
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 26 10,25 1 10,25 اللغة العربیة

02,75 30 6,40 1 6,40 اللغة الفرنسیة

15,50 30 8,00 1 8,00 اللغة اإلنجلیزیة

12,50 15 11,83 1 11,83 االجتماعیات

01,00 20 4,67 1 4,67 الریاضیات

11,50 15 7,50 1 7,50 علوم الحیاة واألرض

09,50 7 15,13 1 15,13 الفیزیاء والكیمیاء

10,50 3 13,00 1 13,00 التربیة اإلسالمیة

15,00 29 13,67 1 13,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J137334407  شكري حمزة إسم ورقم التلمیذ :

90,44 مجموع  ن x م 

09,94 معدل اإلمتحان

10,05 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

14,00 7 14,31 1 14,31 اللغة العربیة

10,75 2 15,10 1 15,10 اللغة الفرنسیة

16,00 7 15,83 1 15,83 اللغة اإلنجلیزیة

16,50 2 17,50 1 17,50 االجتماعیات

08,50 13 8,00 1 8,00 الریاضیات

14,00 3 12,25 1 12,25 علوم الحیاة واألرض

15,50 5 16,75 1 16,75 الفیزیاء والكیمیاء

11,00 4 12,50 1 12,50 التربیة اإلسالمیة

13,00 16 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J134338081  الھاللي حفصة إسم ورقم التلمیذ :

127,25 مجموع  ن x م 

13,25 معدل اإلمتحان

14,14 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

12,75 9 12,69 1 12,69 اللغة العربیة

05,25 15 9,00 1 9,00 اللغة الفرنسیة

15,50 20 10,67 1 10,67 اللغة اإلنجلیزیة

15,50 6 14,67 1 14,67 االجتماعیات

06,50 12 8,17 1 8,17 الریاضیات

10,50 5 10,69 1 10,69 علوم الحیاة واألرض

11,50 6 15,38 1 15,38 الفیزیاء والكیمیاء

08,50 23 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:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J135338118  الخمار عیسى إسم ورقم التلمیذ :

104,42 مجموع  ن x م 

11,00 معدل اإلمتحان

11,60 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

09,75 32 9,63 1 9,63 اللغة العربیة

04,75 33 5,70 1 5,70 اللغة الفرنسیة

10,00 18 11,00 1 11,00 اللغة اإلنجلیزیة

07,00 34 8,00 1 8,00 االجتماعیات

01,00 22 4,33 1 4,33 الریاضیات

05,00 31 4,25 1 4,25 علوم الحیاة واألرض

08,50 33 6,38 1 6,38 الفیزیاء والكیمیاء

04,00 25 7,00 1 7,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 6 15,67 1 15,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J137334408  أبقال محمد إسم ورقم التلمیذ :

71,95 مجموع  ن x م 

07,11 معدل اإلمتحان

07,99 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

12,25 29 9,88 1 9,88 اللغة العربیة

04,25 19 7,40 1 7,40 اللغة الفرنسیة

13,50 23 9,83 1 9,83 اللغة اإلنجلیزیة

13,50 24 9,83 1 9,83 االجتماعیات

05,50 10 9,67 1 9,67 الریاضیات

09,50 25 5,38 1 5,38 علوم الحیاة واألرض

14,50 19 10,13 1 10,13 الفیزیاء والكیمیاء

08,50 11 9,17 1 9,17 التربیة اإلسالمیة

13,00 4 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J133338913  العورف عبد المالك إسم ورقم التلمیذ :

87,28 مجموع  ن x م 

10,50 معدل اإلمتحان

09,70 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

12,25 22 10,44 1 10,44 اللغة العربیة

03,25 31 6,10 1 6,10 اللغة الفرنسیة

10,50 24 9,33 1 9,33 اللغة اإلنجلیزیة

10,00 36 7,33 1 7,33 االجتماعیات

10,50 6 11,17 1 11,17 الریاضیات

08,50 13 7,56 1 7,56 علوم الحیاة واألرض

13,00 10 14,38 1 14,38 الفیزیاء والكیمیاء

08,50 16 8,33 1 8,33 التربیة اإلسالمیة

14,00 29 13,67 1 13,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J146027800  بنبغداد یونس إسم ورقم التلمیذ :

88,31 مجموع  ن x م 

10,06 معدل اإلمتحان

09,81 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

09,00 13 11,81 1 11,81 اللغة العربیة

04,50 26 6,70 1 6,70 اللغة الفرنسیة

14,00 14 14,00 1 14,00 اللغة اإلنجلیزیة

14,50 4 15,67 1 15,67 االجتماعیات

01,50 31 3,17 1 3,17 الریاضیات

07,00 31 4,25 1 4,25 علوم الحیاة واألرض

10,00 21 9,25 1 9,25 الفیزیاء والكیمیاء

06,00 13 8,83 1 8,83 التربیة اإلسالمیة

15,00 29 13,67 1 13,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J139338152  ادكوري عبد الكبیر إسم ورقم التلمیذ :

87,35 مجموع  ن x م 

09,06 معدل اإلمتحان

09,71 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

06,00 39 6,25 1 6,25 اللغة العربیة

01,25 38 5,00 1 5,00 اللغة الفرنسیة

02,00 40 4,33 1 4,33 اللغة اإلنجلیزیة

03,50 39 5,33 1 5,33 االجتماعیات

01,50 28 3,67 1 3,67 الریاضیات

06,00 35 3,44 1 3,44 علوم الحیاة واألرض

08,00 30 6,75 1 6,75 الفیزیاء والكیمیاء

02,00 39 4,33 1 4,33 التربیة اإلسالمیة

15,00 6 15,67 1 15,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J139338157  عزة محمد إسم ورقم التلمیذ :

54,77 مجموع  ن x م 

05,03 معدل اإلمتحان

06,09 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

41 3,00 1 3,00 اللغة العربیة

00,00 38 5,00 1 5,00 اللغة الفرنسیة

00,00 41 0,67 1 0,67 اللغة اإلنجلیزیة

00,00 41 2,50 1 2,50 االجتماعیات

00,00 36 2,00 1 2,00 الریاضیات

00,00 41 0,38 1 0,38 علوم الحیاة واألرض

00,00 41 0,38 1 0,38 الفیزیاء والكیمیاء

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

00,00 40 3,33 1 3,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J141027801  شلیاط بدر إسم ورقم التلمیذ :

21,92 مجموع  ن x م 

0,81 معدل الدورة
08,97 معدل القسم

41 الترتیب العام

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 14,94 1 14,94 اللغة العربیة

04,50 6 12,20 1 12,20 اللغة الفرنسیة

15,00 22 10,50 1 10,50 اللغة اإلنجلیزیة

12,00 18 11,33 1 11,33 االجتماعیات

02,50 14 6,67 1 6,67 الریاضیات

07,00 9 8,50 1 8,50 علوم الحیاة واألرض

14,00 12 12,88 1 12,88 الفیزیاء والكیمیاء

07,50 8 10,17 1 10,17 التربیة اإلسالمیة

13,00 21 14,67 1 14,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J130338252  رمضان مریم إسم ورقم التلمیذ :

101,85 مجموع  ن x م 

09,75 معدل اإلمتحان

11,32 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 12,38 1 12,38 اللغة العربیة

05,50 13 9,40 1 9,40 اللغة الفرنسیة

15,00 4 16,50 1 16,50 اللغة اإلنجلیزیة

12,50 21 10,83 1 10,83 االجتماعیات

04,50 5 12,00 1 12,00 الریاضیات

13,00 12 7,75 1 7,75 علوم الحیاة واألرض

14,50 4 18,00 1 18,00 الفیزیاء والكیمیاء

07,00 7 11,33 1 11,33 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J135338283  غریب عبد الكریم إسم ورقم التلمیذ :

113,19 مجموع  ن x م 

11,00 معدل اإلمتحان

12,58 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

10,25 15 11,63 1 11,63 اللغة العربیة

00,75 18 7,90 1 7,90 اللغة الفرنسیة

07,50 38 5,83 1 5,83 اللغة اإلنجلیزیة

08,50 12 12,17 1 12,17 االجتماعیات

00,00 32 2,83 1 2,83 الریاضیات

02,00 25 5,38 1 5,38 علوم الحیاة واألرض

04,00 27 7,13 1 7,13 الفیزیاء والكیمیاء

05,00 25 7,00 1 7,00 التربیة اإلسالمیة

13,00 37 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J134338291  بوكرین ھاجر إسم ورقم التلمیذ :

72,86 مجموع  ن x م 

05,67 معدل اإلمتحان

08,10 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

14,25 19 11,00 1 11,00 اللغة العربیة

07,75 9 10,90 1 10,90 اللغة الفرنسیة

13,50 17 11,33 1 11,33 اللغة اإلنجلیزیة

11,00 13 12,00 1 12,00 االجتماعیات

00,00 39 1,50 1 1,50 الریاضیات

06,50 10 8,19 1 8,19 علوم الحیاة واألرض

09,50 15 11,13 1 11,13 الفیزیاء والكیمیاء

08,00 40 4,17 1 4,17 التربیة اإلسالمیة

16,00 3 16,33 1 16,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J130338311  كاص فراح إسم ورقم التلمیذ :

86,55 مجموع  ن x م 

09,61 معدل اإلمتحان

09,62 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

13,00 12 11,94 1 11,94 اللغة العربیة

03,25 23 6,90 1 6,90 اللغة الفرنسیة

15,50 24 9,33 1 9,33 اللغة اإلنجلیزیة

06,00 11 12,33 1 12,33 االجتماعیات

00,50 18 5,33 1 5,33 الریاضیات

03,00 13 7,56 1 7,56 علوم الحیاة واألرض

03,00 27 7,13 1 7,13 الفیزیاء والكیمیاء

05,00 14 8,50 1 8,50 التربیة اإلسالمیة

13,00 1 17,00 1 17,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J142071992  االجبالي مریم إسم ورقم التلمیذ :

86,03 مجموع  ن x م 

06,92 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

11,50 35 8,69 1 8,69 اللغة العربیة

05,50 26 6,70 1 6,70 اللغة الفرنسیة

12,50 13 14,17 1 14,17 اللغة اإلنجلیزیة

13,00 3 15,83 1 15,83 االجتماعیات

09,00 8 10,83 1 10,83 الریاضیات

08,50 20 6,81 1 6,81 علوم الحیاة واألرض

12,50 11 14,13 1 14,13 الفیزیاء والكیمیاء

10,00 21 7,50 1 7,50 التربیة اإلسالمیة

13,00 21 14,67 1 14,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J149027803  ھدراشي سفیان إسم ورقم التلمیذ :

99,33 مجموع  ن x م 

10,61 معدل اإلمتحان

11,04 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

11,50 36 7,88 1 7,88 اللغة العربیة

06,50 12 9,50 1 9,50 اللغة الفرنسیة

10,00 18 11,00 1 11,00 اللغة اإلنجلیزیة

09,50 19 11,00 1 11,00 االجتماعیات

00,50 17 5,83 1 5,83 الریاضیات

06,50 16 7,44 1 7,44 علوم الحیاة واألرض

10,50 25 8,13 1 8,13 الفیزیاء والكیمیاء

06,00 29 6,83 1 6,83 التربیة اإلسالمیة

13,00 21 14,67 1 14,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J142027804  شلیاط لطیفة إسم ورقم التلمیذ :

82,27 مجموع  ن x م 

08,22 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

10,75 34 9,19 1 9,19 اللغة العربیة

04,75 11 9,60 1 9,60 اللغة الفرنسیة

14,50 15 13,17 1 13,17 اللغة اإلنجلیزیة

11,00 24 9,83 1 9,83 االجتماعیات

02,00 22 4,33 1 4,33 الریاضیات

03,00 28 5,13 1 5,13 علوم الحیاة واألرض

07,50 31 6,63 1 6,63 الفیزیاء والكیمیاء

04,00 29 6,83 1 6,83 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J135338433  حازم فدوى إسم ورقم التلمیذ :

77,70 مجموع  ن x م 

07,94 معدل اإلمتحان

08,63 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

08,50 36 7,88 1 7,88 اللغة العربیة

04,00 35 5,40 1 5,40 اللغة الفرنسیة

07,00 24 9,33 1 9,33 اللغة اإلنجلیزیة

11,00 30 9,00 1 9,00 االجتماعیات

00,00 33 2,33 1 2,33 الریاضیات

01,00 38 2,94 1 2,94 علوم الحیاة واألرض

06,00 38 5,63 1 5,63 الفیزیاء والكیمیاء

05,00 32 6,50 1 6,50 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J143026263  الدرویش توفیق إسم ورقم التلمیذ :

64,00 مجموع  ن x م 

06,06 معدل اإلمتحان

07,11 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 31 9,75 1 9,75 اللغة العربیة

02,25 24 6,80 1 6,80 اللغة الفرنسیة

11,50 33 7,50 1 7,50 اللغة اإلنجلیزیة

12,00 26 9,67 1 9,67 االجتماعیات

06,00 7 11,00 1 11,00 الریاضیات

07,00 22 6,44 1 6,44 علوم الحیاة واألرض

11,00 17 10,38 1 10,38 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 21 7,50 1 7,50 التربیة اإلسالمیة

14,00 11 15,33 1 15,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J140027805  الشرقاوي ھدى إسم ورقم التلمیذ :

84,36 مجموع  ن x م 

08,78 معدل اإلمتحان

09,37 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 38 7,75 1 7,75 اللغة العربیة

00,75 37 5,20 1 5,20 اللغة الفرنسیة

04,50 35 6,67 1 6,67 اللغة اإلنجلیزیة

04,50 37 7,17 1 7,17 االجتماعیات

00,00 21 4,50 1 4,50 الریاضیات

03,50 31 4,25 1 4,25 علوم الحیاة واألرض

07,00 37 5,75 1 5,75 الفیزیاء والكیمیاء

01,00 40 4,17 1 4,17 التربیة اإلسالمیة

12,00 6 15,67 1 15,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J139338482  بنعایشة سیف الدین إسم ورقم التلمیذ :

61,12 مجموع  ن x م 

04,75 معدل اإلمتحان

06,79 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 9,38 1 9,38 اللغة العربیة

04,75 35 5,40 1 5,40 اللغة الفرنسیة

12,00 30 8,00 1 8,00 اللغة اإلنجلیزیة

10,00 19 11,00 1 11,00 االجتماعیات

00,00 26 3,83 1 3,83 الریاضیات

05,00 34 3,88 1 3,88 علوم الحیاة واألرض

06,50 36 5,88 1 5,88 الفیزیاء والكیمیاء

01,00 25 7,00 1 7,00 التربیة اإلسالمیة

15,00 35 13,33 1 13,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J136338520  بوالدرى یاسین إسم ورقم التلمیذ :

67,69 مجموع  ن x م 

07,25 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

17,00 5 15,38 1 15,38 اللغة العربیة

14,25 1 18,40 1 18,40 اللغة الفرنسیة

14,00 2 17,67 1 17,67 اللغة اإلنجلیزیة

17,00 10 12,83 1 12,83 االجتماعیات

02,00 36 2,00 1 2,00 الریاضیات

13,50 11 7,81 1 7,81 علوم الحیاة واألرض

09,50 20 9,63 1 9,63 الفیزیاء والكیمیاء

08,50 16 8,33 1 8,33 التربیة اإلسالمیة

14,00 11 15,33 1 15,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J140027782  شلیحي ندى إسم ورقم التلمیذ :

107,38 مجموع  ن x م 

12,19 معدل اإلمتحان

11,93 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

18,75 1 19,31 1 19,31 اللغة العربیة

07,50 3 13,80 1 13,80 اللغة الفرنسیة

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

20,00 1 18,00 1 18,00 االجتماعیات

16,00 1 19,50 1 19,50 الریاضیات

19,50 1 18,69 1 18,69 علوم الحیاة واألرض

17,50 1 19,75 1 19,75 الفیزیاء والكیمیاء

18,50 1 15,50 1 15,50 التربیة اإلسالمیة

14,00 6 15,67 1 15,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J145027806  قصیر مریم إسم ورقم التلمیذ :

159,22 مجموع  ن x م 

16,64 معدل اإلمتحان

17,69 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

08,50 18 11,19 1 11,19 اللغة العربیة

02,00 22 7,30 1 7,30 اللغة الفرنسیة

10,00 20 10,67 1 10,67 اللغة اإلنجلیزیة

15,00 8 13,67 1 13,67 االجتماعیات

00,00 24 4,17 1 4,17 الریاضیات

10,50 7 9,88 1 9,88 علوم الحیاة واألرض

10,00 13 11,63 1 11,63 الفیزیاء والكیمیاء

07,00 14 8,50 1 8,50 التربیة اإلسالمیة

12,00 26 14,33 1 14,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J141027780  المخلص صفیة إسم ورقم التلمیذ :

91,32 مجموع  ن x م 

08,33 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

10,25 29 9,88 1 9,88 اللغة العربیة

04,00 24 6,80 1 6,80 اللغة الفرنسیة

17,00 11 15,00 1 15,00 اللغة اإلنجلیزیة

11,50 22 10,67 1 10,67 االجتماعیات

02,50 15 6,33 1 6,33 الریاضیات

11,50 17 7,31 1 7,31 علوم الحیاة واألرض

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

09,50 25 7,00 1 7,00 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J137334406  الحرشي نزھة إسم ورقم التلمیذ :

89,11 مجموع  ن x م 

10,64 معدل اإلمتحان

09,90 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

07,75 17 11,25 1 11,25 اللغة العربیة

05,50 19 7,40 1 7,40 اللغة الفرنسیة

09,00 29 8,33 1 8,33 اللغة اإلنجلیزیة

08,50 15 11,83 1 11,83 االجتماعیات

00,00 39 1,50 1 1,50 الریاضیات

06,00 27 5,25 1 5,25 علوم الحیاة واألرض

11,00 22 9,00 1 9,00 الفیزیاء والكیمیاء

03,50 31 6,67 1 6,67 التربیة اإلسالمیة

14,00 2 16,67 1 16,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J141027807  بوزدیري لطیفة إسم ورقم التلمیذ :

77,90 مجموع  ن x م 

07,25 معدل اإلمتحان

08,66 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

13,25 4 15,63 1 15,63 اللغة العربیة

12,50 5 12,80 1 12,80 اللغة الفرنسیة

17,00 12 14,67 1 14,67 اللغة اإلنجلیزیة

14,50 5 14,83 1 14,83 االجتماعیات

06,50 2 15,00 1 15,00 الریاضیات

13,50 2 13,44 1 13,44 علوم الحیاة واألرض

15,50 2 19,25 1 19,25 الفیزیاء والكیمیاء

12,00 5 12,00 1 12,00 التربیة اإلسالمیة

13,00 11 15,33 1 15,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J143027808  بوزیا مریم إسم ورقم التلمیذ :

132,95 مجموع  ن x م 

13,08 معدل اإلمتحان

14,77 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

16,00 14 11,75 1 11,75 اللغة العربیة

06,75 7 11,80 1 11,80 اللغة الفرنسیة

11,00 8 15,67 1 15,67 اللغة اإلنجلیزیة

12,50 34 8,00 1 8,00 االجتماعیات

05,00 11 9,00 1 9,00 الریاضیات

05,00 24 6,13 1 6,13 علوم الحیاة واألرض

12,00 17 10,38 1 10,38 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 23 7,17 1 7,17 التربیة اإلسالمیة

14,00 11 15,33 1 15,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J144027809  الشفوعي فاطمة إسم ورقم التلمیذ :

95,22 مجموع  ن x م 

09,64 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

15,75 2 16,81 1 16,81 اللغة العربیة

10,75 9 10,90 1 10,90 اللغة الفرنسیة

15,00 4 16,50 1 16,50 اللغة اإلنجلیزیة

15,50 7 14,00 1 14,00 االجتماعیات

10,50 4 13,00 1 13,00 الریاضیات

15,50 6 10,38 1 10,38 علوم الحیاة واألرض

12,50 3 19,00 1 19,00 الفیزیاء والكیمیاء

10,00 2 13,83 1 13,83 التربیة اإلسالمیة

13,00 21 14,67 1 14,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J136334404  البراء زینب إسم ورقم التلمیذ :

129,09 مجموع  ن x م 

13,17 معدل اإلمتحان

14,34 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

11,00 22 10,44 1 10,44 اللغة العربیة

04,25 19 7,40 1 7,40 اللغة الفرنسیة

06,50 30 8,00 1 8,00 اللغة اإلنجلیزیة

11,00 26 9,67 1 9,67 االجتماعیات

00,50 19 4,83 1 4,83 الریاضیات

07,00 23 6,38 1 6,38 علوم الحیاة واألرض

09,00 23 8,75 1 8,75 الفیزیاء والكیمیاء

05,00 9 9,83 1 9,83 التربیة اإلسالمیة

13,00 29 13,67 1 13,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J138338700  العباسي دنیا إسم ورقم التلمیذ :

78,96 مجموع  ن x م 

07,47 معدل اإلمتحان

08,77 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

40 5,13 1 5,13 اللغة العربیة

00,00 14 9,10 1 9,10 اللغة الفرنسیة

00,00 39 5,50 1 5,50 اللغة اإلنجلیزیة

00,00 30 9,00 1 9,00 االجتماعیات

00,00 33 2,33 1 2,33 الریاضیات

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

00,00 33 6,38 1 6,38 الفیزیاء والكیمیاء

00,00 34 6,33 1 6,33 التربیة اإلسالمیة

00,00 29 13,67 1 13,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J145026269  القبش نھیلة إسم ورقم التلمیذ :

58,93 مجموع  ن x م 

2,18 معدل الدورة
08,97 معدل القسم

40 الترتیب العام

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 10,38 1 10,38 اللغة العربیة

02,00 32 5,80 1 5,80 اللغة الفرنسیة

10,00 34 7,00 1 7,00 اللغة اإلنجلیزیة

12,00 33 8,33 1 8,33 االجتماعیات

00,00 30 3,50 1 3,50 الریاضیات

06,50 30 4,44 1 4,44 علوم الحیاة واألرض

11,50 26 7,50 1 7,50 الفیزیاء والكیمیاء

06,00 20 7,67 1 7,67 التربیة اإلسالمیة

17,00 28 14,00 1 14,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J137334411  الصغیر نبیل إسم ورقم التلمیذ :

68,61 مجموع  ن x م 

08,39 معدل اإلمتحان

07,62 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

15,00 28 9,94 1 9,94 اللغة العربیة

04,00 33 5,70 1 5,70 اللغة الفرنسیة

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

06,50 38 6,67 1 6,67 االجتماعیات

09,50 26 3,83 1 3,83 الریاضیات

08,00 39 1,88 1 1,88 علوم الحیاة واألرض

13,50 35 6,00 1 6,00 الفیزیاء والكیمیاء

06,00 16 8,33 1 8,33 التربیة اإلسالمیة

15,00 37 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J130338744  الشریفي ھشام إسم ورقم التلمیذ :

70,68 مجموع  ن x م 

10,33 معدل اإلمتحان

07,85 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

09,25 16 11,31 1 11,31 اللغة العربیة

02,50 28 6,60 1 6,60 اللغة الفرنسیة

08,00 24 9,33 1 9,33 اللغة اإلنجلیزیة

10,00 9 13,00 1 13,00 االجتماعیات

00,00 41 1,17 1 1,17 الریاضیات

07,50 20 6,81 1 6,81 علوم الحیاة واألرض

05,50 29 6,88 1 6,88 الفیزیاء والكیمیاء

05,00 35 5,83 1 5,83 التربیة اإلسالمیة

13,00 16 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J137334409  عبد البار عبد الغفور إسم ورقم التلمیذ :

75,93 مجموع  ن x م 

06,75 معدل اإلمتحان

08,44 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

11,75 22 10,44 1 10,44 اللغة العربیة

04,75 41 4,40 1 4,40 اللغة الفرنسیة

08,50 37 6,00 1 6,00 اللغة اإلنجلیزیة

05,00 40 3,33 1 3,33 االجتماعیات

01,00 25 4,00 1 4,00 الریاضیات

06,00 37 3,13 1 3,13 علوم الحیاة واألرض

05,00 38 5,63 1 5,63 الفیزیاء والكیمیاء

04,00 37 4,83 1 4,83 التربیة اإلسالمیة

17,00 41 0,00 1 0,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J134338766  الدھبي عثمان إسم ورقم التلمیذ :

41,75 مجموع  ن x م 

07,00 معدل اإلمتحان

04,64 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

08,00 20 10,81 1 10,81 اللغة العربیة

02,75 40 4,90 1 4,90 اللغة الفرنسیة

06,00 35 6,67 1 6,67 اللغة اإلنجلیزیة

04,50 26 9,67 1 9,67 االجتماعیات

01,00 38 1,67 1 1,67 الریاضیات

04,00 36 3,31 1 3,31 علوم الحیاة واألرض

02,00 40 5,38 1 5,38 الفیزیاء والكیمیاء

01,00 36 5,17 1 5,17 التربیة اإلسالمیة

12,00 21 14,67 1 14,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J137334410  اسقرمة أیوب إسم ورقم التلمیذ :

62,23 مجموع  ن x م 

04,58 معدل اإلمتحان

06,91 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

16,25 3 16,56 1 16,56 اللغة العربیة

10,50 4 13,60 1 13,60 اللغة الفرنسیة

08,00 8 15,67 1 15,67 اللغة اإلنجلیزیة

11,50 26 9,67 1 9,67 االجتماعیات

08,50 3 13,67 1 13,67 الریاضیات

06,00 8 8,75 1 8,75 علوم الحیاة واألرض

16,50 8 14,88 1 14,88 الفیزیاء والكیمیاء

10,00 6 11,67 1 11,67 التربیة اإلسالمیة

13,00 35 13,33 1 13,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J144027777  العماري ھند إسم ورقم التلمیذ :

117,79 مجموع  ن x م 

11,14 معدل اإلمتحان

13,09 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

12,50 27 10,19 1 10,19 اللغة العربیة

04,00 8 11,00 1 11,00 اللغة الفرنسیة

15,00 2 17,67 1 17,67 اللغة اإلنجلیزیة

08,50 13 12,00 1 12,00 االجتماعیات

04,50 16 6,00 1 6,00 الریاضیات

02,50 18 7,06 1 7,06 علوم الحیاة واألرض

08,50 9 14,50 1 14,50 الفیزیاء والكیمیاء

05,00 12 9,00 1 9,00 التربیة اإلسالمیة

13,00 26 14,33 1 14,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J137338832  كجي زینب إسم ورقم التلمیذ :

101,75 مجموع  ن x م 

08,17 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

14,00 8 13,06 1 13,06 اللغة العربیة

04,50 28 6,60 1 6,60 اللغة الفرنسیة

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

14,00 17 11,67 1 11,67 االجتماعیات

05,50 8 10,83 1 10,83 الریاضیات

11,50 4 10,94 1 10,94 علوم الحیاة واألرض

12,50 14 11,38 1 11,38 الفیزیاء والكیمیاء

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

14,00 11 15,33 1 15,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J130338876  حدادي عبد الكریم إسم ورقم التلمیذ :

102,14 مجموع  ن x م 

11,33 معدل اإلمتحان

11,35 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

12,25 10 12,44 1 12,44 اللغة العربیة

03,75 16 8,80 1 8,80 اللغة الفرنسیة

15,50 6 16,33 1 16,33 اللغة اإلنجلیزیة

15,00 32 8,67 1 8,67 االجتماعیات

05,50 28 3,67 1 3,67 الریاضیات

06,50 19 6,94 1 6,94 علوم الحیاة واألرض

07,50 31 6,63 1 6,63 الفیزیاء والكیمیاء

06,50 32 6,50 1 6,50 التربیة اإلسالمیة

15,00 29 13,67 1 13,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J144027810  الركیبي نورة إسم ورقم التلمیذ :

83,63 مجموع  ن x م 

09,72 معدل اإلمتحان

09,29 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

10,25 21 10,63 1 10,63 اللغة العربیة

02,00 17 8,30 1 8,30 اللغة الفرنسیة

02,50 28 9,00 1 9,00 اللغة اإلنجلیزیة

06,00 22 10,67 1 10,67 االجتماعیات

02,00 33 2,33 1 2,33 الریاضیات

05,00 29 4,75 1 4,75 علوم الحیاة واألرض

08,00 23 8,75 1 8,75 الفیزیاء والكیمیاء

02,00 16 8,33 1 8,33 التربیة اإلسالمیة

13,00 6 15,67 1 15,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-13 القسم :

J140026275  الصافي مریم إسم ورقم التلمیذ :

78,43 مجموع  ن x م 

05,64 معدل اإلمتحان

08,71 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة


