00 االجتماعیات

00,50 36 3,08 1 3,08 الریاضیات

05,00 43 2,00 1 2,00 علوم الحیاة واألرض

06,00 41 5,50 1 5,50 الفیزیاء والكیمیاء

04,00 39 4,83 1 4,83 التربیة اإلسالمیة

12,00 24 13,50 1 13,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J130039779  عكوشي محمد إسم ورقم التلمیذ :

56,78 مجموع  ن x م 

06,67 معدل اإلمتحان

06,31 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

11,00 32 8,25 1 8,25 اللغة العربیة

02,75 12 7,20 1 7,20 اللغة الفرنسیة

14,50 4 16,00 1 16,00 اللغة اإلنجلیزیة

12,00 9 13,50 1 13,50 االجتماعیات

02,00 11 9,83 1 9,83 الریاضیات

13,50 10 9,81 1 9,81 علوم الحیاة واألرض

16,50 4 17,25 1 17,25 الفیزیاء والكیمیاء

10,50 30 6,33 1 6,33 التربیة اإلسالمیة

16,00 4 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J132338134  بوصبع عماد إسم ورقم التلمیذ :

103,18 مجموع  ن x م 

10,97 معدل اإلمتحان

11,46 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

08,50 29 9,00 1 9,00 اللغة العربیة

03,25 35 4,90 1 4,90 اللغة الفرنسیة

14,50 12 13,33 1 13,33 اللغة اإلنجلیزیة

12,00 7 14,50 1 14,50 االجتماعیات

01,50 40 2,42 1 2,42 الریاضیات

04,50 14 7,81 1 7,81 علوم الحیاة واألرض

09,50 14 12,00 1 12,00 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 13 9,50 1 9,50 التربیة اإلسالمیة

13,00 37 12,67 1 12,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J144043692  أكنون علي إسم ورقم التلمیذ :

86,13 مجموع  ن x م 

07,92 معدل اإلمتحان

09,57 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 20 10,38 1 10,38 اللغة العربیة

10,00 5 9,30 1 9,30 اللغة الفرنسیة

13,50 18 11,00 1 11,00 اللغة اإلنجلیزیة

07,50 33 8,50 1 8,50 االجتماعیات

03,00 19 6,33 1 6,33 الریاضیات

02,00 23 5,88 1 5,88 علوم الحیاة واألرض

10,00 34 8,00 1 8,00 الفیزیاء والكیمیاء

03,00 34 5,67 1 5,67 التربیة اإلسالمیة

14,00 37 12,67 1 12,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J133338146  المسناوي فاطمة الزھراء إسم ورقم التلمیذ :

77,72 مجموع  ن x م 

07,94 معدل اإلمتحان

08,64 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

13,75 6 12,00 1 12,00 اللغة العربیة

06,50 13 6,70 1 6,70 اللغة الفرنسیة

18,00 5 15,67 1 15,67 اللغة اإلنجلیزیة

17,50 2 17,83 1 17,83 االجتماعیات

03,00 42 1,83 1 1,83 الریاضیات

10,00 8 10,63 1 10,63 علوم الحیاة واألرض

16,50 2 18,13 1 18,13 الفیزیاء والكیمیاء

17,50 3 14,83 1 14,83 التربیة اإلسالمیة

13,00 12 14,17 1 14,17 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J135338162  الضابي حمزة إسم ورقم التلمیذ :

111,78 مجموع  ن x م 

12,86 معدل اإلمتحان

12,42 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

11,25 23 9,88 1 9,88 اللغة العربیة

03,25 4 9,60 1 9,60 اللغة الفرنسیة

11,00 14 12,33 1 12,33 اللغة اإلنجلیزیة

12,50 9 13,50 1 13,50 االجتماعیات

08,00 7 10,58 1 10,58 الریاضیات

07,00 13 8,13 1 8,13 علوم الحیاة واألرض

15,00 10 13,38 1 13,38 الفیزیاء والكیمیاء

07,50 14 9,33 1 9,33 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J149043752  مومنة حلیمة إسم ورقم التلمیذ :

100,73 مجموع  ن x م 

09,94 معدل اإلمتحان

11,19 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

11,50 14 11,31 1 11,31 اللغة العربیة

01,50 21 6,00 1 6,00 اللغة الفرنسیة

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

10,50 18 12,00 1 12,00 االجتماعیات

06,50 9 10,25 1 10,25 الریاضیات

04,00 5 11,13 1 11,13 علوم الحیاة واألرض

14,00 19 11,38 1 11,38 الفیزیاء والكیمیاء

06,00 25 7,00 1 7,00 التربیة اإلسالمیة

17,00 4 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J146043755  البجباجي نعیمة إسم ورقم التلمیذ :

96,73 مجموع  ن x م 

09,22 معدل اإلمتحان

10,75 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

10,75 25 9,75 1 9,75 اللغة العربیة

05,25 33 5,00 1 5,00 اللغة الفرنسیة

10,50 28 8,67 1 8,67 اللغة اإلنجلیزیة

10,50 41 7,50 1 7,50 االجتماعیات

04,50 28 4,33 1 4,33 الریاضیات

07,00 33 4,63 1 4,63 علوم الحیاة واألرض

12,50 21 11,25 1 11,25 الفیزیاء والكیمیاء

07,00 23 7,33 1 7,33 التربیة اإلسالمیة

15,00 13 14,00 1 14,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J138334395  سلیماني محسن إسم ورقم التلمیذ :

72,46 مجموع  ن x م 

09,22 معدل اإلمتحان

08,05 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

13,25 6 12,00 1 12,00 اللغة العربیة

02,75 22 5,90 1 5,90 اللغة الفرنسیة

12,00 33 8,00 1 8,00 اللغة اإلنجلیزیة

16,50 6 15,00 1 15,00 االجتماعیات

01,50 12 9,75 1 9,75 الریاضیات

06,00 28 5,56 1 5,56 علوم الحیاة واألرض

15,00 8 14,25 1 14,25 الفیزیاء والكیمیاء

04,00 7 11,00 1 11,00 التربیة اإلسالمیة

18,00 23 13,67 1 13,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J144043759  الحمیدي مصطفى إسم ورقم التلمیذ :

95,13 مجموع  ن x م 

09,89 معدل اإلمتحان

10,57 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 40 6,38 1 6,38 اللغة العربیة

02,50 43 2,80 1 2,80 اللغة الفرنسیة

03,00 43 2,67 1 2,67 اللغة اإلنجلیزیة

06,50 38 8,00 1 8,00 االجتماعیات

00,50 31 3,92 1 3,92 الریاضیات

06,50 32 4,88 1 4,88 علوم الحیاة واألرض

06,50 35 7,25 1 7,25 الفیزیاء والكیمیاء

04,00 37 5,33 1 5,33 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J146043761  الحمیدي خالد إسم ورقم التلمیذ :

55,22 مجموع  ن x م 

05,50 معدل اإلمتحان

06,14 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

08,25 20 10,38 1 10,38 اللغة العربیة

03,50 24 5,70 1 5,70 اللغة الفرنسیة

14,50 8 14,17 1 14,17 اللغة اإلنجلیزیة

10,50 19 11,50 1 11,50 االجتماعیات

00,50 16 8,42 1 8,42 الریاضیات

06,50 24 5,81 1 5,81 علوم الحیاة واألرض

10,50 14 12,00 1 12,00 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 22 7,50 1 7,50 التربیة اإلسالمیة

16,00 30 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J146043722  خویا ابراھیم یوسف إسم ورقم التلمیذ :

88,47 مجموع  ن x م 

08,31 معدل اإلمتحان

09,83 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

05,50 35 7,56 1 7,56 اللغة العربیة

01,75 42 3,00 1 3,00 اللغة الفرنسیة

01,50 40 5,00 1 5,00 اللغة اإلنجلیزیة

04,00 43 5,00 1 5,00 االجتماعیات

00,50 39 2,50 1 2,50 الریاضیات

02,00 34 4,31 1 4,31 علوم الحیاة واألرض

04,00 43 4,88 1 4,88 الفیزیاء والكیمیاء

01,00 43 3,33 1 3,33 التربیة اإلسالمیة

12,00 9 14,50 1 14,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J136338315  سعیدي لبنى إسم ورقم التلمیذ :

50,08 مجموع  ن x م 

03,58 معدل اإلمتحان

05,56 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

09,75 36 7,38 1 7,38 اللغة العربیة

01,00 41 3,10 1 3,10 اللغة الفرنسیة

06,00 42 3,33 1 3,33 اللغة اإلنجلیزیة

11,50 33 8,50 1 8,50 االجتماعیات

00,00 34 3,33 1 3,33 الریاضیات

03,00 22 5,94 1 5,94 علوم الحیاة واألرض

04,50 39 5,63 1 5,63 الفیزیاء والكیمیاء

03,50 40 4,50 1 4,50 التربیة اإلسالمیة

07,00 43 9,00 1 9,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J134338336  عیوش مصطفى إسم ورقم التلمیذ :

50,70 مجموع  ن x م 

05,14 معدل اإلمتحان

05,63 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

11,25 13 11,44 1 11,44 اللغة العربیة

04,75 14 6,50 1 6,50 اللغة الفرنسیة

16,50 2 17,67 1 17,67 اللغة اإلنجلیزیة

16,00 24 10,50 1 10,50 االجتماعیات

01,50 5 11,50 1 11,50 الریاضیات

05,00 17 6,69 1 6,69 علوم الحیاة واألرض

09,50 17 11,50 1 11,50 الفیزیاء والكیمیاء

09,00 9 10,33 1 10,33 التربیة اإلسالمیة

12,00 13 14,00 1 14,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J137334393  إسم ورقم التلمیذ : أوحمو فاطمة

100,13 مجموع  ن x م 

09,50 معدل اإلمتحان

11,13 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

14,75 5 13,00 1 13,00 اللغة العربیة

04,00 14 6,50 1 6,50 اللغة الفرنسیة

13,50 21 10,33 1 10,33 اللغة اإلنجلیزیة

15,50 7 14,50 1 14,50 االجتماعیات

13,50 5 11,50 1 11,50 الریاضیات

05,50 11 9,38 1 9,38 علوم الحیاة واألرض

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

06,50 10 10,17 1 10,17 التربیة اإلسالمیة

12,00 24 13,50 1 13,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J142043762  عدي شیماء إسم ورقم التلمیذ :

100,25 مجموع  ن x م 

10,69 معدل اإلمتحان

11,14 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

13,00 19 10,50 1 10,50 اللغة العربیة

03,50 11 7,30 1 7,30 اللغة الفرنسیة

09,50 27 9,00 1 9,00 اللغة اإلنجلیزیة

16,50 17 12,50 1 12,50 االجتماعیات

03,50 23 5,33 1 5,33 الریاضیات

03,00 25 5,75 1 5,75 علوم الحیاة واألرض

11,00 12 12,75 1 12,75 الفیزیاء والكیمیاء

07,50 11 10,00 1 10,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 11 14,33 1 14,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J137338368  یمني مریم إسم ورقم التلمیذ :

87,47 مجموع  ن x م 

09,06 معدل اإلمتحان

09,72 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 27 9,31 1 9,31 اللغة العربیة

01,00 14 6,50 1 6,50 اللغة الفرنسیة

09,50 33 8,00 1 8,00 اللغة اإلنجلیزیة

09,50 33 8,50 1 8,50 االجتماعیات

00,50 22 5,50 1 5,50 الریاضیات

01,00 40 3,50 1 3,50 علوم الحیاة واألرض

08,50 32 8,13 1 8,13 الفیزیاء والكیمیاء

03,50 23 7,33 1 7,33 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J133334394  الیوسفي نبیل إسم ورقم التلمیذ :

70,77 مجموع  ن x م 

06,17 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

14,25 1 16,25 1 16,25 اللغة العربیة

06,75 5 9,30 1 9,30 اللغة الفرنسیة

15,50 6 15,33 1 15,33 اللغة اإلنجلیزیة

15,50 3 17,50 1 17,50 االجتماعیات

16,00 2 16,67 1 16,67 الریاضیات

13,00 4 11,50 1 11,50 علوم الحیاة واألرض

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

16,50 2 15,17 1 15,17 التربیة اإلسالمیة

14,00 4 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J131338438  العلوي رشیدة إسم ورقم التلمیذ :

135,90 مجموع  ن x م 

14,39 معدل اإلمتحان

15,10 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

13,50 17 10,56 1 10,56 اللغة العربیة

04,25 39 4,00 1 4,00 اللغة الفرنسیة

12,00 39 6,50 1 6,50 اللغة اإلنجلیزیة

13,00 24 10,50 1 10,50 االجتماعیات

07,50 17 8,00 1 8,00 الریاضیات

14,00 6 11,00 1 11,00 علوم الحیاة واألرض

12,00 6 16,00 1 16,00 الفیزیاء والكیمیاء

07,50 5 12,83 1 12,83 التربیة اإلسالمیة

18,00 3 15,17 1 15,17 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J131334396  عوفیر حسام إسم ورقم التلمیذ :

94,56 مجموع  ن x م 

11,31 معدل اإلمتحان

10,51 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

12,25 16 10,69 1 10,69 اللغة العربیة

03,50 37 4,10 1 4,10 اللغة الفرنسیة

14,00 20 10,50 1 10,50 اللغة اإلنجلیزیة

14,00 22 11,00 1 11,00 االجتماعیات

00,00 43 1,33 1 1,33 الریاضیات

02,50 39 3,63 1 3,63 علوم الحیاة واألرض

12,50 17 11,50 1 11,50 الفیزیاء والكیمیاء

06,50 18 8,00 1 8,00 التربیة اإلسالمیة

12,00 37 12,67 1 12,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J139338455  لبحیري عبد الصمد إسم ورقم التلمیذ :

73,41 مجموع  ن x م 

08,58 معدل اإلمتحان

08,16 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

09,50 37 7,19 1 7,19 اللغة العربیة

03,00 20 6,10 1 6,10 اللغة الفرنسیة

13,00 23 10,00 1 10,00 اللغة اإلنجلیزیة

09,50 32 9,00 1 9,00 االجتماعیات

00,00 8 10,50 1 10,50 الریاضیات

05,50 15 7,38 1 7,38 علوم الحیاة واألرض

05,50 36 6,75 1 6,75 الفیزیاء والكیمیاء

01,50 32 6,00 1 6,00 التربیة اإلسالمیة

13,00 24 13,50 1 13,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J138338475  حازم شیماء إسم ورقم التلمیذ :

76,41 مجموع  ن x م 

06,72 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

10,25 9 11,75 1 11,75 اللغة العربیة

07,00 25 5,60 1 5,60 اللغة الفرنسیة

14,50 9 14,00 1 14,00 اللغة اإلنجلیزیة

13,00 9 13,50 1 13,50 االجتماعیات

06,50 13 9,42 1 9,42 الریاضیات

08,50 16 7,06 1 7,06 علوم الحیاة واألرض

12,50 11 13,25 1 13,25 الفیزیاء والكیمیاء

06,50 20 7,83 1 7,83 التربیة اإلسالمیة

14,00 4 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J139338491  اسبابو سھیلة إسم ورقم التلمیذ :

97,41 مجموع  ن x م 

10,31 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

10,50 25 9,75 1 9,75 اللغة العربیة

02,25 40 3,30 1 3,30 اللغة الفرنسیة

06,00 38 6,83 1 6,83 اللغة اإلنجلیزیة

06,00 38 8,00 1 8,00 االجتماعیات

00,00 41 2,00 1 2,00 الریاضیات

04,50 18 6,63 1 6,63 علوم الحیاة واألرض

01,50 42 5,25 1 5,25 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 32 6,00 1 6,00 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J144043777  العوكلي خدیجة إسم ورقم التلمیذ :

61,76 مجموع  ن x م 

05,36 معدل اإلمتحان

06,86 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

09,75 41 5,81 1 5,81 اللغة العربیة

03,00 17 6,30 1 6,30 اللغة الفرنسیة

12,00 31 8,33 1 8,33 اللغة اإلنجلیزیة

06,00 26 10,00 1 10,00 االجتماعیات

00,00 36 3,08 1 3,08 الریاضیات

07,50 36 4,25 1 4,25 علوم الحیاة واألرض

09,00 30 8,63 1 8,63 الفیزیاء والكیمیاء

02,00 42 3,50 1 3,50 التربیة اإلسالمیة

12,00 30 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J148043701  مشكور عبد اإلاله إسم ورقم التلمیذ :

62,90 مجموع  ن x م 

06,81 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

13,50 11 11,63 1 11,63 اللغة العربیة

03,00 19 6,20 1 6,20 اللغة الفرنسیة

10,00 30 8,50 1 8,50 اللغة اإلنجلیزیة

10,50 26 10,00 1 10,00 االجتماعیات

00,50 30 4,00 1 4,00 الریاضیات

05,50 31 4,94 1 4,94 علوم الحیاة واألرض

05,00 26 9,63 1 9,63 الفیزیاء والكیمیاء

07,50 18 8,00 1 8,00 التربیة اإلسالمیة

13,00 37 12,67 1 12,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J140043686  صادق ابتسام إسم ورقم التلمیذ :

75,55 مجموع  ن x م 

07,61 معدل اإلمتحان

08,39 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

11,50 15 11,13 1 11,13 اللغة العربیة

01,25 28 5,30 1 5,30 اللغة الفرنسیة

13,00 25 9,33 1 9,33 اللغة اإلنجلیزیة

13,50 26 10,00 1 10,00 االجتماعیات

01,50 23 5,33 1 5,33 الریاضیات

06,00 20 6,50 1 6,50 علوم الحیاة واألرض

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

08,50 29 6,67 1 6,67 التربیة اإلسالمیة

12,00 4 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J134338553  معروف لیلى إسم ورقم التلمیذ :

79,51 مجموع  ن x م 

08,64 معدل اإلمتحان

08,83 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

08,50 39 6,94 1 6,94 اللغة العربیة

01,00 27 5,50 1 5,50 اللغة الفرنسیة

06,50 31 8,33 1 8,33 اللغة اإلنجلیزیة

08,00 33 8,50 1 8,50 االجتماعیات

00,00 25 5,00 1 5,00 الریاضیات

05,50 34 4,31 1 4,31 علوم الحیاة واألرض

04,50 38 6,00 1 6,00 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 36 5,50 1 5,50 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J138338584  البرودي سكینة إسم ورقم التلمیذ :

64,08 مجموع  ن x م 

05,83 معدل اإلمتحان

07,12 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

11,00 33 7,94 1 7,94 اللغة العربیة

02,75 28 5,30 1 5,30 اللغة الفرنسیة

13,50 24 9,67 1 9,67 اللغة اإلنجلیزیة

11,50 19 11,50 1 11,50 االجتماعیات

02,00 18 6,67 1 6,67 الریاضیات

07,00 37 3,88 1 3,88 علوم الحیاة واألرض

10,00 13 12,25 1 12,25 الفیزیاء والكیمیاء

06,50 16 8,33 1 8,33 التربیة اإلسالمیة

15,00 41 12,50 1 12,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J143043773  كیحل عثمان إسم ورقم التلمیذ :

78,03 مجموع  ن x م 

08,81 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

14,50 12 11,56 1 11,56 اللغة العربیة

09,50 17 6,30 1 6,30 اللغة الفرنسیة

09,00 16 12,00 1 12,00 اللغة اإلنجلیزیة

11,50 5 15,50 1 15,50 االجتماعیات

12,00 4 12,83 1 12,83 الریاضیات

11,50 29 5,19 1 5,19 علوم الحیاة واألرض

11,50 9 14,00 1 14,00 الفیزیاء والكیمیاء

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

12,00 41 12,50 1 12,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J142043720  الكناني الیاس إسم ورقم التلمیذ :

99,88 مجموع  ن x م 

11,33 معدل اإلمتحان

11,10 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

06,00 43 3,94 1 3,94 اللغة العربیة

01,50 23 5,80 1 5,80 اللغة الفرنسیة

08,50 19 10,67 1 10,67 اللغة اإلنجلیزیة

03,00 26 10,00 1 10,00 االجتماعیات

00,00 20 6,00 1 6,00 الریاضیات

02,00 29 5,19 1 5,19 علوم الحیاة واألرض

12,50 32 8,13 1 8,13 الفیزیاء والكیمیاء

04,00 40 4,50 1 4,50 التربیة اإلسالمیة

15,00 30 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J140043700  الغالي عماد إسم ورقم التلمیذ :

67,22 مجموع  ن x م 

05,83 معدل اإلمتحان

07,47 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

09,50 30 8,69 1 8,69 اللغة العربیة

01,00 33 5,00 1 5,00 اللغة الفرنسیة

06,50 41 4,67 1 4,67 اللغة اإلنجلیزیة

08,50 33 8,50 1 8,50 االجتماعیات

01,00 29 4,17 1 4,17 الریاضیات

03,00 38 3,75 1 3,75 علوم الحیاة واألرض

11,00 37 6,50 1 6,50 الفیزیاء والكیمیاء

03,00 26 6,83 1 6,83 التربیة اإلسالمیة

13,00 29 13,33 1 13,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J140043775  القبزي بھیة إسم ورقم التلمیذ :

61,44 مجموع  ن x م 

06,28 معدل اإلمتحان

06,83 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

10,75 9 11,75 1 11,75 اللغة العربیة

02,75 7 8,80 1 8,80 اللغة الفرنسیة

07,50 33 8,00 1 8,00 اللغة اإلنجلیزیة

06,50 38 8,00 1 8,00 االجتماعیات

00,00 32 3,50 1 3,50 الریاضیات

00,00 18 6,63 1 6,63 علوم الحیاة واألرض

03,50 31 8,50 1 8,50 الفیزیاء والكیمیاء

03,50 21 7,67 1 7,67 التربیة اإلسالمیة

14,00 24 13,50 1 13,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J143043677  كراب ھبة إسم ورقم التلمیذ :

76,34 مجموع  ن x م 

05,39 معدل اإلمتحان

08,48 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

14,75 3 13,69 1 13,69 اللغة العربیة

08,75 10 7,50 1 7,50 اللغة الفرنسیة

18,00 9 14,00 1 14,00 اللغة اإلنجلیزیة

14,00 15 13,00 1 13,00 االجتماعیات

00,00 35 3,17 1 3,17 الریاضیات

06,50 7 10,69 1 10,69 علوم الحیاة واألرض

09,50 22 10,88 1 10,88 الفیزیاء والكیمیاء

09,00 4 13,17 1 13,17 التربیة اإلسالمیة

13,00 1 15,67 1 15,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J137338703  دھموش لبنى إسم ورقم التلمیذ :

101,75 مجموع  ن x م 

10,39 معدل اإلمتحان

11,31 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

14,75 30 8,69 1 8,69 اللغة العربیة

07,75 3 10,20 1 10,20 اللغة الفرنسیة

17,50 7 14,67 1 14,67 اللغة اإلنجلیزیة

13,00 9 13,50 1 13,50 االجتماعیات

03,50 27 4,50 1 4,50 الریاضیات

05,50 41 3,13 1 3,13 علوم الحیاة واألرض

13,00 29 8,88 1 8,88 الفیزیاء والكیمیاء

08,50 15 8,83 1 8,83 التربیة اإلسالمیة

12,00 30 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J144043688  الدردوري أنس إسم ورقم التلمیذ :

85,39 مجموع  ن x م 

10,61 معدل اإلمتحان

09,49 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

06,25 38 7,06 1 7,06 اللغة العربیة

01,25 35 4,90 1 4,90 اللغة الفرنسیة

05,00 26 9,17 1 9,17 اللغة اإلنجلیزیة

03,50 41 7,50 1 7,50 االجتماعیات

00,50 38 2,58 1 2,58 الریاضیات

02,00 42 2,19 1 2,19 علوم الحیاة واألرض

05,00 39 5,63 1 5,63 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 34 5,67 1 5,67 التربیة اإلسالمیة

13,00 24 13,50 1 13,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J146043782  عبد الرحیم عروسي إسم ورقم التلمیذ :

58,19 مجموع  ن x م 

04,56 معدل اإلمتحان

06,47 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

11,50 28 9,25 1 9,25 اللغة العربیة

05,75 25 5,60 1 5,60 اللغة الفرنسیة

12,50 14 12,33 1 12,33 اللغة اإلنجلیزیة

17,00 9 13,50 1 13,50 االجتماعیات

07,00 21 5,67 1 5,67 الریاضیات

08,00 21 6,00 1 6,00 علوم الحیاة واألرض

14,50 16 11,63 1 11,63 الفیزیاء والكیمیاء

04,00 26 6,83 1 6,83 التربیة اإلسالمیة

14,00 30 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J135338798  المنصوري زكریاء إسم ورقم التلمیذ :

83,81 مجموع  ن x م 

10,47 معدل اإلمتحان

09,31 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

07,50 34 7,69 1 7,69 اللغة العربیة

03,25 37 4,10 1 4,10 اللغة الفرنسیة

07,00 37 7,33 1 7,33 اللغة اإلنجلیزیة

14,50 22 11,00 1 11,00 االجتماعیات

01,50 26 4,83 1 4,83 الریاضیات

08,50 3 11,94 1 11,94 علوم الحیاة واألرض

12,00 27 9,25 1 9,25 الفیزیاء والكیمیاء

10,00 38 5,00 1 5,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 30 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J130338882  المزیان أمیمة إسم ورقم التلمیذ :

74,14 مجموع  ن x م 

08,69 معدل اإلمتحان

08,24 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 4 13,06 1 13,06 اللغة العربیة

05,75 31 5,10 1 5,10 اللغة الفرنسیة

10,00 22 10,17 1 10,17 اللغة اإلنجلیزیة

14,50 15 13,00 1 13,00 االجتماعیات

07,50 14 8,92 1 8,92 الریاضیات

12,00 26 5,63 1 5,63 علوم الحیاة واألرض

15,50 7 15,88 1 15,88 الفیزیاء والكیمیاء

09,50 8 10,67 1 10,67 التربیة اإلسالمیة

17,00 13 14,00 1 14,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J130338886  الھینوني یوسف إسم ورقم التلمیذ :

96,41 مجموع  ن x م 

11,94 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

14,50 24 9,81 1 9,81 اللغة العربیة

03,50 8 8,50 1 8,50 اللغة الفرنسیة

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

13,00 19 11,50 1 11,50 االجتماعیات

02,00 33 3,42 1 3,42 الریاضیات

07,00 9 9,94 1 9,94 علوم الحیاة واألرض

11,00 22 10,88 1 10,88 الفیزیاء والكیمیاء

06,00 31 6,17 1 6,17 التربیة اإلسالمیة

13,00 1 15,67 1 15,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-10 القسم :

J148043696  العرباوي ابراھیم إسم ورقم التلمیذ :

89,54 مجموع  ن x م 

09,33 معدل اإلمتحان

09,95 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة


