
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 4 11,94 1 11,94 اللغة العربیة

11,25 1 15,00 1 15,00 اللغة الفرنسیة

12,50 12 13,67 1 13,67 اللغة اإلنجلیزیة

14,50 11 10,33 1 10,33 االجتماعیات

08,50 8 8,50 1 8,50 الریاضیات

10,50 3 12,44 1 12,44 علوم الحیاة واألرض

12,50 7 14,00 1 14,00 الفیزیاء والكیمیاء

10,00 26 9,33 1 9,33 التربیة اإلسالمیة

13,00 19 14,33 1 14,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J137338074  ایت الشجیع إكرام إسم ورقم التلمیذ :

109,54 مجموع  ن x م 

12,11 معدل اإلمتحان

12,17 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

09,00 40 0,00 1 0,00 اللغة العربیة

08,00 40 2,00 1 2,00 اللغة الفرنسیة

08,00 40 0,00 1 0,00 اللغة اإلنجلیزیة

10,00 40 0,00 1 0,00 االجتماعیات

00,00 25 3,67 1 3,67 الریاضیات

07,00 39 2,25 1 2,25 علوم الحیاة واألرض

13,00 40 2,50 1 2,50 الفیزیاء والكیمیاء

12,00 40 2,67 1 2,67 التربیة اإلسالمیة

00,00 40 0,00 1 0,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J143072034  شھبي أیمن إسم ورقم التلمیذ :

13,08 مجموع  ن x م 

07,44 معدل اإلمتحان

01,45 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

12,25 20 8,94 1 8,94 اللغة العربیة

02,25 25 5,60 1 5,60 اللغة الفرنسیة

13,00 7 16,00 1 16,00 اللغة اإلنجلیزیة

10,00 11 10,33 1 10,33 االجتماعیات

02,50 8 8,50 1 8,50 الریاضیات

09,50 6 8,38 1 8,38 علوم الحیاة واألرض

10,50 12 12,50 1 12,50 الفیزیاء والكیمیاء

05,00 21 9,83 1 9,83 التربیة اإلسالمیة

13,00 27 14,00 1 14,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J135338095  مطلوب ھند إسم ورقم التلمیذ :

94,08 مجموع  ن x م 

08,67 معدل اإلمتحان

10,45 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

07,50 5 11,88 1 11,88 اللغة العربیة

01,25 13 7,20 1 7,20 اللغة الفرنسیة

14,50 24 8,00 1 8,00 اللغة اإلنجلیزیة

06,50 23 8,67 1 8,67 االجتماعیات

00,00 18 4,67 1 4,67 الریاضیات

04,50 18 5,81 1 5,81 علوم الحیاة واألرض

08,50 21 9,75 1 9,75 الفیزیاء والكیمیاء

05,00 11 11,00 1 11,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 31 13,67 1 13,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J138338114  بلعسال محمد إسم ورقم التلمیذ :

80,64 مجموع  ن x م 

06,86 معدل اإلمتحان

08,96 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

12,25 14 9,44 1 9,44 اللغة العربیة

01,75 22 5,80 1 5,80 اللغة الفرنسیة

14,50 4 16,83 1 16,83 اللغة اإلنجلیزیة

13,50 30 7,00 1 7,00 االجتماعیات

09,50 6 12,67 1 12,67 الریاضیات

03,00 8 7,75 1 7,75 علوم الحیاة واألرض

14,00 6 14,38 1 14,38 الفیزیاء والكیمیاء

10,00 36 7,00 1 7,00 التربیة اإلسالمیة

13,00 19 14,33 1 14,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J138338924  لملیح شیماء إسم ورقم التلمیذ :

95,20 مجموع  ن x م 

10,17 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

10,75 24 8,56 1 8,56 اللغة العربیة

02,00 32 5,20 1 5,20 اللغة الفرنسیة

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

10,00 8 11,67 1 11,67 االجتماعیات

03,50 14 7,00 1 7,00 الریاضیات

13,00 14 6,63 1 6,63 علوم الحیاة واألرض

11,00 7 14,00 1 14,00 الفیزیاء والكیمیاء

07,00 2 12,17 1 12,17 التربیة اإلسالمیة

16,00 38 12,33 1 12,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J137334416  أغبال یاسین إسم ورقم التلمیذ :

91,55 مجموع  ن x م 

09,42 معدل اإلمتحان

10,17 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

12,25 8 10,88 1 10,88 اللغة العربیة

04,50 14 7,00 1 7,00 اللغة الفرنسیة

14,00 17 10,67 1 10,67 اللغة اإلنجلیزیة

15,00 5 13,33 1 13,33 االجتماعیات

14,50 2 18,00 1 18,00 الریاضیات

13,50 4 10,25 1 10,25 علوم الحیاة واألرض

15,50 2 19,00 1 19,00 الفیزیاء والكیمیاء

08,50 4 12,00 1 12,00 التربیة اإلسالمیة

16,00 6 15,33 1 15,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J145027830  السربوتي أیوب إسم ورقم التلمیذ :

116,46 مجموع  ن x م 

12,64 معدل اإلمتحان

12,94 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

14,00 17 9,13 1 9,13 اللغة العربیة

08,00 2 14,00 1 14,00 اللغة الفرنسیة

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

15,00 13 10,17 1 10,17 االجتماعیات

00,50 7 10,17 1 10,17 الریاضیات

05,50 33 3,88 1 3,88 علوم الحیاة واألرض

13,50 19 10,00 1 10,00 الفیزیاء والكیمیاء

07,00 2 12,17 1 12,17 التربیة اإلسالمیة

13,00 6 15,33 1 15,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J145027831  جط صفاء إسم ورقم التلمیذ :

98,83 مجموع  ن x م 

09,72 معدل اإلمتحان

10,98 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

12,25 23 8,69 1 8,69 اللغة العربیة

03,75 35 4,40 1 4,40 اللغة الفرنسیة

12,00 25 7,83 1 7,83 اللغة اإلنجلیزیة

09,00 28 7,83 1 7,83 االجتماعیات

00,00 28 2,50 1 2,50 الریاضیات

05,00 24 5,19 1 5,19 علوم الحیاة واألرض

07,00 30 7,13 1 7,13 الفیزیاء والكیمیاء

05,00 17 10,00 1 10,00 التربیة اإلسالمیة

12,00 4 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J133338243  بوعزاوي عبد الحلیم إسم ورقم التلمیذ :

69,07 مجموع  ن x م 

07,33 معدل اإلمتحان

07,67 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

10,00 36 5,25 1 5,25 اللغة العربیة

00,50 38 4,20 1 4,20 اللغة الفرنسیة

13,50 26 7,67 1 7,67 اللغة اإلنجلیزیة

09,50 39 4,33 1 4,33 االجتماعیات

00,00 16 5,67 1 5,67 الریاضیات

09,50 25 5,06 1 5,06 علوم الحیاة واألرض

05,00 22 9,25 1 9,25 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 28 9,00 1 9,00 التربیة اإلسالمیة

12,00 19 14,33 1 14,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J145026256  المھتدي المھدي إسم ورقم التلمیذ :

64,76 مجموع  ن x م 

07,17 معدل اإلمتحان

07,20 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

08,50 34 5,69 1 5,69 اللغة العربیة

02,00 18 6,20 1 6,20 اللغة الفرنسیة

10,00 28 7,33 1 7,33 اللغة اإلنجلیزیة

09,50 29 7,67 1 7,67 االجتماعیات

00,00 29 2,00 1 2,00 الریاضیات

03,00 26 4,94 1 4,94 علوم الحیاة واألرض

07,00 31 6,50 1 6,50 الفیزیاء والكیمیاء

06,00 22 9,67 1 9,67 التربیة اإلسالمیة

13,00 6 15,33 1 15,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J131334413  توتاو نعیمة إسم ورقم التلمیذ :

65,33 مجموع  ن x م 

06,56 معدل اإلمتحان

07,26 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 7 11,19 1 11,19 اللغة العربیة

06,50 4 13,00 1 13,00 اللغة الفرنسیة

16,50 5 16,67 1 16,67 اللغة اإلنجلیزیة

15,50 6 13,00 1 13,00 االجتماعیات

13,00 4 16,00 1 16,00 الریاضیات

12,00 7 8,13 1 8,13 علوم الحیاة واألرض

14,00 4 15,38 1 15,38 الفیزیاء والكیمیاء

09,00 1 14,00 1 14,00 التربیة اإلسالمیة

16,00 19 14,33 1 14,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J137338319  االجراوي عبد الصمد إسم ورقم التلمیذ :

121,69 مجموع  ن x م 

13,17 معدل اإلمتحان

13,52 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

09,50 26 8,19 1 8,19 اللغة العربیة

03,00 25 5,60 1 5,60 اللغة الفرنسیة

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

08,00 25 8,00 1 8,00 االجتماعیات

01,00 11 7,83 1 7,83 الریاضیات

04,50 28 4,63 1 4,63 علوم الحیاة واألرض

05,50 17 10,13 1 10,13 الفیزیاء والكیمیاء

05,50 6 11,83 1 11,83 التربیة اإلسالمیة

15,00 4 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J137338326  سوان كرم إسم ورقم التلمیذ :

83,37 مجموع  ن x م 

07,22 معدل اإلمتحان

09,26 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 21 8,75 1 8,75 اللغة العربیة

03,75 22 5,80 1 5,80 اللغة الفرنسیة

13,00 22 9,50 1 9,50 اللغة اإلنجلیزیة

18,00 7 12,17 1 12,17 االجتماعیات

05,50 13 7,50 1 7,50 الریاضیات

08,00 23 5,38 1 5,38 علوم الحیاة واألرض

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

11,00 14 10,33 1 10,33 التربیة اإلسالمیة

14,00 39 8,67 1 8,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J142027822  الكرجي المھدي إسم ورقم التلمیذ :

81,59 مجموع  ن x م 

10,42 معدل اإلمتحان

09,07 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

10,00 32 6,81 1 6,81 اللغة العربیة

02,50 30 5,40 1 5,40 اللغة الفرنسیة

06,00 37 5,33 1 5,33 اللغة اإلنجلیزیة

08,00 35 5,83 1 5,83 االجتماعیات

01,50 27 2,67 1 2,67 الریاضیات

04,00 27 4,81 1 4,81 علوم الحیاة واألرض

04,50 28 7,38 1 7,38 الفیزیاء والكیمیاء

03,00 34 8,00 1 8,00 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J147027833  المالحي ھاجر إسم ورقم التلمیذ :

60,90 مجموع  ن x م 

05,83 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

07,50 36 5,25 1 5,25 اللغة العربیة

02,00 35 4,40 1 4,40 اللغة الفرنسیة

10,00 32 6,00 1 6,00 اللغة اإلنجلیزیة

11,50 37 5,17 1 5,17 االجتماعیات

03,00 33 1,67 1 1,67 الریاضیات

04,50 31 4,44 1 4,44 علوم الحیاة واألرض

03,50 33 6,25 1 6,25 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 14 10,33 1 10,33 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J136338377  بوجعط یاسین إسم ورقم التلمیذ :

58,17 مجموع  ن x م 

06,50 معدل اإلمتحان

06,46 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

09,75 13 9,88 1 9,88 اللغة العربیة

06,75 5 10,60 1 10,60 اللغة الفرنسیة

08,50 16 11,00 1 11,00 اللغة اإلنجلیزیة

11,50 14 10,00 1 10,00 االجتماعیات

03,00 8 8,50 1 8,50 الریاضیات

03,00 19 5,75 1 5,75 علوم الحیاة واألرض

10,50 19 10,00 1 10,00 الفیزیاء والكیمیاء

08,00 9 11,17 1 11,17 التربیة اإلسالمیة

13,00 2 15,67 1 15,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J144027832  جط مروة إسم ورقم التلمیذ :

92,56 مجموع  ن x م 

08,22 معدل اإلمتحان

10,28 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

11,50 6 11,31 1 11,31 اللغة العربیة

04,75 9 8,80 1 8,80 اللغة الفرنسیة

10,00 19 9,83 1 9,83 اللغة اإلنجلیزیة

15,50 4 15,17 1 15,17 االجتماعیات

04,50 15 6,33 1 6,33 الریاضیات

08,50 11 7,19 1 7,19 علوم الحیاة واألرض

15,00 9 13,88 1 13,88 الفیزیاء والكیمیاء

08,50 4 12,00 1 12,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 31 13,67 1 13,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J147027819  شخیمة أمین إسم ورقم التلمیذ :

98,18 مجموع  ن x م 

10,25 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

04,75 35 5,50 1 5,50 اللغة العربیة

01,25 20 6,00 1 6,00 اللغة الفرنسیة

04,50 30 7,00 1 7,00 اللغة اإلنجلیزیة

05,50 31 6,83 1 6,83 االجتماعیات

00,00 18 4,67 1 4,67 الریاضیات

04,00 32 4,31 1 4,31 علوم الحیاة واألرض

07,50 33 6,25 1 6,25 الفیزیاء والكیمیاء

03,00 26 9,33 1 9,33 التربیة اإلسالمیة

16,00 31 13,67 1 13,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J137334414  العاصمي رضى إسم ورقم التلمیذ :

63,56 مجموع  ن x م 

05,17 معدل اإلمتحان

07,06 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 17 9,13 1 9,13 اللغة العربیة

06,50 15 6,60 1 6,60 اللغة الفرنسیة

15,00 11 13,83 1 13,83 اللغة اإلنجلیزیة

11,00 19 9,00 1 9,00 االجتماعیات

06,50 33 1,67 1 1,67 الریاضیات

06,50 15 6,06 1 6,06 علوم الحیاة واألرض

12,50 22 9,25 1 9,25 الفیزیاء والكیمیاء

06,00 11 11,00 1 11,00 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J132338511  أیت أحمد نادیة إسم ورقم التلمیذ :

81,04 مجموع  ن x م 

10,36 معدل اإلمتحان

09,00 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 28 7,63 1 7,63 اللغة العربیة

03,00 25 5,60 1 5,60 اللغة الفرنسیة

10,50 18 10,33 1 10,33 اللغة اإلنجلیزیة

09,50 23 8,67 1 8,67 االجتماعیات

01,00 26 3,33 1 3,33 الریاضیات

03,00 10 7,38 1 7,38 علوم الحیاة واألرض

08,50 26 8,13 1 8,13 الفیزیاء والكیمیاء

05,00 32 8,83 1 8,83 التربیة اإلسالمیة

13,00 2 15,67 1 15,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J131338523  الحامدي محمد إسم ورقم التلمیذ :

75,56 مجموع  ن x م 

07,19 معدل اإلمتحان

08,40 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

09,00 29 7,44 1 7,44 اللغة العربیة

02,25 35 4,40 1 4,40 اللغة الفرنسیة

03,00 29 7,17 1 7,17 اللغة اإلنجلیزیة

10,50 19 9,00 1 9,00 االجتماعیات

00,00 33 1,67 1 1,67 الریاضیات

02,00 34 3,81 1 3,81 علوم الحیاة واألرض

04,00 37 5,13 1 5,13 الفیزیاء والكیمیاء

05,50 34 8,00 1 8,00 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J140027835  الفرحي ماجدة إسم ورقم التلمیذ :

59,61 مجموع  ن x م 

05,47 معدل اإلمتحان

06,62 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

08,75 25 8,31 1 8,31 اللغة العربیة

02,00 15 6,60 1 6,60 اللغة الفرنسیة

07,50 33 5,50 1 5,50 اللغة اإلنجلیزیة

11,50 16 9,67 1 9,67 االجتماعیات

00,00 33 1,67 1 1,67 الریاضیات

02,00 17 5,94 1 5,94 علوم الحیاة واألرض

06,00 29 7,25 1 7,25 الفیزیاء والكیمیاء

05,50 28 9,00 1 9,00 التربیة اإلسالمیة

17,00 27 14,00 1 14,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J145027836  بوتكرة السعدیة إسم ورقم التلمیذ :

67,93 مجموع  ن x م 

06,69 معدل اإلمتحان

07,55 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

13,50 2 13,50 1 13,50 اللغة العربیة

07,00 6 9,80 1 9,80 اللغة الفرنسیة

18,00 6 16,50 1 16,50 اللغة اإلنجلیزیة

14,00 3 15,67 1 15,67 االجتماعیات

14,00 3 17,67 1 17,67 الریاضیات

19,50 2 14,75 1 14,75 علوم الحیاة واألرض

15,50 3 18,50 1 18,50 الفیزیاء والكیمیاء

11,00 17 10,00 1 10,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 10 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J147027837  المصلوحي نجیة إسم ورقم التلمیذ :

131,38 مجموع  ن x م 

14,06 معدل اإلمتحان

14,60 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

11,25 21 8,75 1 8,75 اللغة العربیة

01,50 10 7,60 1 7,60 اللغة الفرنسیة

08,00 33 5,50 1 5,50 اللغة اإلنجلیزیة

10,00 15 9,83 1 9,83 االجتماعیات

03,00 20 4,50 1 4,50 الریاضیات

06,00 29 4,56 1 4,56 علوم الحیاة واألرض

09,00 14 11,75 1 11,75 الفیزیاء والكیمیاء

07,50 22 9,67 1 9,67 التربیة اإلسالمیة

16,00 19 14,33 1 14,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J147027838  الجراري فاطمة الزھراء إسم ورقم التلمیذ :

76,50 مجموع  ن x م 

08,03 معدل اإلمتحان

08,50 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

09,75 10 10,50 1 10,50 اللغة العربیة

03,75 7 9,40 1 9,40 اللغة الفرنسیة

14,50 15 11,33 1 11,33 اللغة اإلنجلیزیة

12,00 19 9,00 1 9,00 االجتماعیات

02,00 21 4,17 1 4,17 الریاضیات

07,00 13 6,69 1 6,69 علوم الحیاة واألرض

13,00 27 7,75 1 7,75 الفیزیاء والكیمیاء

09,50 11 11,00 1 11,00 التربیة اإلسالمیة

16,00 31 13,67 1 13,67 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J131334412  مضمض سھام إسم ورقم التلمیذ :

83,50 مجموع  ن x م 

09,72 معدل اإلمتحان

09,28 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

11,00 17 9,13 1 9,13 اللغة العربیة

07,00 7 9,40 1 9,40 اللغة الفرنسیة

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

10,50 10 10,50 1 10,50 االجتماعیات

00,00 29 2,00 1 2,00 الریاضیات

09,50 9 7,50 1 7,50 علوم الحیاة واألرض

09,00 16 10,88 1 10,88 الفیزیاء والكیمیاء

08,50 38 6,00 1 6,00 التربیة اإلسالمیة

13,00 10 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J135338598  الغاشي كوثر إسم ورقم التلمیذ :

84,40 مجموع  ن x م 

09,17 معدل اإلمتحان

09,38 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

07,50 15 9,38 1 9,38 اللغة العربیة

05,25 34 4,80 1 4,80 اللغة الفرنسیة

13,00 27 7,50 1 7,50 اللغة اإلنجلیزیة

07,00 19 9,00 1 9,00 االجتماعیات

00,50 17 5,00 1 5,00 الریاضیات

01,50 29 4,56 1 4,56 علوم الحیاة واألرض

05,00 31 6,50 1 6,50 الفیزیاء والكیمیاء

05,50 36 7,00 1 7,00 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J132338602  بن الجیاللي أسماء إسم ورقم التلمیذ :

68,40 مجموع  ن x م 

06,47 معدل اإلمتحان

07,60 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

08,25 36 5,25 1 5,25 اللغة العربیة

01,50 39 4,00 1 4,00 اللغة الفرنسیة

02,00 39 4,33 1 4,33 اللغة اإلنجلیزیة

04,50 32 6,67 1 6,67 االجتماعیات

01,00 31 1,83 1 1,83 الریاضیات

03,50 36 3,75 1 3,75 علوم الحیاة واألرض

01,50 35 5,88 1 5,88 الفیزیاء والكیمیاء

02,00 39 5,00 1 5,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 1 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J137334415  شبشوي یونس إسم ورقم التلمیذ :

52,71 مجموع  ن x م 

04,25 معدل اإلمتحان

05,86 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

08,75 31 7,13 1 7,13 اللغة العربیة

05,25 25 5,60 1 5,60 اللغة الفرنسیة

12,00 31 6,17 1 6,17 اللغة اإلنجلیزیة

09,00 37 5,17 1 5,17 االجتماعیات

00,50 31 1,83 1 1,83 الریاضیات

03,00 34 3,81 1 3,81 علوم الحیاة واألرض

12,50 39 3,00 1 3,00 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 28 9,00 1 9,00 التربیة اإلسالمیة

12,00 36 13,33 1 13,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J148027839  بنعیادة یونس إسم ورقم التلمیذ :

55,04 مجموع  ن x م 

07,50 معدل اإلمتحان

06,12 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

11,75 3 12,06 1 12,06 اللغة العربیة

05,25 10 7,60 1 7,60 اللغة الفرنسیة

14,50 2 17,00 1 17,00 اللغة اإلنجلیزیة

17,00 2 16,33 1 16,33 االجتماعیات

01,50 23 3,83 1 3,83 الریاضیات

13,50 5 9,06 1 9,06 علوم الحیاة واألرض

10,50 9 13,88 1 13,88 الفیزیاء والكیمیاء

11,50 8 11,33 1 11,33 التربیة اإلسالمیة

15,00 19 14,33 1 14,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J137338754  الفاللي فھد إسم ورقم التلمیذ :

105,43 مجموع  ن x م 

11,17 معدل اإلمتحان

11,71 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

08,00 11 10,38 1 10,38 اللغة العربیة

02,50 30 5,40 1 5,40 اللغة الفرنسیة

14,50 19 9,83 1 9,83 اللغة اإلنجلیزیة

09,00 18 9,17 1 9,17 االجتماعیات

03,50 12 7,67 1 7,67 الریاضیات

07,00 16 6,00 1 6,00 علوم الحیاة واألرض

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

05,00 17 10,00 1 10,00 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J142027814  أبوزید خدیجة إسم ورقم التلمیذ :

85,19 مجموع  ن x م 

08,39 معدل اإلمتحان

09,47 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

14,25 1 13,81 1 13,81 اللغة العربیة

09,50 2 14,00 1 14,00 اللغة الفرنسیة

18,50 1 19,33 1 19,33 اللغة اإلنجلیزیة

17,50 1 18,67 1 18,67 االجتماعیات

18,00 1 18,33 1 18,33 الریاضیات

17,00 1 14,94 1 14,94 علوم الحیاة واألرض

20,00 1 19,88 1 19,88 الفیزیاء والكیمیاء

16,50 7 11,50 1 11,50 التربیة اإلسالمیة

13,00 16 14,50 1 14,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J133338774  الفاتحي یسرى إسم ورقم التلمیذ :

144,96 مجموع  ن x م 

16,03 معدل اإلمتحان

16,11 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

09,75 9 10,75 1 10,75 اللغة العربیة

02,25 20 6,00 1 6,00 اللغة الفرنسیة

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

14,00 25 8,00 1 8,00 االجتماعیات

00,50 40 0,00 1 0,00 الریاضیات

05,00 12 7,06 1 7,06 علوم الحیاة واألرض

15,50 15 11,00 1 11,00 الفیزیاء والكیمیاء

06,50 9 11,17 1 11,17 التربیة اإلسالمیة

16,00 19 14,33 1 14,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J149027816  التوجري وفاء إسم ورقم التلمیذ :

80,31 مجموع  ن x م 

09,06 معدل اإلمتحان

08,92 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

04,75 39 4,50 1 4,50 اللغة العربیة

05,75 17 6,40 1 6,40 اللغة الفرنسیة

05,00 21 9,67 1 9,67 اللغة اإلنجلیزیة

03,00 36 5,67 1 5,67 االجتماعیات

00,00 37 1,50 1 1,50 الریاضیات

06,50 40 1,13 1 1,13 علوم الحیاة واألرض

03,00 38 4,75 1 4,75 الفیزیاء والكیمیاء

01,00 14 10,33 1 10,33 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J141040107  صبري رشید إسم ورقم التلمیذ :

58,61 مجموع  ن x م 

04,56 معدل اإلمتحان

06,51 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

09,50 33 6,19 1 6,19 اللغة العربیة

01,00 33 5,00 1 5,00 اللغة الفرنسیة

06,00 33 5,50 1 5,50 اللغة اإلنجلیزیة

13,50 25 8,00 1 8,00 االجتماعیات

01,50 37 1,50 1 1,50 الریاضیات

05,00 36 3,75 1 3,75 علوم الحیاة واألرض

06,00 25 8,50 1 8,50 الفیزیاء والكیمیاء

09,50 17 10,00 1 10,00 التربیة اإلسالمیة

13,00 27 14,00 1 14,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J139338817  بصراوي عز الدین إسم ورقم التلمیذ :

62,44 مجموع  ن x م 

07,22 معدل اإلمتحان

06,94 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

08,25 15 9,38 1 9,38 اللغة العربیة

05,25 18 6,20 1 6,20 اللغة الفرنسیة

15,00 23 9,00 1 9,00 اللغة اإلنجلیزیة

11,00 16 9,67 1 9,67 االجتماعیات

02,00 22 4,00 1 4,00 الریاضیات

07,50 21 5,69 1 5,69 علوم الحیاة واألرض

10,50 24 8,75 1 8,75 الفیزیاء والكیمیاء

02,50 28 9,00 1 9,00 التربیة اإلسالمیة

15,00 27 14,00 1 14,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J133338839  الركراكي أنس إسم ورقم التلمیذ :

75,68 مجموع  ن x م 

08,56 معدل اإلمتحان

08,41 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

09,00 26 8,19 1 8,19 اللغة العربیة

02,25 25 5,60 1 5,60 اللغة الفرنسیة

09,00 38 5,17 1 5,17 اللغة اإلنجلیزیة

07,00 34 6,00 1 6,00 االجتماعیات

00,00 39 0,33 1 0,33 الریاضیات

03,50 22 5,56 1 5,56 علوم الحیاة واألرض

04,50 35 5,88 1 5,88 الفیزیاء والكیمیاء

03,00 33 8,33 1 8,33 التربیة اإلسالمیة

12,00 19 14,33 1 14,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J135338868  بن الحایل أمین إسم ورقم التلمیذ :

59,39 مجموع  ن x م 

05,58 معدل اإلمتحان

06,60 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

06,75 30 7,19 1 7,19 اللغة العربیة

02,25 12 7,40 1 7,40 اللغة الفرنسیة

03,00 33 5,50 1 5,50 اللغة اإلنجلیزیة

10,00 33 6,33 1 6,33 االجتماعیات

01,00 23 3,83 1 3,83 الریاضیات

06,50 38 3,19 1 3,19 علوم الحیاة واألرض

04,50 17 10,13 1 10,13 الفیزیاء والكیمیاء

05,00 22 9,67 1 9,67 التربیة اإلسالمیة

15,00 35 13,50 1 13,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J131338888  الستاتي منیر إسم ورقم التلمیذ :

66,73 مجموع  ن x م 

06,00 معدل اإلمتحان

07,41 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

13,00 12 9,94 1 9,94 اللغة العربیة

03,00 22 5,80 1 5,80 اللغة الفرنسیة

15,50 2 17,00 1 17,00 اللغة اإلنجلیزیة

11,00 9 10,67 1 10,67 االجتماعیات

06,50 5 15,00 1 15,00 الریاضیات

08,00 19 5,75 1 5,75 علوم الحیاة واألرض

10,00 5 14,50 1 14,50 الفیزیاء والكیمیاء

11,50 22 9,67 1 9,67 التربیة اإلسالمیة

17,00 6 15,33 1 15,33 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
40 عدد التالمیذ : 3ASCG-14 القسم :

J148027840  نافع أمال إسم ورقم التلمیذ :

103,65 مجموع  ن x م 

10,61 معدل اإلمتحان

11,52 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة


