
سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

09,00 24 10,88 1 10,88 اللغة العربیة

02,75 39 6,20 1 6,20 اللغة الفرنسیة

08,50 42 4,00 1 4,00 اللغة اإلنجلیزیة

10,50 12 13,50 1 13,50 االجتماعیات

00,00 35 2,83 1 2,83 الریاضیات

04,00 20 6,44 1 6,44 علوم الحیاة واألرض

10,00 19 9,63 1 9,63 الفیزیاء والكیمیاء

07,50 28 6,50 1 6,50 التربیة اإلسالمیة

14,00 16 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J138346547  اوطلب سعاد إسم ورقم التلمیذ :

74,97 مجموع  ن x م 

07,36 معدل اإلمتحان

08,33 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

10,50 39 6,69 1 6,69 اللغة العربیة

04,25 24 8,00 1 8,00 اللغة الفرنسیة

08,00 8 14,00 1 14,00 اللغة اإلنجلیزیة

09,00 30 8,50 1 8,50 االجتماعیات

00,50 32 3,42 1 3,42 الریاضیات

04,50 40 3,31 1 3,31 علوم الحیاة واألرض

11,00 38 5,88 1 5,88 الفیزیاء والكیمیاء

02,50 35 3,83 1 3,83 التربیة اإلسالمیة

17,00 2 16,33 1 16,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J139346549  اللوزي كریم إسم ورقم التلمیذ :

69,96 مجموع  ن x م 

07,47 معدل اإلمتحان

07,77 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 6 14,63 1 14,63 اللغة العربیة

07,25 12 10,20 1 10,20 اللغة الفرنسیة

15,00 21 9,67 1 9,67 اللغة اإلنجلیزیة

12,50 17 12,00 1 12,00 االجتماعیات

10,00 18 7,00 1 7,00 الریاضیات

09,50 12 8,00 1 8,00 علوم الحیاة واألرض

13,00 8 14,25 1 14,25 الفیزیاء والكیمیاء

07,00 7 11,17 1 11,17 التربیة اإلسالمیة

16,00 27 14,50 1 14,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J131347301  ابیكرات مریم إسم ورقم التلمیذ :

101,41 مجموع  ن x م 

11,39 معدل اإلمتحان

11,27 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

09,50 39 6,69 1 6,69 اللغة العربیة

01,25 34 6,60 1 6,60 اللغة الفرنسیة

06,50 27 7,33 1 7,33 اللغة اإلنجلیزیة

13,00 35 7,00 1 7,00 االجتماعیات

01,00 33 3,33 1 3,33 الریاضیات

08,50 28 5,19 1 5,19 علوم الحیاة واألرض

09,50 39 5,75 1 5,75 الفیزیاء والكیمیاء

03,50 42 3,33 1 3,33 التربیة اإلسالمیة

16,00 9 15,67 1 15,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J136347302  محبوب یاسین إسم ورقم التلمیذ :

60,89 مجموع  ن x م 

07,64 معدل اإلمتحان

06,77 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 14 12,31 1 12,31 اللغة العربیة

01,75 37 6,40 1 6,40 اللغة الفرنسیة

14,00 29 7,00 1 7,00 اللغة اإلنجلیزیة

09,00 35 7,00 1 7,00 االجتماعیات

01,00 6 10,67 1 10,67 الریاضیات

05,50 16 7,44 1 7,44 علوم الحیاة واألرض

05,50 24 8,63 1 8,63 الفیزیاء والكیمیاء

06,50 21 8,00 1 8,00 التربیة اإلسالمیة

15,00 28 14,00 1 14,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J143027108  بلفرحونیة ماریة إسم ورقم التلمیذ :

81,44 مجموع  ن x م 

07,81 معدل اإلمتحان

09,05 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

09,75 37 8,13 1 8,13 اللغة العربیة

03,75 39 6,20 1 6,20 اللغة الفرنسیة

05,00 36 5,67 1 5,67 اللغة اإلنجلیزیة

09,50 20 11,50 1 11,50 االجتماعیات

00,00 41 2,00 1 2,00 الریاضیات

04,50 38 3,63 1 3,63 علوم الحیاة واألرض

08,00 28 7,88 1 7,88 الفیزیاء والكیمیاء

07,00 23 7,67 1 7,67 التربیة اإلسالمیة

17,00 5 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J137347310  عویل مصطفى إسم ورقم التلمیذ :

68,66 مجموع  ن x م 

07,17 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

08,00 26 10,06 1 10,06 اللغة العربیة

03,00 19 8,20 1 8,20 اللغة الفرنسیة

12,50 33 6,67 1 6,67 اللغة اإلنجلیزیة

12,00 23 10,00 1 10,00 االجتماعیات

01,00 29 4,00 1 4,00 الریاضیات

02,50 26 5,50 1 5,50 علوم الحیاة واألرض

08,00 32 6,75 1 6,75 الفیزیاء والكیمیاء

06,50 34 5,00 1 5,00 التربیة اإلسالمیة

10,00 33 13,67 1 13,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J133347313  مزیان عز الدین إسم ورقم التلمیذ :

69,85 مجموع  ن x م 

07,06 معدل اإلمتحان

07,76 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

12,00 19 11,81 1 11,81 اللغة العربیة

13,25 4 13,60 1 13,60 اللغة الفرنسیة

15,00 16 10,50 1 10,50 اللغة اإلنجلیزیة

13,50 16 12,50 1 12,50 االجتماعیات

03,50 26 4,33 1 4,33 الریاضیات

08,50 10 8,31 1 8,31 علوم الحیاة واألرض

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

12,00 39 3,50 1 3,50 التربیة اإلسالمیة

13,00 39 12,67 1 12,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J147027109  مراوي زكریاء إسم ورقم التلمیذ :

90,23 مجموع  ن x م 

11,31 معدل اإلمتحان

10,03 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

09,75 30 9,69 1 9,69 اللغة العربیة

03,25 15 9,00 1 9,00 اللغة الفرنسیة

09,50 29 7,00 1 7,00 اللغة اإلنجلیزیة

11,50 20 11,50 1 11,50 االجتماعیات

00,00 28 4,17 1 4,17 الریاضیات

02,00 27 5,38 1 5,38 علوم الحیاة واألرض

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

04,00 36 3,67 1 3,67 التربیة اإلسالمیة

12,00 37 13,50 1 13,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J135347328  ماسوس إلیاس إسم ورقم التلمیذ :

70,40 مجموع  ن x م 

06,39 معدل اإلمتحان

07,82 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

17,25 3 15,88 1 15,88 اللغة العربیة

07,25 8 10,50 1 10,50 اللغة الفرنسیة

14,00 14 10,67 1 10,67 اللغة اإلنجلیزیة

15,50 22 11,00 1 11,00 االجتماعیات

02,00 16 7,67 1 7,67 الریاضیات

09,00 9 8,44 1 8,44 علوم الحیاة واألرض

07,00 26 8,25 1 8,25 الفیزیاء والكیمیاء

09,50 11 9,67 1 9,67 التربیة اإلسالمیة

16,00 2 16,33 1 16,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J143027110  العلواني مریم إسم ورقم التلمیذ :

98,40 مجموع  ن x م 

10,83 معدل اإلمتحان

10,93 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

10,75 16 11,94 1 11,94 اللغة العربیة

04,25 19 8,20 1 8,20 اللغة الفرنسیة

17,50 5 17,67 1 17,67 اللغة اإلنجلیزیة

17,50 10 14,50 1 14,50 االجتماعیات

09,50 5 12,67 1 12,67 الریاضیات

08,00 5 10,00 1 10,00 علوم الحیاة واألرض

14,50 6 15,38 1 15,38 الفیزیاء والكیمیاء

08,00 13 9,17 1 9,17 التربیة اإلسالمیة

16,00 23 14,67 1 14,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J139346550  الوراق خالد إسم ورقم التلمیذ :

114,18 مجموع  ن x م 

11,78 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

14,25 11 12,50 1 12,50 اللغة العربیة

05,25 14 9,20 1 9,20 اللغة الفرنسیة

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

13,50 4 16,50 1 16,50 االجتماعیات

02,00 14 8,33 1 8,33 الریاضیات

07,50 3 11,50 1 11,50 علوم الحیاة واألرض

10,50 3 15,75 1 15,75 الفیزیاء والكیمیاء

10,50 8 10,83 1 10,83 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J130346548  العیطاري سناء إسم ورقم التلمیذ :

111,45 مجموع  ن x م 

10,28 معدل اإلمتحان

12,38 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

09,25 20 11,75 1 11,75 اللغة العربیة

03,25 34 6,60 1 6,60 اللغة الفرنسیة

11,50 24 9,00 1 9,00 اللغة اإلنجلیزیة

12,00 31 8,00 1 8,00 االجتماعیات

04,50 12 8,83 1 8,83 الریاضیات

06,50 13 7,94 1 7,94 علوم الحیاة واألرض

10,00 18 10,25 1 10,25 الفیزیاء والكیمیاء

07,00 12 9,33 1 9,33 التربیة اإلسالمیة

16,00 5 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J147027112  القاسمي ھاجر إسم ورقم التلمیذ :

87,70 مجموع  ن x م 

08,89 معدل اإلمتحان

09,74 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

14,00 6 14,63 1 14,63 اللغة العربیة

09,75 3 15,80 1 15,80 اللغة الفرنسیة

18,50 6 16,67 1 16,67 اللغة اإلنجلیزیة

16,50 4 16,50 1 16,50 االجتماعیات

00,50 9 9,67 1 9,67 الریاضیات

08,50 14 7,63 1 7,63 علوم الحیاة واألرض

12,00 15 11,00 1 11,00 الفیزیاء والكیمیاء

11,50 5 12,33 1 12,33 التربیة اإلسالمیة

16,00 28 14,00 1 14,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J147027119  ولد اشروقة أمین إسم ورقم التلمیذ :

118,22 مجموع  ن x م 

11,92 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

16,00 4 15,75 1 15,75 اللغة العربیة

09,50 9 10,40 1 10,40 اللغة الفرنسیة

13,50 17 10,33 1 10,33 اللغة اإلنجلیزیة

14,50 10 14,50 1 14,50 االجتماعیات

09,00 17 7,33 1 7,33 الریاضیات

06,00 23 6,06 1 6,06 علوم الحیاة واألرض

08,50 14 12,25 1 12,25 الفیزیاء والكیمیاء

09,00 6 12,17 1 12,17 التربیة اإلسالمیة

16,00 1 17,00 1 17,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J146027117  توفیق هللا سھام إسم ورقم التلمیذ :

105,80 مجموع  ن x م 

11,33 معدل اإلمتحان

11,76 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

08,75 31 9,56 1 9,56 اللغة العربیة

01,75 29 7,40 1 7,40 اللغة الفرنسیة

09,00 27 7,33 1 7,33 اللغة اإلنجلیزیة

07,50 38 6,00 1 6,00 االجتماعیات

02,00 30 3,67 1 3,67 الریاضیات

03,50 29 5,06 1 5,06 علوم الحیاة واألرض

06,50 39 5,75 1 5,75 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 30 5,83 1 5,83 التربیة اإلسالمیة

14,00 16 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J141027089  امشانة نھیلة إسم ورقم التلمیذ :

65,61 مجموع  ن x م 

06,39 معدل اإلمتحان

07,29 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

12,75 15 12,13 1 12,13 اللغة العربیة

02,50 24 8,00 1 8,00 اللغة الفرنسیة

16,50 29 7,00 1 7,00 اللغة اإلنجلیزیة

13,50 17 12,00 1 12,00 االجتماعیات

00,00 34 3,00 1 3,00 الریاضیات

06,00 22 6,13 1 6,13 علوم الحیاة واألرض

07,50 30 6,88 1 6,88 الفیزیاء والكیمیاء

06,50 16 8,83 1 8,83 التربیة اإلسالمیة

14,00 23 14,67 1 14,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J132347346  الحضر یاسین إسم ورقم التلمیذ :

78,63 مجموع  ن x م 

08,81 معدل اإلمتحان

08,74 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

19,00 8 13,88 1 13,88 اللغة العربیة

09,00 7 10,80 1 10,80 اللغة الفرنسیة

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

17,50 2 17,00 1 17,00 االجتماعیات

14,00 1 14,83 1 14,83 الریاضیات

11,00 1 14,75 1 14,75 علوم الحیاة واألرض

13,50 1 18,50 1 18,50 الفیزیاء والكیمیاء

12,00 2 15,00 1 15,00 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J145027130  مدني محمد إسم ورقم التلمیذ :

138,76 مجموع  ن x م 

14,39 معدل اإلمتحان

15,42 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

12,50 21 11,69 1 11,69 اللغة العربیة

03,75 17 8,60 1 8,60 اللغة الفرنسیة

11,50 7 16,33 1 16,33 اللغة اإلنجلیزیة

13,50 7 15,00 1 15,00 االجتماعیات

06,00 14 8,33 1 8,33 الریاضیات

06,50 7 8,94 1 8,94 علوم الحیاة واألرض

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

09,50 10 10,00 1 10,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 9 15,67 1 15,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J147026264  بصراوي نزھة إسم ورقم التلمیذ :

107,56 مجموع  ن x م 

10,25 معدل اإلمتحان

11,95 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

09,75 18 11,88 1 11,88 اللغة العربیة

04,75 10 10,30 1 10,30 اللغة الفرنسیة

14,00 9 12,67 1 12,67 اللغة اإلنجلیزیة

10,50 31 8,00 1 8,00 االجتماعیات

05,50 8 9,92 1 9,92 الریاضیات

08,50 19 7,06 1 7,06 علوم الحیاة واألرض

08,00 16 10,38 1 10,38 الفیزیاء والكیمیاء

08,50 14 9,00 1 9,00 التربیة اإلسالمیة

12,00 5 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J138347349  بلبكري إكرام إسم ورقم التلمیذ :

95,20 مجموع  ن x م 

09,06 معدل اإلمتحان

10,58 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

16,00 5 15,31 1 15,31 اللغة العربیة

02,25 5 11,80 1 11,80 اللغة الفرنسیة

16,50 4 18,00 1 18,00 اللغة اإلنجلیزیة

12,50 7 15,00 1 15,00 االجتماعیات

02,00 26 4,33 1 4,33 الریاضیات

08,00 11 8,06 1 8,06 علوم الحیاة واألرض

14,00 4 15,63 1 15,63 الفیزیاء والكیمیاء

10,00 3 12,83 1 12,83 التربیة اإلسالمیة

15,00 23 14,67 1 14,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J133347352  ایت بلعید شیماء إسم ورقم التلمیذ :

115,63 مجموع  ن x م 

10,69 معدل اإلمتحان

12,85 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

04,00 38 6,81 1 6,81 اللغة العربیة

01,50 37 6,40 1 6,40 اللغة الفرنسیة

01,00 39 5,00 1 5,00 اللغة اإلنجلیزیة

09,50 33 7,50 1 7,50 االجتماعیات

00,00 37 2,67 1 2,67 الریاضیات

03,50 41 3,13 1 3,13 علوم الحیاة واألرض

03,50 30 6,88 1 6,88 الفیزیاء والكیمیاء

03,00 36 3,67 1 3,67 التربیة اإلسالمیة

14,00 16 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J146071820  مدني محمد إسم ورقم التلمیذ :

57,05 مجموع  ن x م 

04,44 معدل اإلمتحان

06,34 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

14,50 21 11,69 1 11,69 اللغة العربیة

03,50 31 7,00 1 7,00 اللغة الفرنسیة

10,50 12 11,33 1 11,33 اللغة اإلنجلیزیة

07,50 38 6,00 1 6,00 االجتماعیات

05,50 13 8,50 1 8,50 الریاضیات

05,00 20 6,44 1 6,44 علوم الحیاة واألرض

11,00 24 8,63 1 8,63 الفیزیاء والكیمیاء

05,50 36 3,67 1 3,67 التربیة اإلسالمیة

16,00 2 16,33 1 16,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J136347355  الصغیر معاد إسم ورقم التلمیذ :

79,58 مجموع  ن x م 

08,78 معدل اإلمتحان

08,84 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

17,75 2 17,06 1 17,06 اللغة العربیة

12,00 2 16,90 1 16,90 اللغة الفرنسیة

19,00 3 18,33 1 18,33 اللغة اإلنجلیزیة

19,50 6 16,00 1 16,00 االجتماعیات

11,00 3 13,67 1 13,67 الریاضیات

12,00 4 10,81 1 10,81 علوم الحیاة واألرض

15,00 6 15,38 1 15,38 الفیزیاء والكیمیاء

13,00 4 12,67 1 12,67 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J143026277  اعتا عائشة إسم ورقم التلمیذ :

136,15 مجموع  ن x م 

14,92 معدل اإلمتحان

15,13 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

07,75 34 8,38 1 8,38 اللغة العربیة

01,25 32 6,90 1 6,90 اللغة الفرنسیة

07,00 22 9,33 1 9,33 اللغة اإلنجلیزیة

03,00 42 4,50 1 4,50 االجتماعیات

01,00 35 2,83 1 2,83 الریاضیات

01,50 34 4,25 1 4,25 علوم الحیاة واألرض

04,00 27 8,00 1 8,00 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 30 5,83 1 5,83 التربیة اإلسالمیة

14,00 5 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J145027120  الحراق ایمان إسم ورقم التلمیذ :

66,03 مجموع  ن x م 

04,89 معدل اإلمتحان

07,34 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

10,50 11 12,50 1 12,50 اللغة العربیة

02,75 19 8,20 1 8,20 اللغة الفرنسیة

02,00 36 5,67 1 5,67 اللغة اإلنجلیزیة

08,50 27 9,50 1 9,50 االجتماعیات

00,00 37 2,67 1 2,67 الریاضیات

06,00 30 4,69 1 4,69 علوم الحیاة واألرض

09,50 35 6,38 1 6,38 الفیزیاء والكیمیاء

05,50 18 8,50 1 8,50 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J148027121  شمیطح فایزة إسم ورقم التلمیذ :

73,10 مجموع  ن x م 

06,75 معدل اإلمتحان

08,12 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

10,00 27 10,00 1 10,00 اللغة العربیة

01,50 30 7,20 1 7,20 اللغة الفرنسیة

04,50 33 6,67 1 6,67 اللغة اإلنجلیزیة

09,50 23 10,00 1 10,00 االجتماعیات

01,50 39 2,50 1 2,50 الریاضیات

02,50 36 3,81 1 3,81 علوم الحیاة واألرض

03,00 41 5,63 1 5,63 الفیزیاء والكیمیاء

05,00 29 6,00 1 6,00 التربیة اإلسالمیة

15,00 39 12,67 1 12,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J146027085  آیت بوطیب مینة إسم ورقم التلمیذ :

64,47 مجموع  ن x م 

05,83 معدل اإلمتحان

07,16 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

11,25 41 6,31 1 6,31 اللغة العربیة

01,25 27 7,80 1 7,80 اللغة الفرنسیة

02,50 35 6,33 1 6,33 اللغة اإلنجلیزیة

12,00 33 7,50 1 7,50 االجتماعیات

00,00 24 4,50 1 4,50 الریاضیات

06,00 33 4,31 1 4,31 علوم الحیاة واألرض

07,00 35 6,38 1 6,38 الفیزیاء والكیمیاء

01,50 33 5,50 1 5,50 التربیة اإلسالمیة

14,00 9 15,67 1 15,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J149026268  ابلھاض سكینة إسم ورقم التلمیذ :

64,30 مجموع  ن x م 

06,17 معدل اإلمتحان

07,14 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

07,75 34 8,38 1 8,38 اللغة العربیة

02,75 19 8,20 1 8,20 اللغة الفرنسیة

10,00 38 5,33 1 5,33 اللغة اإلنجلیزیة

03,50 38 6,00 1 6,00 االجتماعیات

00,00 42 1,83 1 1,83 الریاضیات

04,00 36 3,81 1 3,81 علوم الحیاة واألرض

07,00 23 9,13 1 9,13 الفیزیاء والكیمیاء

05,00 18 8,50 1 8,50 التربیة اإلسالمیة

12,00 42 12,00 1 12,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J132347364  الخلفوني لبنى إسم ورقم التلمیذ :

63,18 مجموع  ن x م 

05,78 معدل اإلمتحان

07,02 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 32 9,00 1 9,00 اللغة العربیة

04,00 19 8,20 1 8,20 اللغة الفرنسیة

13,00 26 7,67 1 7,67 اللغة اإلنجلیزیة

15,00 23 10,00 1 10,00 االجتماعیات

13,00 9 9,67 1 9,67 الریاضیات

08,00 17 7,25 1 7,25 علوم الحیاة واألرض

14,00 10 13,63 1 13,63 الفیزیاء والكیمیاء

08,50 26 6,67 1 6,67 التربیة اإلسالمیة

13,00 28 14,00 1 14,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J137347367  األیوبي سفیان إسم ورقم التلمیذ :

86,08 مجموع  ن x م 

11,11 معدل اإلمتحان

09,56 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

10,50 33 8,50 1 8,50 اللغة العربیة

02,50 42 5,60 1 5,60 اللغة الفرنسیة

03,00 40 4,67 1 4,67 اللغة اإلنجلیزیة

11,50 28 9,00 1 9,00 االجتماعیات

00,00 39 2,50 1 2,50 الریاضیات

04,00 42 1,88 1 1,88 علوم الحیاة واألرض

08,50 37 6,25 1 6,25 الفیزیاء والكیمیاء

08,00 23 7,67 1 7,67 التربیة اإلسالمیة

16,00 33 13,67 1 13,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J134347369  حجیم یاسین إسم ورقم التلمیذ :

59,73 مجموع  ن x م 

07,11 معدل اإلمتحان

06,64 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

16,25 16 11,94 1 11,94 اللغة العربیة

02,75 24 8,00 1 8,00 اللغة الفرنسیة

14,50 17 10,33 1 10,33 اللغة اإلنجلیزیة

12,00 7 15,00 1 15,00 االجتماعیات

07,00 4 13,00 1 13,00 الریاضیات

08,50 8 8,88 1 8,88 علوم الحیاة واألرض

11,50 5 15,50 1 15,50 الفیزیاء والكیمیاء

11,50 14 9,00 1 9,00 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J134347370  زھواني أمیمة إسم ورقم التلمیذ :

106,65 مجموع  ن x م 

11,00 معدل اإلمتحان

11,85 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

04,00 42 5,31 1 5,31 اللغة العربیة

01,50 33 6,80 1 6,80 اللغة الفرنسیة

06,00 22 9,33 1 9,33 اللغة اإلنجلیزیة

06,00 41 5,50 1 5,50 االجتماعیات

02,50 11 9,00 1 9,00 الریاضیات

06,00 39 3,38 1 3,38 علوم الحیاة واألرض

02,50 42 5,13 1 5,13 الفیزیاء والكیمیاء

01,00 39 3,50 1 3,50 التربیة اإلسالمیة

14,00 28 14,00 1 14,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J135347371  فیاللي اسامة إسم ورقم التلمیذ :

61,95 مجموع  ن x م 

04,83 معدل اإلمتحان

06,88 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

07,25 25 10,31 1 10,31 اللغة العربیة

04,75 18 8,30 1 8,30 اللغة الفرنسیة

14,50 10 12,33 1 12,33 اللغة اإلنجلیزیة

12,00 13 13,00 1 13,00 االجتماعیات

04,00 18 7,00 1 7,00 الریاضیات

06,00 25 5,75 1 5,75 علوم الحیاة واألرض

08,50 20 9,50 1 9,50 الفیزیاء والكیمیاء

07,00 17 8,67 1 8,67 التربیة اإلسالمیة

16,00 14 15,33 1 15,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J148023561  الشیكري الھام إسم ورقم التلمیذ :

90,20 مجموع  ن x م 

08,89 معدل اإلمتحان

10,02 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 36 8,25 1 8,25 اللغة العربیة

01,00 34 6,60 1 6,60 اللغة الفرنسیة

06,00 40 4,67 1 4,67 اللغة اإلنجلیزیة

10,50 37 6,50 1 6,50 االجتماعیات

04,00 20 5,67 1 5,67 الریاضیات

03,00 35 3,88 1 3,88 علوم الحیاة واألرض

10,50 29 7,63 1 7,63 الفیزیاء والكیمیاء

02,50 39 3,50 1 3,50 التربیة اإلسالمیة

12,00 16 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J136347373  لمقدمي أیوب إسم ورقم التلمیذ :

61,68 مجموع  ن x م 

06,53 معدل اإلمتحان

06,85 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

20,00 1 18,06 1 18,06 اللغة العربیة

16,50 1 17,50 1 17,50 اللغة الفرنسیة

19,00 2 18,67 1 18,67 اللغة اإلنجلیزیة

19,00 1 18,50 1 18,50 االجتماعیات

10,00 2 14,17 1 14,17 الریاضیات

09,00 2 12,75 1 12,75 علوم الحیاة واألرض

14,00 2 16,38 1 16,38 الفیزیاء والكیمیاء

15,50 1 16,33 1 16,33 التربیة اإلسالمیة

15,00 23 14,67 1 14,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J142027122  بوقارون آیة إسم ورقم التلمیذ :

147,02 مجموع  ن x م 

15,33 معدل اإلمتحان

16,34 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

15,75 27 10,00 1 10,00 اللغة العربیة

09,75 16 8,80 1 8,80 اللغة الفرنسیة

14,50 20 9,83 1 9,83 اللغة اإلنجلیزیة

06,50 17 12,00 1 12,00 االجتماعیات

06,00 20 5,67 1 5,67 الریاضیات

06,00 24 5,88 1 5,88 علوم الحیاة واألرض

11,00 20 9,50 1 9,50 الفیزیاء والكیمیاء

08,50 25 7,17 1 7,17 التربیة اإلسالمیة

15,00 9 15,67 1 15,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J142027092  الشایط أسامة إسم ورقم التلمیذ :

84,51 مجموع  ن x م 

10,33 معدل اإلمتحان

09,39 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

17,00 10 12,56 1 12,56 اللغة العربیة

08,00 6 11,40 1 11,40 اللغة الفرنسیة

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

17,50 13 13,00 1 13,00 االجتماعیات

04,00 23 4,58 1 4,58 الریاضیات

11,00 6 9,38 1 9,38 علوم الحیاة واألرض

10,00 11 13,50 1 13,50 الفیزیاء والكیمیاء

08,50 22 7,83 1 7,83 التربیة اإلسالمیة

14,00 41 12,50 1 12,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J142027125  االباضي خالد إسم ورقم التلمیذ :

95,42 مجموع  ن x م 

11,72 معدل اإلمتحان

10,60 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

12,25 9 12,81 1 12,81 اللغة العربیة

03,25 28 7,70 1 7,70 اللغة الفرنسیة

11,00 29 7,00 1 7,00 اللغة اإلنجلیزیة

14,50 2 17,00 1 17,00 االجتماعیات

04,00 7 10,33 1 10,33 الریاضیات

06,00 32 4,44 1 4,44 علوم الحیاة واألرض

08,50 20 9,50 1 9,50 الفیزیاء والكیمیاء

08,50 20 8,33 1 8,33 التربیة اإلسالمیة

15,00 33 13,67 1 13,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J147027084  الصواف سلیمة إسم ورقم التلمیذ :

90,78 مجموع  ن x م 

09,22 معدل اإلمتحان

10,09 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

14,25 23 11,13 1 11,13 اللغة العربیة

07,75 13 9,40 1 9,40 اللغة الفرنسیة

11,00 10 12,33 1 12,33 اللغة اإلنجلیزیة

11,00 23 10,00 1 10,00 االجتماعیات

03,50 31 3,50 1 3,50 الریاضیات

05,00 15 7,50 1 7,50 علوم الحیاة واألرض

11,00 16 10,38 1 10,38 الفیزیاء والكیمیاء

05,00 26 6,67 1 6,67 التربیة اإلسالمیة

16,00 28 14,00 1 14,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J140027126  بن شھیبة فاطمةالزھراء إسم ورقم التلمیذ :

84,90 مجموع  ن x م 

09,39 معدل اإلمتحان

09,43 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

07,00 29 9,75 1 9,75 اللغة العربیة

07,50 39 6,20 1 6,20 اللغة الفرنسیة

08,50 25 7,83 1 7,83 اللغة اإلنجلیزیة

05,50 28 9,00 1 9,00 االجتماعیات

00,00 24 4,50 1 4,50 الریاضیات

02,50 31 4,56 1 4,56 علوم الحیاة واألرض

06,50 33 6,50 1 6,50 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 32 5,67 1 5,67 التربیة اإلسالمیة

14,00 33 13,67 1 13,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J140027127  الكامل خالد إسم ورقم التلمیذ :

67,68 مجموع  ن x م 

06,22 معدل اإلمتحان

07,52 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

14,00 13 12,44 1 12,44 اللغة العربیة

08,00 10 10,30 1 10,30 اللغة الفرنسیة

13,00 17 10,33 1 10,33 اللغة اإلنجلیزیة

15,50 13 13,00 1 13,00 االجتماعیات

05,00 20 5,67 1 5,67 الریاضیات

11,50 17 7,25 1 7,25 علوم الحیاة واألرض

12,00 9 13,88 1 13,88 الفیزیاء والكیمیاء

10,00 9 10,50 1 10,50 التربیة اإلسالمیة

14,00 37 13,50 1 13,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-11 القسم :

J139347382  متقال امین إسم ورقم التلمیذ :

96,86 مجموع  ن x م 

11,44 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


