
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 5 12,81 1 12,81 اللغة العربیة

05,00 15 10,10 1 10,10 اللغة الفرنسیة

17,00 2 18,33 1 18,33 اللغة اإلنجلیزیة

13,00 12 12,67 1 12,67 االجتماعیات

14,00 4 13,83 1 13,83 الریاضیات

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

15,50 6 11,25 1 11,25 الفیزیاء والكیمیاء

13,50 4 12,17 1 12,17 التربیة اإلسالمیة

13,00 22 9,00 1 9,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J140028082  عمراني یسرى إسم ورقم التلمیذ :

119,35 مجموع  ن x م 

13,72 معدل اإلمتحان

13,26 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

11,50 17 9,38 1 9,38 اللغة العربیة

04,00 18 9,70 1 9,70 اللغة الفرنسیة

09,50 16 11,00 1 11,00 اللغة اإلنجلیزیة

12,00 19 11,00 1 11,00 االجتماعیات

00,00 19 5,67 1 5,67 الریاضیات

10,00 21 8,63 1 8,63 علوم الحیاة واألرض

06,00 24 7,13 1 7,13 الفیزیاء والكیمیاء

06,50 7 11,67 1 11,67 التربیة اإلسالمیة

15,00 1 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J133334417  الیادوكي لطیفة إسم ورقم التلمیذ :

87,16 مجموع  ن x م 

08,28 معدل اإلمتحان

09,68 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 32 8,13 1 8,13 اللغة العربیة

01,25 24 7,60 1 7,60 اللغة الفرنسیة

12,50 26 9,00 1 9,00 اللغة اإلنجلیزیة

05,00 34 7,00 1 7,00 االجتماعیات

01,00 40 2,17 1 2,17 الریاضیات

08,00 26 8,25 1 8,25 علوم الحیاة واألرض

06,50 41 2,75 1 2,75 الفیزیاء والكیمیاء

03,00 14 10,00 1 10,00 التربیة اإلسالمیة

12,00 1 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J137338144  شمراح أحمد إسم ورقم التلمیذ :

67,89 مجموع  ن x م 

06,31 معدل اإلمتحان

07,54 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 21 8,81 1 8,81 اللغة العربیة

01,50 42 4,70 1 4,70 اللغة الفرنسیة

03,50 42 5,50 1 5,50 اللغة اإلنجلیزیة

13,50 35 6,83 1 6,83 االجتماعیات

00,00 33 3,17 1 3,17 الریاضیات

06,00 31 7,06 1 7,06 علوم الحیاة واألرض

02,50 36 5,13 1 5,13 الفیزیاء والكیمیاء

03,50 26 8,67 1 8,67 التربیة اإلسالمیة

15,00 4 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J144047408  منعوت الزوین وجدان إسم ورقم التلمیذ :

60,87 مجموع  ن x م 

06,08 معدل اإلمتحان

06,76 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

11,00 15 9,75 1 9,75 اللغة العربیة

02,75 25 7,40 1 7,40 اللغة الفرنسیة

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

10,50 24 10,00 1 10,00 االجتماعیات

06,50 13 7,67 1 7,67 الریاضیات

07,00 11 9,88 1 9,88 علوم الحیاة واألرض

08,50 9 10,25 1 10,25 الفیزیاء والكیمیاء

06,50 14 10,00 1 10,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 33 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J134338159  احجیز مھدي إسم ورقم التلمیذ :

85,94 مجموع  ن x م 

09,03 معدل اإلمتحان

09,55 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

13,00 4 13,50 1 13,50 اللغة العربیة

13,00 1 17,60 1 17,60 اللغة الفرنسیة

18,50 2 18,33 1 18,33 اللغة اإلنجلیزیة

15,00 6 14,33 1 14,33 االجتماعیات

13,50 10 9,50 1 9,50 الریاضیات

12,50 6 12,81 1 12,81 علوم الحیاة واألرض

14,50 27 6,75 1 6,75 الفیزیاء والكیمیاء

07,00 28 8,50 1 8,50 التربیة اإلسالمیة

13,00 4 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J141028152  الزیات إیمان إسم ورقم التلمیذ :

112,33 مجموع  ن x م 

13,33 معدل اإلمتحان

12,48 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

13,00 9 11,38 1 11,38 اللغة العربیة

03,00 34 6,40 1 6,40 اللغة الفرنسیة

08,00 33 8,00 1 8,00 اللغة اإلنجلیزیة

16,50 7 14,00 1 14,00 االجتماعیات

08,50 6 12,50 1 12,50 الریاضیات

08,50 9 11,63 1 11,63 علوم الحیاة واألرض

07,50 13 8,63 1 8,63 الفیزیاء والكیمیاء

07,50 6 12,00 1 12,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 4 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J143028155  العوني طارق إسم ورقم التلمیذ :

95,53 مجموع  ن x م 

09,61 معدل اإلمتحان

10,61 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 30 8,31 1 8,31 اللغة العربیة

03,25 29 7,10 1 7,10 اللغة الفرنسیة

09,50 23 9,67 1 9,67 اللغة اإلنجلیزیة

07,00 7 14,00 1 14,00 االجتماعیات

04,50 17 6,17 1 6,17 الریاضیات

06,50 7 12,13 1 12,13 علوم الحیاة واألرض

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

09,00 30 8,33 1 8,33 التربیة اإلسالمیة

12,00 33 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J137338258  الحیني زكریاء إسم ورقم التلمیذ :

82,70 مجموع  ن x م 

08,39 معدل اإلمتحان

09,19 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

10,75 19 9,13 1 9,13 اللغة العربیة

02,75 14 10,15 1 10,15 اللغة الفرنسیة

10,50 29 8,67 1 8,67 اللغة اإلنجلیزیة

09,00 42 4,67 1 4,67 االجتماعیات

00,00 25 4,50 1 4,50 الریاضیات

05,00 14 9,56 1 9,56 علوم الحیاة واألرض

08,00 19 7,88 1 7,88 الفیزیاء والكیمیاء

03,50 20 9,67 1 9,67 التربیة اإلسالمیة

13,00 4 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J146028161  نایت لعریف غزالن إسم ورقم التلمیذ :

75,21 مجموع  ن x م 

06,94 معدل اإلمتحان

08,36 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 31 8,25 1 8,25 اللغة العربیة

00,75 19 8,50 1 8,50 اللغة الفرنسیة

11,00 19 10,83 1 10,83 اللغة اإلنجلیزیة

09,00 38 6,33 1 6,33 االجتماعیات

00,00 35 3,00 1 3,00 الریاضیات

03,50 30 7,13 1 7,13 علوم الحیاة واألرض

04,50 40 2,88 1 2,88 الفیزیاء والكیمیاء

03,00 20 9,67 1 9,67 التربیة اإلسالمیة

10,00 22 9,00 1 9,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J149028167  لحرش محمد إسم ورقم التلمیذ :

65,58 مجموع  ن x م 

05,64 معدل اإلمتحان

07,29 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

09,25 42 5,44 1 5,44 اللغة العربیة

03,25 34 6,40 1 6,40 اللغة الفرنسیة

06,00 32 8,17 1 8,17 اللغة اإلنجلیزیة

09,00 41 5,33 1 5,33 االجتماعیات

01,00 23 5,17 1 5,17 الریاضیات

05,00 36 6,19 1 6,19 علوم الحیاة واألرض

08,00 26 6,88 1 6,88 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 32 8,00 1 8,00 التربیة اإلسالمیة

12,00 33 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J148028169  بوضریف منصف إسم ورقم التلمیذ :

58,57 مجموع  ن x م 

06,44 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

08,50 37 7,50 1 7,50 اللغة العربیة

02,00 30 7,00 1 7,00 اللغة الفرنسیة

11,00 19 10,83 1 10,83 اللغة اإلنجلیزیة

07,50 28 9,50 1 9,50 االجتماعیات

00,00 16 6,50 1 6,50 الریاضیات

07,50 13 9,75 1 9,75 علوم الحیاة واألرض

10,00 30 5,75 1 5,75 الفیزیاء والكیمیاء

09,50 19 9,83 1 9,83 التربیة اإلسالمیة

11,00 4 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J148026262  الحضیكي إسماعیل إسم ورقم التلمیذ :

77,67 مجموع  ن x م 

07,44 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

12,50 24 8,63 1 8,63 اللغة العربیة

05,25 11 11,10 1 11,10 اللغة الفرنسیة

09,00 16 11,00 1 11,00 اللغة اإلنجلیزیة

09,00 24 10,00 1 10,00 االجتماعیات

05,50 11 9,33 1 9,33 الریاضیات

11,50 24 8,38 1 8,38 علوم الحیاة واألرض

09,50 15 8,50 1 8,50 الفیزیاء والكیمیاء

02,50 42 5,33 1 5,33 التربیة اإلسالمیة

15,00 22 9,00 1 9,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J130338434  إسم ورقم التلمیذ : بابا احماد نادیة

81,27 مجموع  ن x م 

08,86 معدل اإلمتحان

09,03 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

08,00 24 8,63 1 8,63 اللغة العربیة

02,50 12 11,00 1 11,00 اللغة الفرنسیة

12,00 36 7,33 1 7,33 اللغة اإلنجلیزیة

12,50 22 10,33 1 10,33 االجتماعیات

09,00 2 15,50 1 15,50 الریاضیات

07,50 22 8,56 1 8,56 علوم الحیاة واألرض

07,50 24 7,13 1 7,13 الفیزیاء والكیمیاء

04,00 22 9,33 1 9,33 التربیة اإلسالمیة

13,00 4 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J147028173  نادیر خدیجة إسم ورقم التلمیذ :

88,81 مجموع  ن x م 

08,44 معدل اإلمتحان

09,87 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

09,50 27 8,50 1 8,50 اللغة العربیة

03,25 41 5,00 1 5,00 اللغة الفرنسیة

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

09,00 26 9,67 1 9,67 االجتماعیات

01,00 29 3,50 1 3,50 الریاضیات

06,50 20 8,81 1 8,81 علوم الحیاة واألرض

07,00 32 5,38 1 5,38 الفیزیاء والكیمیاء

06,50 28 8,50 1 8,50 التربیة اإلسالمیة

13,00 4 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J134334419  العاللي خدیجة إسم ورقم التلمیذ :

71,52 مجموع  ن x م 

07,58 معدل اإلمتحان

07,95 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

12,25 19 9,13 1 9,13 اللغة العربیة

01,25 32 6,70 1 6,70 اللغة الفرنسیة

11,50 27 8,83 1 8,83 اللغة اإلنجلیزیة

08,50 19 11,00 1 11,00 االجتماعیات

00,00 37 2,67 1 2,67 الریاضیات

07,50 18 9,19 1 9,19 علوم الحیاة واألرض

08,50 21 7,50 1 7,50 الفیزیاء والكیمیاء

07,00 37 7,00 1 7,00 التربیة اإلسالمیة

15,00 22 9,00 1 9,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J134334421  عازم عبد الحمید إسم ورقم التلمیذ :

71,01 مجموع  ن x م 

07,94 معدل اإلمتحان

07,89 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 12 10,50 1 10,50 اللغة العربیة

05,75 7 12,80 1 12,80 اللغة الفرنسیة

12,00 13 11,67 1 11,67 اللغة اإلنجلیزیة

12,50 4 15,67 1 15,67 االجتماعیات

01,50 35 3,00 1 3,00 الریاضیات

08,50 8 11,88 1 11,88 علوم الحیاة واألرض

05,50 23 7,38 1 7,38 الفیزیاء والكیمیاء

10,50 13 10,33 1 10,33 التربیة اإلسالمیة

13,00 22 9,00 1 9,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J131338486  العیساوي فاطمة إسم ورقم التلمیذ :

92,22 مجموع  ن x م 

09,36 معدل اإلمتحان

10,25 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 34 8,00 1 8,00 اللغة العربیة

01,50 19 8,50 1 8,50 اللغة الفرنسیة

07,50 39 6,17 1 6,17 اللغة اإلنجلیزیة

13,00 16 11,83 1 11,83 االجتماعیات

00,00 14 7,00 1 7,00 الریاضیات

05,00 42 2,88 1 2,88 علوم الحیاة واألرض

07,00 32 5,38 1 5,38 الفیزیاء والكیمیاء

06,00 22 9,33 1 9,33 التربیة اإلسالمیة

15,00 1 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J133334418  ادبیدب ھاجر إسم ورقم التلمیذ :

72,08 مجموع  ن x م 

07,42 معدل اإلمتحان

08,01 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 11,69 1 11,69 اللغة العربیة

10,00 6 12,90 1 12,90 اللغة الفرنسیة

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

17,00 2 17,17 1 17,17 االجتماعیات

03,00 5 13,00 1 13,00 الریاضیات

14,50 5 12,88 1 12,88 علوم الحیاة واألرض

08,00 4 13,00 1 13,00 الفیزیاء والكیمیاء

08,00 3 12,33 1 12,33 التربیة اإلسالمیة

17,00 4 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J146028189  لحمیرات نورة إسم ورقم التلمیذ :

122,96 مجموع  ن x م 

12,06 معدل اإلمتحان

13,66 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

11,50 10 11,06 1 11,06 اللغة العربیة

07,25 5 13,80 1 13,80 اللغة الفرنسیة

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

11,50 5 14,67 1 14,67 االجتماعیات

09,00 3 14,67 1 14,67 الریاضیات

07,50 4 13,38 1 13,38 علوم الحیاة واألرض

11,00 5 11,75 1 11,75 الفیزیاء والكیمیاء

08,50 8 11,33 1 11,33 التربیة اإلسالمیة

17,00 22 9,00 1 9,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J133334420  ادبیدب سكینة إسم ورقم التلمیذ :

115,65 مجموع  ن x م 

11,08 معدل اإلمتحان

12,85 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

16,00 2 13,81 1 13,81 اللغة العربیة

16,00 2 15,80 1 15,80 اللغة الفرنسیة

15,50 6 16,00 1 16,00 اللغة اإلنجلیزیة

13,50 14 12,33 1 12,33 االجتماعیات

04,50 9 10,83 1 10,83 الریاضیات

04,00 11 9,88 1 9,88 علوم الحیاة واألرض

10,00 12 9,38 1 9,38 الفیزیاء والكیمیاء

07,00 22 9,33 1 9,33 التربیة اإلسالمیة

13,00 33 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J149028193  لھنا لیلى إسم ورقم التلمیذ :

104,36 مجموع  ن x م 

11,06 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

13,00 16 9,56 1 9,56 اللغة العربیة

03,25 10 11,80 1 11,80 اللغة الفرنسیة

13,50 8 15,00 1 15,00 اللغة اإلنجلیزیة

09,50 7 14,00 1 14,00 االجتماعیات

03,00 26 4,17 1 4,17 الریاضیات

06,00 32 6,94 1 6,94 علوم الحیاة واألرض

08,50 17 8,13 1 8,13 الفیزیاء والكیمیاء

07,00 25 9,00 1 9,00 التربیة اإلسالمیة

11,00 4 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J146028196  یماني محمد إسم ورقم التلمیذ :

89,59 مجموع  ن x م 

08,31 معدل اإلمتحان

09,95 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



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 26 8,56 1 8,56 اللغة العربیة

02,50 31 6,90 1 6,90 اللغة الفرنسیة

13,00 25 9,33 1 9,33 اللغة اإلنجلیزیة

09,00 40 5,83 1 5,83 االجتماعیات

00,00 39 2,50 1 2,50 الریاضیات

08,00 14 9,56 1 9,56 علوم الحیاة واألرض

11,00 30 5,75 1 5,75 الفیزیاء والكیمیاء

03,00 30 8,33 1 8,33 التربیة اإلسالمیة

11,00 4 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J143028242  لحمید یاسین إسم ورقم التلمیذ :

67,78 مجموع  ن x م 

07,69 معدل اإلمتحان

07,53 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

07,00 41 5,69 1 5,69 اللغة العربیة

05,75 40 5,40 1 5,40 اللغة الفرنسیة

07,00 37 6,67 1 6,67 اللغة اإلنجلیزیة

09,00 35 6,83 1 6,83 االجتماعیات

00,00 29 3,50 1 3,50 الریاضیات

03,50 40 5,63 1 5,63 علوم الحیاة واألرض

04,50 42 2,50 1 2,50 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 37 7,00 1 7,00 التربیة اإلسالمیة

12,00 33 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J139338537  لعویسي إسماعیل إسم ورقم التلمیذ :

50,21 مجموع  ن x م 

05,92 معدل اإلمتحان

05,58 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

18,00 1 16,63 1 16,63 اللغة العربیة

10,25 4 14,60 1 14,60 اللغة الفرنسیة

18,00 4 17,33 1 17,33 اللغة اإلنجلیزیة

20,00 1 18,17 1 18,17 االجتماعیات

17,00 1 18,17 1 18,17 الریاضیات

16,50 2 15,50 1 15,50 علوم الحیاة واألرض

17,50 1 15,25 1 15,25 الفیزیاء والكیمیاء

16,00 1 17,00 1 17,00 التربیة اإلسالمیة

13,00 4 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J130338543  العظموني زینب إسم ورقم التلمیذ :

143,64 مجموع  ن x م 

16,25 معدل اإلمتحان

15,96 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

15,75 29 8,44 1 8,44 اللغة العربیة

05,00 9 11,85 1 11,85 اللغة الفرنسیة

11,00 35 7,67 1 7,67 اللغة اإلنجلیزیة

06,50 18 11,33 1 11,33 االجتماعیات

01,50 28 3,67 1 3,67 الریاضیات

05,00 41 5,06 1 5,06 علوم الحیاة واألرض

10,00 32 5,38 1 5,38 الفیزیاء والكیمیاء

05,50 39 6,00 1 6,00 التربیة اإلسالمیة

15,00 22 9,00 1 9,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J138338558  الطاھري أمیمة إسم ورقم التلمیذ :

68,39 مجموع  ن x م 

08,36 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

10,50 40 7,13 1 7,13 اللغة العربیة

01,50 37 5,80 1 5,80 اللغة الفرنسیة

08,00 29 8,67 1 8,67 اللغة اإلنجلیزیة

10,50 29 9,33 1 9,33 االجتماعیات

01,50 31 3,33 1 3,33 الریاضیات

04,50 36 6,19 1 6,19 علوم الحیاة واألرض

10,00 28 6,50 1 6,50 الفیزیاء والكیمیاء

08,50 32 8,00 1 8,00 التربیة اإلسالمیة

10,00 4 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J132338573  بوعودة إسماعیل إسم ورقم التلمیذ :

65,95 مجموع  ن x م 

07,22 معدل اإلمتحان

07,33 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

11,00 36 7,69 1 7,69 اللغة العربیة

01,25 13 10,80 1 10,80 اللغة الفرنسیة

10,50 27 8,83 1 8,83 اللغة اإلنجلیزیة

09,00 26 9,67 1 9,67 االجتماعیات

02,50 18 5,83 1 5,83 الریاضیات

06,00 28 7,31 1 7,31 علوم الحیاة واألرض

09,50 11 9,75 1 9,75 الفیزیاء والكیمیاء

03,50 39 6,00 1 6,00 التربیة اإلسالمیة

12,00 4 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J140028142  إكیس منعم إسم ورقم التلمیذ :

76,88 مجموع  ن x م 

07,25 معدل اإلمتحان

08,54 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 39 7,19 1 7,19 اللغة العربیة

01,75 21 8,10 1 8,10 اللغة الفرنسیة

06,00 40 5,67 1 5,67 اللغة اإلنجلیزیة

09,50 32 8,67 1 8,67 االجتماعیات

00,50 27 3,83 1 3,83 الریاضیات

06,00 29 7,25 1 7,25 علوم الحیاة واألرض

02,00 38 4,88 1 4,88 الفیزیاء والكیمیاء

02,50 26 8,67 1 8,67 التربیة اإلسالمیة

15,00 22 9,00 1 9,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J143028243  بن روان صفاء إسم ورقم التلمیذ :

63,25 مجموع  ن x م 

05,81 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

14,50 7 12,50 1 12,50 اللغة العربیة

04,00 15 10,10 1 10,10 اللغة الفرنسیة

08,50 11 13,33 1 13,33 اللغة اإلنجلیزیة

14,50 21 10,83 1 10,83 االجتماعیات

02,00 33 3,17 1 3,17 الریاضیات

06,50 17 9,25 1 9,25 علوم الحیاة واألرض

09,50 28 6,50 1 6,50 الفیزیاء والكیمیاء

09,50 4 12,17 1 12,17 التربیة اإلسالمیة

15,00 4 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J147028244  اجغیون لیلى إسم ورقم التلمیذ :

88,85 مجموع  ن x م 

09,33 معدل اإلمتحان

09,87 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

10,75 22 8,69 1 8,69 اللغة العربیة

02,75 27 7,20 1 7,20 اللغة الفرنسیة

10,50 16 11,00 1 11,00 اللغة اإلنجلیزیة

04,50 33 8,33 1 8,33 االجتماعیات

00,50 31 3,33 1 3,33 الریاضیات

03,00 34 6,69 1 6,69 علوم الحیاة واألرض

12,00 20 7,75 1 7,75 الفیزیاء والكیمیاء

06,00 32 8,00 1 8,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 4 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J140028147  إسم ورقم التلمیذ : الخروبي عثمان

71,99 مجموع  ن x م 

07,11 معدل اإلمتحان

08,00 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

12,00 37 7,50 1 7,50 اللغة العربیة

04,50 37 5,80 1 5,80 اللغة الفرنسیة

08,50 38 6,33 1 6,33 اللغة اإلنجلیزیة

11,50 22 10,33 1 10,33 االجتماعیات

02,50 21 5,33 1 5,33 الریاضیات

08,00 19 9,13 1 9,13 علوم الحیاة واألرض

07,00 21 7,50 1 7,50 الفیزیاء والكیمیاء

05,00 14 10,00 1 10,00 التربیة اإلسالمیة

10,00 22 9,00 1 9,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J140028245  كامل زكریاء إسم ورقم التلمیذ :

70,93 مجموع  ن x م 

07,67 معدل اإلمتحان

07,88 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

17,25 3 13,69 1 13,69 اللغة العربیة

07,75 3 14,90 1 14,90 اللغة الفرنسیة

15,00 11 13,33 1 13,33 اللغة اإلنجلیزیة

17,50 3 16,83 1 16,83 االجتماعیات

08,00 7 11,50 1 11,50 الریاضیات

11,00 3 15,44 1 15,44 علوم الحیاة واألرض

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

12,00 2 16,00 1 16,00 التربیة اإلسالمیة

10,00 4 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J147028246  آیت واس عبد العزیز إسم ورقم التلمیذ :

125,82 مجموع  ن x م 

12,78 معدل اإلمتحان

13,98 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

10,00 27 8,50 1 8,50 اللغة العربیة

01,75 25 7,40 1 7,40 اللغة الفرنسیة

08,50 34 7,83 1 7,83 اللغة اإلنجلیزیة

06,00 35 6,83 1 6,83 االجتماعیات

01,50 42 1,67 1 1,67 الریاضیات

03,50 39 5,75 1 5,75 علوم الحیاة واألرض

04,00 32 5,38 1 5,38 الفیزیاء والكیمیاء

04,00 39 6,00 1 6,00 التربیة اإلسالمیة

12,00 33 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J132334422  العزیزي منیر إسم ورقم التلمیذ :

56,36 مجموع  ن x م 

05,69 معدل اإلمتحان

06,26 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

11,75 22 8,69 1 8,69 اللغة العربیة

11,00 8 12,50 1 12,50 اللغة الفرنسیة

17,50 5 17,00 1 17,00 اللغة اإلنجلیزیة

15,00 11 13,00 1 13,00 االجتماعیات

06,00 37 2,67 1 2,67 الریاضیات

10,00 16 9,38 1 9,38 علوم الحیاة واألرض

13,00 2 14,50 1 14,50 الفیزیاء والكیمیاء

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

15,00 33 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J130338764  موالي علي الشریف إسم ورقم التلمیذ :

95,73 مجموع  ن x م 

12,19 معدل اإلمتحان

10,64 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

10,25 11 11,00 1 11,00 اللغة العربیة

05,00 36 6,30 1 6,30 اللغة الفرنسیة

12,50 19 10,83 1 10,83 اللغة اإلنجلیزیة

12,00 31 9,00 1 9,00 االجتماعیات

12,00 12 9,00 1 9,00 الریاضیات

05,00 10 10,06 1 10,06 علوم الحیاة واألرض

10,50 8 11,13 1 11,13 الفیزیاء والكیمیاء

08,00 8 11,33 1 11,33 التربیة اإلسالمیة

10,00 4 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J140026253  جبحان منصف إسم ورقم التلمیذ :

89,65 مجموع  ن x م 

09,47 معدل اإلمتحان

09,96 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 5 12,81 1 12,81 اللغة العربیة

00,75 39 5,60 1 5,60 اللغة الفرنسیة

08,00 23 9,67 1 9,67 اللغة اإلنجلیزیة

09,50 12 12,67 1 12,67 االجتماعیات

01,00 21 5,33 1 5,33 الریاضیات

03,00 27 8,19 1 8,19 علوم الحیاة واألرض

07,50 16 8,25 1 8,25 الفیزیاء والكیمیاء

04,00 32 8,00 1 8,00 التربیة اإلسالمیة

15,00 33 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J148028247  التریفحات فاطمة الزھراء إسم ورقم التلمیذ :

77,52 مجموع  ن x م 

06,78 معدل اإلمتحان

08,61 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 14 9,88 1 9,88 اللغة العربیة

03,25 23 7,70 1 7,70 اللغة الفرنسیة

16,00 19 10,83 1 10,83 اللغة اإلنجلیزیة

13,50 10 13,83 1 13,83 االجتماعیات

00,00 23 5,17 1 5,17 الریاضیات

04,00 23 8,44 1 8,44 علوم الحیاة واألرض

07,00 17 8,13 1 8,13 الفیزیاء والكیمیاء

06,00 14 10,00 1 10,00 التربیة اإلسالمیة

17,00 4 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J140026272  عزیز عز الدین إسم ورقم التلمیذ :

84,97 مجموع  ن x م 

09,03 معدل اإلمتحان

09,44 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

11,00 32 8,13 1 8,13 اللغة العربیة

01,25 28 7,15 1 7,15 اللغة الفرنسیة

10,00 40 5,67 1 5,67 اللغة اإلنجلیزیة

07,50 38 6,33 1 6,33 االجتماعیات

00,00 20 5,50 1 5,50 الریاضیات

05,00 36 6,19 1 6,19 علوم الحیاة واألرض

03,00 37 5,00 1 5,00 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 36 7,33 1 7,33 التربیة اإلسالمیة

15,00 22 9,00 1 9,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J140028248  بوكار وداد إسم ورقم التلمیذ :

60,30 مجموع  ن x م 

06,36 معدل اإلمتحان

06,70 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

12,00 13 10,38 1 10,38 اللغة العربیة

04,75 17 9,80 1 9,80 اللغة الفرنسیة

14,00 9 14,33 1 14,33 اللغة اإلنجلیزیة

07,00 15 12,00 1 12,00 االجتماعیات

00,00 15 6,83 1 6,83 الریاضیات

04,50 34 6,69 1 6,69 علوم الحیاة واألرض

07,00 13 8,63 1 8,63 الفیزیاء والكیمیاء

12,50 14 10,00 1 10,00 التربیة اإلسالمیة

11,00 22 9,00 1 9,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J137338859  الغالي مصطفى إسم ورقم التلمیذ :

87,65 مجموع  ن x م 

08,08 معدل اإلمتحان

09,74 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

12,50 35 7,75 1 7,75 اللغة العربیة

03,00 32 6,70 1 6,70 اللغة الفرنسیة

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

13,00 29 9,33 1 9,33 االجتماعیات

01,50 41 1,83 1 1,83 الریاضیات

07,00 32 6,94 1 6,94 علوم الحیاة واألرض

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

07,00 10 11,17 1 11,17 التربیة اإلسالمیة

13,00 33 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J138338893  خي یسرى إسم ورقم التلمیذ :

66,55 مجموع  ن x م 

08,50 معدل اإلمتحان

07,39 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

10,00 18 9,25 1 9,25 اللغة العربیة

03,25 22 7,80 1 7,80 اللغة الفرنسیة

12,00 31 8,50 1 8,50 اللغة اإلنجلیزیة

16,00 17 11,50 1 11,50 االجتماعیات

04,00 8 11,33 1 11,33 الریاضیات

08,00 24 8,38 1 8,38 علوم الحیاة واألرض

08,50 6 11,25 1 11,25 الفیزیاء والكیمیاء

06,00 12 10,67 1 10,67 التربیة اإلسالمیة

12,00 33 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-15 القسم :

J149028148  السام عمر إسم ورقم التلمیذ :

85,68 مجموع  ن x م 

08,86 معدل اإلمتحان

09,52 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة


