
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 12,19 1 12,19 اللغة العربیة

02,50 20 8,40 1 8,40 اللغة الفرنسیة

06,00 24 10,33 1 10,33 اللغة اإلنجلیزیة

07,50 22 11,17 1 11,17 االجتماعیات

02,00 27 4,67 1 4,67 الریاضیات

04,00 37 3,56 1 3,56 علوم الحیاة واألرض

03,50 27 8,63 1 8,63 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 21 8,67 1 8,67 التربیة اإلسالمیة

13,00 12 14,67 1 14,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J149027761  لفضیخ محمد إسم ورقم التلمیذ :

82,28 مجموع  ن x م 

05,86 معدل اإلمتحان

09,14 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

12,25 22 11,88 1 11,88 اللغة العربیة

05,75 7 12,80 1 12,80 اللغة الفرنسیة

16,50 11 14,67 1 14,67 اللغة اإلنجلیزیة

13,00 28 10,17 1 10,17 االجتماعیات

10,50 10 9,83 1 9,83 الریاضیات

04,50 17 6,75 1 6,75 علوم الحیاة واألرض

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

10,00 24 8,33 1 8,33 التربیة اإلسالمیة

14,00 35 12,00 1 12,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J139334398  البواري أمیمة إسم ورقم التلمیذ :

99,93 مجموع  ن x م 

11,11 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

11,75 9 14,81 1 14,81 اللغة العربیة

08,75 18 9,30 1 9,30 اللغة الفرنسیة

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

14,50 11 13,83 1 13,83 االجتماعیات

01,00 20 5,33 1 5,33 الریاضیات

07,50 20 6,13 1 6,13 علوم الحیاة واألرض

07,50 15 13,13 1 13,13 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 8 12,17 1 12,17 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J145027762  یاویس الیاس إسم ورقم التلمیذ :

100,70 مجموع  ن x م 

08,89 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

16,75 4 16,69 1 16,69 اللغة العربیة

11,25 5 13,80 1 13,80 اللغة الفرنسیة

18,50 8 16,67 1 16,67 اللغة اإلنجلیزیة

17,50 9 14,50 1 14,50 االجتماعیات

15,00 2 16,00 1 16,00 الریاضیات

10,00 4 12,13 1 12,13 علوم الحیاة واألرض

17,00 4 17,63 1 17,63 الفیزیاء والكیمیاء

12,50 6 14,50 1 14,50 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J142027763  اوشن أنس إسم ورقم التلمیذ :

135,90 مجموع  ن x م 

14,94 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

10,75 17 13,31 1 13,31 اللغة العربیة

06,25 34 5,90 1 5,90 اللغة الفرنسیة

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

13,50 15 12,67 1 12,67 االجتماعیات

00,00 15 7,00 1 7,00 الریاضیات

11,50 25 5,63 1 5,63 علوم الحیاة واألرض

12,50 14 13,38 1 13,38 الفیزیاء والكیمیاء

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

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J132338098  المزیان كمال إسم ورقم التلمیذ :

93,71 مجموع  ن x م 

09,94 معدل اإلمتحان

10,41 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

09,00 21 11,94 1 11,94 اللغة العربیة

04,25 17 9,60 1 9,60 اللغة الفرنسیة

11,50 23 10,67 1 10,67 اللغة اإلنجلیزیة

08,00 30 10,00 1 10,00 االجتماعیات

01,00 35 3,33 1 3,33 الریاضیات

04,00 23 5,81 1 5,81 علوم الحیاة واألرض

09,00 36 6,13 1 6,13 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 35 5,83 1 5,83 التربیة اإلسالمیة

12,00 23 13,67 1 13,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J145027764  العمراوي شیماء إسم ورقم التلمیذ :

76,98 مجموع  ن x م 

07,03 معدل اإلمتحان

08,55 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 7 16,00 1 16,00 اللغة العربیة

07,75 6 13,00 1 13,00 اللغة الفرنسیة

17,50 10 14,83 1 14,83 اللغة اإلنجلیزیة

15,00 2 18,00 1 18,00 االجتماعیات

11,00 8 11,00 1 11,00 الریاضیات

10,00 9 8,13 1 8,13 علوم الحیاة واألرض

17,00 9 15,89 1 15,89 الفیزیاء والكیمیاء

13,50 5 16,00 1 16,00 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J148027765  الھینوني زینب إسم ورقم التلمیذ :

126,85 مجموع  ن x م 

13,72 معدل اإلمتحان

14,09 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

09,25 19 12,13 1 12,13 اللغة العربیة

02,75 29 6,80 1 6,80 اللغة الفرنسیة

11,50 29 8,67 1 8,67 اللغة اإلنجلیزیة

10,50 28 10,17 1 10,17 االجتماعیات

05,00 37 3,00 1 3,00 الریاضیات

09,00 28 5,13 1 5,13 علوم الحیاة واألرض

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

08,00 27 7,50 1 7,50 التربیة اإلسالمیة

15,00 25 13,33 1 13,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J138338131  لخزاني ھشام إسم ورقم التلمیذ :

77,84 مجموع  ن x م 

09,11 معدل اإلمتحان

08,65 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 4 16,69 1 16,69 اللغة العربیة

08,50 10 12,20 1 12,20 اللغة الفرنسیة

16,50 18 11,67 1 11,67 اللغة اإلنجلیزیة

15,00 12 13,67 1 13,67 االجتماعیات

01,50 22 5,08 1 5,08 الریاضیات

05,50 21 6,06 1 6,06 علوم الحیاة واألرض

06,50 34 6,50 1 6,50 الفیزیاء والكیمیاء

12,00 10 11,50 1 11,50 التربیة اإلسالمیة

13,00 8 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J130338916  لحمیدي یوسف إسم ورقم التلمیذ :

98,37 مجموع  ن x م 

10,28 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

08,50 27 10,38 1 10,38 اللغة العربیة

07,00 29 6,80 1 6,80 اللغة الفرنسیة

10,50 32 7,33 1 7,33 اللغة اإلنجلیزیة

15,50 16 12,00 1 12,00 االجتماعیات

10,50 3 14,33 1 14,33 الریاضیات

05,00 15 6,94 1 6,94 علوم الحیاة واألرض

14,00 6 17,25 1 17,25 الفیزیاء والكیمیاء

08,00 29 7,17 1 7,17 التربیة اإلسالمیة

13,00 4 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J142027766  أوغنو كوثر إسم ورقم التلمیذ :

98,20 مجموع  ن x م 

10,22 معدل اإلمتحان

10,91 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

09,25 35 7,69 1 7,69 اللغة العربیة

01,00 39 5,00 1 5,00 اللغة الفرنسیة

10,00 31 8,00 1 8,00 اللغة اإلنجلیزیة

11,50 38 7,00 1 7,00 االجتماعیات

00,00 38 1,50 1 1,50 الریاضیات

05,50 35 4,00 1 4,00 علوم الحیاة واألرض

08,00 37 5,13 1 5,13 الفیزیاء والكیمیاء

08,00 34 6,17 1 6,17 التربیة اإلسالمیة

16,00 35 12,00 1 12,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J133338194  العسولي خدیجة إسم ورقم التلمیذ :

56,48 مجموع  ن x م 

07,69 معدل اإلمتحان

06,28 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

12,00 11 14,69 1 14,69 اللغة العربیة

10,00 11 11,60 1 11,60 اللغة الفرنسیة

14,50 9 15,33 1 15,33 اللغة اإلنجلیزیة

13,00 10 14,33 1 14,33 االجتماعیات

03,00 24 4,92 1 4,92 الریاضیات

05,50 18 6,31 1 6,31 علوم الحیاة واألرض

04,50 19 11,38 1 11,38 الفیزیاء والكیمیاء

05,50 22 8,50 1 8,50 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J141071864  لكلیل صفاء إسم ورقم التلمیذ :

100,56 مجموع  ن x م 

09,11 معدل اإلمتحان

11,17 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

10,00 26 10,94 1 10,94 اللغة العربیة

01,00 38 5,50 1 5,50 اللغة الفرنسیة

07,50 36 6,00 1 6,00 اللغة اإلنجلیزیة

13,00 20 11,67 1 11,67 االجتماعیات

01,50 23 5,08 1 5,08 الریاضیات

07,00 27 5,19 1 5,19 علوم الحیاة واألرض

10,00 18 11,88 1 11,88 الفیزیاء والكیمیاء

09,50 25 7,83 1 7,83 التربیة اإلسالمیة

16,00 6 15,67 1 15,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J149027768  عبار حسن إسم ورقم التلمیذ :

79,75 مجموع  ن x م 

08,39 معدل اإلمتحان

08,86 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

15,00 6 16,50 1 16,50 اللغة العربیة

07,75 13 11,00 1 11,00 اللغة الفرنسیة

14,00 5 17,33 1 17,33 اللغة اإلنجلیزیة

18,50 6 16,67 1 16,67 االجتماعیات

10,50 7 12,17 1 12,17 الریاضیات

11,00 7 8,44 1 8,44 علوم الحیاة واألرض

15,00 4 17,63 1 17,63 الفیزیاء والكیمیاء

15,50 4 16,50 1 16,50 التربیة اإلسالمیة

1 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J146027145  امقیرشات زھیر إسم ورقم التلمیذ :

116,23 مجموع  ن x م 

13,41 معدل اإلمتحان

14,53 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

13,75 15 13,81 1 13,81 اللغة العربیة

05,75 23 8,20 1 8,20 اللغة الفرنسیة

12,00 28 9,00 1 9,00 اللغة اإلنجلیزیة

16,00 7 14,67 1 14,67 االجتماعیات

01,50 28 4,33 1 4,33 الریاضیات

11,50 9 8,13 1 8,13 علوم الحیاة واألرض

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

12,00 13 11,00 1 11,00 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J143027160  بنسي عبد الصمد إسم ورقم التلمیذ :

97,64 مجموع  ن x م 

11,28 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

07,00 39 5,75 1 5,75 اللغة العربیة

01,50 32 6,20 1 6,20 اللغة الفرنسیة

08,00 39 3,00 1 3,00 اللغة اإلنجلیزیة

04,00 36 8,00 1 8,00 االجتماعیات

00,00 32 3,67 1 3,67 الریاضیات

02,50 23 5,81 1 5,81 علوم الحیاة واألرض

05,50 39 4,25 1 4,25 الفیزیاء والكیمیاء

02,50 36 5,33 1 5,33 التربیة اإلسالمیة

18,00 4 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J149026276  قایطي ابراھیم إسم ورقم التلمیذ :

58,01 مجموع  ن x م 

05,44 معدل اإلمتحان

06,45 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

10,50 33 9,06 1 9,06 اللغة العربیة

06,25 16 10,40 1 10,40 اللغة الفرنسیة

13,00 16 12,00 1 12,00 اللغة اإلنجلیزیة

14,00 22 11,17 1 11,17 االجتماعیات

00,00 31 3,92 1 3,92 الریاضیات

04,00 34 4,25 1 4,25 علوم الحیاة واألرض

13,50 30 7,13 1 7,13 الفیزیاء والكیمیاء

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

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J134338275  بصراوي سمیة إسم ورقم التلمیذ :

80,09 مجموع  ن x م 

08,86 معدل اإلمتحان

08,90 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

14,50 13 14,31 1 14,31 اللغة العربیة

07,25 7 12,80 1 12,80 اللغة الفرنسیة

14,50 5 17,33 1 17,33 اللغة اإلنجلیزیة

16,00 20 11,67 1 11,67 االجتماعیات

05,50 11 8,83 1 8,83 الریاضیات

09,50 5 9,88 1 9,88 علوم الحیاة واألرض

15,00 7 16,63 1 16,63 الفیزیاء والكیمیاء

13,50 9 11,67 1 11,67 التربیة اإلسالمیة

12,00 26 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J144027769  القدوري ابتسام إسم ورقم التلمیذ :

116,11 مجموع  ن x م 

11,97 معدل اإلمتحان

12,90 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

11,00 29 9,94 1 9,94 اللغة العربیة

03,50 27 7,70 1 7,70 اللغة الفرنسیة

11,50 22 11,33 1 11,33 اللغة اإلنجلیزیة

07,00 16 12,00 1 12,00 االجتماعیات

01,00 21 5,25 1 5,25 الریاضیات

06,00 16 6,81 1 6,81 علوم الحیاة واألرض

10,00 20 11,13 1 11,13 الفیزیاء والكیمیاء

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

14,00 7 15,33 1 15,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J146027770  اإلدریسي أمین إسم ورقم التلمیذ :

87,99 مجموع  ن x م 

07,83 معدل اإلمتحان

09,78 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 24 11,56 1 11,56 اللغة العربیة

01,50 34 5,90 1 5,90 اللغة الفرنسیة

07,00 34 6,33 1 6,33 اللغة اإلنجلیزیة

12,00 30 10,00 1 10,00 االجتماعیات

00,00 24 4,92 1 4,92 الریاضیات

03,50 32 4,50 1 4,50 علوم الحیاة واألرض

08,50 33 6,63 1 6,63 الفیزیاء والكیمیاء

08,00 19 9,33 1 9,33 التربیة اإلسالمیة

15,00 33 12,50 1 12,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J147026259  أولقاضي اإلدریسي إبراھیم إسم ورقم التلمیذ :

71,67 مجموع  ن x م 

07,39 معدل اإلمتحان

07,96 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

12,50 16 13,63 1 13,63 اللغة العربیة

04,00 14 10,60 1 10,60 اللغة الفرنسیة

15,00 12 13,67 1 13,67 اللغة اإلنجلیزیة

13,50 33 9,33 1 9,33 االجتماعیات

01,50 30 4,00 1 4,00 الریاضیات

09,00 13 7,06 1 7,06 علوم الحیاة واألرض

11,50 23 10,75 1 10,75 الفیزیاء والكیمیاء

10,50 19 9,33 1 9,33 التربیة اإلسالمیة

12,00 26 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J146027771  موھات زینب إسم ورقم التلمیذ :

91,37 مجموع  ن x م 

09,94 معدل اإلمتحان

10,15 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

09,75 20 12,00 1 12,00 اللغة العربیة

01,75 24 8,00 1 8,00 اللغة الفرنسیة

08,50 26 9,33 1 9,33 اللغة اإلنجلیزیة

09,50 22 11,17 1 11,17 االجتماعیات

00,00 39 0,50 1 0,50 الریاضیات

03,00 29 4,81 1 4,81 علوم الحیاة واألرض

06,00 32 6,75 1 6,75 الفیزیاء والكیمیاء

06,00 26 7,67 1 7,67 التربیة اإلسالمیة

14,00 26 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J145027772  الحمري مریم إسم ورقم التلمیذ :

73,23 مجموع  ن x م 

06,50 معدل اإلمتحان

08,14 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 10 14,75 1 14,75 اللغة العربیة

04,50 3 14,20 1 14,20 اللغة الفرنسیة

14,50 18 11,67 1 11,67 اللغة اإلنجلیزیة

14,00 12 13,67 1 13,67 االجتماعیات

12,50 4 14,00 1 14,00 الریاضیات

06,00 11 7,75 1 7,75 علوم الحیاة واألرض

17,50 7 16,63 1 16,63 الفیزیاء والكیمیاء

09,00 14 10,67 1 10,67 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J141027773  الكوز إیمان إسم ورقم التلمیذ :

117,66 مجموع  ن x م 

11,89 معدل اإلمتحان

13,07 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

11,25 32 9,38 1 9,38 اللغة العربیة

07,00 12 11,40 1 11,40 اللغة الفرنسیة

16,50 18 11,67 1 11,67 اللغة اإلنجلیزیة

08,50 26 10,67 1 10,67 االجتماعیات

03,00 35 3,33 1 3,33 الریاضیات

04,50 39 2,75 1 2,75 علوم الحیاة واألرض

09,00 29 7,63 1 7,63 الفیزیاء والكیمیاء

05,50 30 6,83 1 6,83 التربیة اإلسالمیة

14,00 33 12,50 1 12,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J131338393  الزاھري أمیمة إسم ورقم التلمیذ :

76,15 مجموع  ن x م 

08,81 معدل اإلمتحان

08,46 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

14,75 12 14,50 1 14,50 اللغة العربیة

05,50 20 8,40 1 8,40 اللغة الفرنسیة

14,50 24 10,33 1 10,33 اللغة اإلنجلیزیة

09,50 16 12,00 1 12,00 االجتماعیات

03,50 9 10,50 1 10,50 الریاضیات

05,00 18 6,31 1 6,31 علوم الحیاة واألرض

12,00 26 9,25 1 9,25 الفیزیاء والكیمیاء

10,00 17 9,67 1 9,67 التربیة اإلسالمیة

14,00 31 12,67 1 12,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J135338399  السانیة سھام إسم ورقم التلمیذ :

93,63 مجموع  ن x م 

09,86 معدل اإلمتحان

10,40 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 36 7,31 1 7,31 اللغة العربیة

03,75 33 6,00 1 6,00 اللغة الفرنسیة

10,50 38 5,67 1 5,67 اللغة اإلنجلیزیة

07,00 38 7,00 1 7,00 االجتماعیات

00,00 24 4,92 1 4,92 الریاضیات

06,00 29 4,81 1 4,81 علوم الحیاة واألرض

07,00 35 6,25 1 6,25 الفیزیاء والكیمیاء

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

14,00 8 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J139334403  المقدم عبد اللطیف إسم ورقم التلمیذ :

63,29 مجموع  ن x م 

07,58 معدل اإلمتحان

07,03 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

17,00 1 19,06 1 19,06 اللغة العربیة

15,75 1 18,50 1 18,50 اللغة الفرنسیة

16,50 1 19,00 1 19,00 اللغة اإلنجلیزیة

19,00 5 17,17 1 17,17 االجتماعیات

13,00 5 13,67 1 13,67 الریاضیات

16,00 2 16,50 1 16,50 علوم الحیاة واألرض

16,50 3 18,13 1 18,13 الفیزیاء والكیمیاء

19,00 2 18,17 1 18,17 التربیة اإلسالمیة

13,00 1 17,00 1 17,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J139334397  الرویسي فوزیة إسم ورقم التلمیذ :

157,19 مجموع  ن x م 

16,19 معدل اإلمتحان

17,47 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

10,50 34 8,44 1 8,44 اللغة العربیة

02,25 29 6,80 1 6,80 اللغة الفرنسیة

12,00 18 11,67 1 11,67 اللغة اإلنجلیزیة

14,50 7 14,67 1 14,67 االجتماعیات

00,00 13 7,50 1 7,50 الریاضیات

05,50 22 5,94 1 5,94 علوم الحیاة واألرض

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

08,50 15 10,00 1 10,00 التربیة اإلسالمیة

16,00 8 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J135338616  الطویل اسماعیل إسم ورقم التلمیذ :

90,88 مجموع  ن x م 

08,81 معدل اإلمتحان

10,10 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

11,75 13 14,31 1 14,31 اللغة العربیة

05,75 22 8,30 1 8,30 اللغة الفرنسیة

15,50 7 17,00 1 17,00 اللغة اإلنجلیزیة

12,00 12 13,67 1 13,67 االجتماعیات

11,50 6 12,67 1 12,67 الریاضیات

09,00 12 7,25 1 7,25 علوم الحیاة واألرض

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

11,50 11 11,17 1 11,17 التربیة اإلسالمیة

16,00 1 17,00 1 17,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J145027156  رفیقي عبد القادر إسم ورقم التلمیذ :

115,86 مجموع  ن x م 

12,17 معدل اإلمتحان

12,87 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

11,75 28 10,25 1 10,25 اللغة العربیة

03,75 24 8,00 1 8,00 اللغة الفرنسیة

11,50 26 9,33 1 9,33 اللغة اإلنجلیزیة

13,50 37 7,83 1 7,83 االجتماعیات

00,00 17 6,67 1 6,67 الریاضیات

07,00 36 3,81 1 3,81 علوم الحیاة واألرض

10,00 24 9,63 1 9,63 الفیزیاء والكیمیاء

05,00 38 4,67 1 4,67 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J146027774  المالكي فاطمة الزھراء إسم ورقم التلمیذ :

74,19 مجموع  ن x م 

08,50 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

07,00 38 6,63 1 6,63 اللغة العربیة

00,00 36 5,80 1 5,80 اللغة الفرنسیة

00,00 33 7,00 1 7,00 اللغة اإلنجلیزیة

09,00 35 8,33 1 8,33 االجتماعیات

00,00 34 3,50 1 3,50 الریاضیات

04,00 38 3,13 1 3,13 علوم الحیاة واألرض

10,00 38 4,50 1 4,50 الفیزیاء والكیمیاء

04,00 39 3,00 1 3,00 التربیة اإلسالمیة

13,00 35 12,00 1 12,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J146026271  المختوم وصال إسم ورقم التلمیذ :

53,88 مجموع  ن x م 

05,22 معدل اإلمتحان

05,99 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

12,00 23 11,75 1 11,75 اللغة العربیة

04,25 14 10,60 1 10,60 اللغة الفرنسیة

11,50 15 12,17 1 12,17 اللغة اإلنجلیزیة

13,00 16 12,00 1 12,00 االجتماعیات

01,50 13 7,50 1 7,50 الریاضیات

06,00 14 7,00 1 7,00 علوم الحیاة واألرض

16,00 17 12,13 1 12,13 الفیزیاء والكیمیاء

10,50 11 11,17 1 11,17 التربیة اإلسالمیة

13,00 35 12,00 1 12,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J139334399  العالوى لبنى إسم ورقم التلمیذ :

96,31 مجموع  ن x م 

09,75 معدل اإلمتحان

10,70 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

13,75 8 15,94 1 15,94 اللغة العربیة

08,75 7 12,80 1 12,80 اللغة الفرنسیة

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

17,50 4 17,33 1 17,33 االجتماعیات

04,50 33 3,58 1 3,58 الریاضیات

08,00 6 9,81 1 9,81 علوم الحیاة واألرض

17,00 10 15,50 1 15,50 الفیزیاء والكیمیاء

16,50 6 14,50 1 14,50 التربیة اإلسالمیة

15,00 1 17,00 1 17,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J148026273  ماماد عبد العزیز إسم ورقم التلمیذ :

125,47 مجموع  ن x م 

13,11 معدل اإلمتحان

13,94 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

10,00 25 11,31 1 11,31 اللغة العربیة

01,25 37 5,60 1 5,60 اللغة الفرنسیة

06,50 36 6,00 1 6,00 اللغة اإلنجلیزیة

14,00 22 11,17 1 11,17 االجتماعیات

02,00 18 5,92 1 5,92 الریاضیات

04,00 33 4,44 1 4,44 علوم الحیاة واألرض

10,00 25 9,38 1 9,38 الفیزیاء والكیمیاء

02,50 32 6,67 1 6,67 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J136338804  جدعان سلیمة إسم ورقم التلمیذ :

74,81 مجموع  ن x م 

07,25 معدل اإلمتحان

08,31 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

15,50 2 18,75 1 18,75 اللغة العربیة

17,25 2 16,40 1 16,40 اللغة الفرنسیة

18,50 1 19,00 1 19,00 اللغة اإلنجلیزیة

16,50 3 17,83 1 17,83 االجتماعیات

09,00 12 7,67 1 7,67 الریاضیات

15,50 1 18,38 1 18,38 علوم الحیاة واألرض

17,50 2 19,00 1 19,00 الفیزیاء والكیمیاء

17,50 1 18,33 1 18,33 التربیة اإلسالمیة

12,00 26 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J144027775  إسم ورقم التلمیذ : شلح فاطمة

148,36 مجموع  ن x م 

15,47 معدل اإلمتحان

16,48 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

10,75 30 9,63 1 9,63 اللغة العربیة

02,00 19 8,80 1 8,80 اللغة الفرنسیة

09,50 30 8,33 1 8,33 اللغة اإلنجلیزیة

10,50 34 9,00 1 9,00 االجتماعیات

00,00 19 5,58 1 5,58 الریاضیات

09,00 26 5,38 1 5,38 علوم الحیاة واألرض

10,00 27 8,63 1 8,63 الفیزیاء والكیمیاء

04,00 30 6,83 1 6,83 التربیة اإلسالمیة

12,00 26 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J135338880  الطائي سكینة إسم ورقم التلمیذ :

75,18 مجموع  ن x م 

07,53 معدل اإلمتحان

08,35 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 9,44 1 9,44 اللغة العربیة

03,00 28 7,20 1 7,20 اللغة الفرنسیة

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

14,00 26 10,67 1 10,67 االجتماعیات

03,50 15 7,00 1 7,00 الریاضیات

07,00 8 8,31 1 8,31 علوم الحیاة واألرض

12,50 16 13,00 1 13,00 الفیزیاء والكیمیاء

06,50 16 9,83 1 9,83 التربیة اإلسالمیة

15,00 31 12,67 1 12,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J131338884  عبو عمر إسم ورقم التلمیذ :

91,78 مجموع  ن x م 

09,92 معدل اإلمتحان

10,20 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

17,50 3 17,56 1 17,56 اللغة العربیة

12,75 4 13,90 1 13,90 اللغة الفرنسیة

19,50 4 18,00 1 18,00 اللغة اإلنجلیزیة

18,00 1 18,50 1 18,50 االجتماعیات

18,50 1 16,17 1 16,17 الریاضیات

18,00 3 15,88 1 15,88 علوم الحیاة واألرض

19,00 1 19,75 1 19,75 الفیزیاء والكیمیاء

19,00 3 17,83 1 17,83 التربیة اإلسالمیة

17,00 8 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J140027776  حواصلي ایوب إسم ورقم التلمیذ :

152,59 مجموع  ن x م 

17,69 معدل اإلمتحان

16,95 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

06,50 37 7,25 1 7,25 اللغة العربیة

01,75 24 8,00 1 8,00 اللغة الفرنسیة

11,00 34 6,33 1 6,33 اللغة اإلنجلیزیة

06,50 32 9,67 1 9,67 االجتماعیات

03,00 28 4,33 1 4,33 الریاضیات

02,50 31 4,75 1 4,75 علوم الحیاة واألرض

04,00 31 7,00 1 7,00 الفیزیاء والكیمیاء

02,00 37 4,83 1 4,83 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
39 عدد التالمیذ : 3ASCG-12 القسم :

J139334402  مغروسي عثمان إسم ورقم التلمیذ :

66,17 مجموع  ن x م 

05,69 معدل اإلمتحان

07,35 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة


