
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 25 9,06 1 9,06 اللغة العربیة

03,75 16 7,15 1 7,15 اللغة الفرنسیة

12,50 8 14,67 1 14,67 اللغة اإلنجلیزیة

08,00 17 6,67 1 6,67 االجتماعیات

06,00 8 7,83 1 7,83 الریاضیات

07,50 23 8,44 1 8,44 علوم الحیاة واألرض

08,50 15 9,00 1 9,00 الفیزیاء والكیمیاء

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

15,00 20 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J140028547  اشمالل سكینة إسم ورقم التلمیذ :

85,15 مجموع  ن x م 

08,92 معدل اإلمتحان

09,46 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

12,00 11 11,63 1 11,63 اللغة العربیة

09,50 4 15,50 1 15,50 اللغة الفرنسیة

11,50 5 16,67 1 16,67 اللغة اإلنجلیزیة

13,00 5 13,00 1 13,00 االجتماعیات

07,50 7 8,67 1 8,67 الریاضیات

07,00 5 14,63 1 14,63 علوم الحیاة واألرض

07,50 7 15,38 1 15,38 الفیزیاء والكیمیاء

07,50 9 12,83 1 12,83 التربیة اإلسالمیة

11,00 5 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J149028549  حراثة كمال إسم ورقم التلمیذ :

123,29 مجموع  ن x م 

09,61 معدل اإلمتحان

13,70 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

09,75 32 8,31 1 8,31 اللغة العربیة

01,25 19 6,20 1 6,20 اللغة الفرنسیة

07,50 33 6,00 1 6,00 اللغة اإلنجلیزیة

12,50 17 6,67 1 6,67 االجتماعیات

00,00 39 0,50 1 0,50 الریاضیات

04,00 16 9,00 1 9,00 علوم الحیاة واألرض

07,00 14 9,25 1 9,25 الفیزیاء والكیمیاء

08,00 18 10,33 1 10,33 التربیة اإلسالمیة

13,00 35 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J144028550  الناصري محمد إسم ورقم التلمیذ :

63,26 مجموع  ن x م 

07,00 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

15,75 4 14,25 1 14,25 اللغة العربیة

15,25 3 16,60 1 16,60 اللغة الفرنسیة

14,50 12 13,67 1 13,67 اللغة اإلنجلیزیة

08,00 9 7,67 1 7,67 االجتماعیات

07,00 5 11,17 1 11,17 الریاضیات

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

09,00 16 8,88 1 8,88 الفیزیاء والكیمیاء

11,00 11 11,33 1 11,33 التربیة اإلسالمیة

1 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J143028553  الخلوفي حفصة إسم ورقم التلمیذ :

92,12 مجموع  ن x م 

11,00 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



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 17 10,19 1 10,19 اللغة العربیة

06,50 17 6,40 1 6,40 اللغة الفرنسیة

17,00 5 16,67 1 16,67 اللغة اإلنجلیزیة

10,50 7 12,00 1 12,00 االجتماعیات

01,00 17 3,33 1 3,33 الریاضیات

07,00 6 14,25 1 14,25 علوم الحیاة واألرض

16,00 6 15,75 1 15,75 الفیزیاء والكیمیاء

07,50 23 9,33 1 9,33 التربیة اإلسالمیة

12,00 11 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J142028556  تبید أیوب إسم ورقم التلمیذ :

100,92 مجموع  ن x م 

09,86 معدل اإلمتحان

11,21 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 25 9,06 1 9,06 اللغة العربیة

02,75 27 5,40 1 5,40 اللغة الفرنسیة

10,50 23 10,33 1 10,33 اللغة اإلنجلیزیة

11,00 36 5,67 1 5,67 االجتماعیات

00,00 36 0,83 1 0,83 الریاضیات

02,50 31 7,25 1 7,25 علوم الحیاة واألرض

02,50 25 6,88 1 6,88 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 22 10,00 1 10,00 التربیة اإلسالمیة

15,00 20 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J145028560  الھتاكي سكینة إسم ورقم التلمیذ :

66,42 مجموع  ن x م 

06,61 معدل اإلمتحان

07,38 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

12,75 15 10,50 1 10,50 اللغة العربیة

07,25 14 7,60 1 7,60 اللغة الفرنسیة

17,00 10 14,33 1 14,33 اللغة اإلنجلیزیة

14,00 1 16,00 1 16,00 االجتماعیات

00,00 16 3,50 1 3,50 الریاضیات

09,00 8 11,88 1 11,88 علوم الحیاة واألرض

12,00 8 13,88 1 13,88 الفیزیاء والكیمیاء

12,50 5 13,67 1 13,67 التربیة اإلسالمیة

12,00 5 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J145028561  الكندودي عبد الرفیع إسم ورقم التلمیذ :

106,35 مجموع  ن x م 

10,72 معدل اإلمتحان

11,82 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

08,25 30 8,50 1 8,50 اللغة العربیة

03,25 41 2,60 1 2,60 اللغة الفرنسیة

05,50 36 5,33 1 5,33 اللغة اإلنجلیزیة

04,00 29 6,00 1 6,00 االجتماعیات

00,00 31 1,17 1 1,17 الریاضیات

04,00 35 5,81 1 5,81 علوم الحیاة واألرض

16,00 36 4,63 1 4,63 الفیزیاء والكیمیاء

05,50 40 7,00 1 7,00 التربیة اإلسالمیة

12,00 5 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J134338204  بغداد زینب إسم ورقم التلمیذ :

56,04 مجموع  ن x م 

06,50 معدل اإلمتحان

06,23 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 22 9,38 1 9,38 اللغة العربیة

06,00 18 6,30 1 6,30 اللغة الفرنسیة

10,00 25 9,33 1 9,33 اللغة اإلنجلیزیة

08,00 9 7,67 1 7,67 االجتماعیات

02,00 29 1,33 1 1,33 الریاضیات

07,50 19 8,63 1 8,63 علوم الحیاة واألرض

09,50 20 8,25 1 8,25 الفیزیاء والكیمیاء

07,00 34 8,50 1 8,50 التربیة اإلسالمیة

11,00 11 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J139338232  إسم ورقم التلمیذ : حمزة شمس الدین

72,38 مجموع  ن x م 

07,72 معدل اإلمتحان

08,04 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

14,75 10 11,75 1 11,75 اللغة العربیة

03,25 22 6,00 1 6,00 اللغة الفرنسیة

17,00 7 16,00 1 16,00 اللغة اإلنجلیزیة

10,50 41 3,33 1 3,33 االجتماعیات

00,50 15 3,67 1 3,67 الریاضیات

06,50 15 9,06 1 9,06 علوم الحیاة واألرض

09,50 19 8,50 1 8,50 الفیزیاء والكیمیاء

08,50 15 11,00 1 11,00 التربیة اإلسالمیة

13,00 11 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J143028564  برھو شیماء إسم ورقم التلمیذ :

82,31 مجموع  ن x م 

09,28 معدل اإلمتحان

09,15 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

02,00 37 6,88 1 6,88 اللغة العربیة

01,75 37 3,50 1 3,50 اللغة الفرنسیة

13,50 28 7,67 1 7,67 اللغة اإلنجلیزیة

08,50 23 6,33 1 6,33 االجتماعیات

02,50 39 0,50 1 0,50 الریاضیات

06,00 28 7,50 1 7,50 علوم الحیاة واألرض

08,50 40 3,63 1 3,63 الفیزیاء والكیمیاء

05,00 38 7,33 1 7,33 التربیة اإلسالمیة

16,00 35 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J146026252  الیعقوبي الخیوبي حمزة إسم ورقم التلمیذ :

50,33 مجموع  ن x م 

07,08 معدل اإلمتحان

05,59 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

16,75 9 12,44 1 12,44 اللغة العربیة

11,50 6 13,20 1 13,20 اللغة الفرنسیة

16,50 4 17,33 1 17,33 اللغة اإلنجلیزیة

10,00 8 10,00 1 10,00 االجتماعیات

16,50 2 17,33 1 17,33 الریاضیات

10,00 7 12,38 1 12,38 علوم الحیاة واألرض

13,00 3 16,38 1 16,38 الفیزیاء والكیمیاء

10,50 6 13,00 1 13,00 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J137338273  زرھوني ھاجر إسم ورقم التلمیذ :

125,05 مجموع  ن x م 

13,31 معدل اإلمتحان

13,89 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

11,00 19 9,94 1 9,94 اللغة العربیة

04,50 24 5,75 1 5,75 اللغة الفرنسیة

13,50 18 11,33 1 11,33 اللغة اإلنجلیزیة

07,50 29 6,00 1 6,00 االجتماعیات

00,00 22 2,33 1 2,33 الریاضیات

05,00 9 11,75 1 11,75 علوم الحیاة واألرض

08,50 13 9,50 1 9,50 الفیزیاء والكیمیاء

08,00 19 10,17 1 10,17 التربیة اإلسالمیة

16,00 35 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J142026258  إسم ورقم التلمیذ : أفقیر إحسان

73,77 مجموع  ن x م 

08,22 معدل اإلمتحان

08,20 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

14,75 14 10,56 1 10,56 اللغة العربیة

03,00 30 5,05 1 5,05 اللغة الفرنسیة

13,50 16 12,00 1 12,00 اللغة اإلنجلیزیة

10,50 36 5,67 1 5,67 االجتماعیات

03,00 22 2,33 1 2,33 الریاضیات

08,50 12 11,19 1 11,19 علوم الحیاة واألرض

09,50 17 8,75 1 8,75 الفیزیاء والكیمیاء

08,00 13 11,17 1 11,17 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J133338287  صغیري إلھام إسم ورقم التلمیذ :

80,72 مجموع  ن x م 

09,53 معدل اإلمتحان

08,97 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 22 9,38 1 9,38 اللغة العربیة

02,50 26 5,45 1 5,45 اللغة الفرنسیة

10,00 14 13,00 1 13,00 اللغة اإلنجلیزیة

13,00 36 5,67 1 5,67 االجتماعیات

02,00 29 1,33 1 1,33 الریاضیات

09,00 18 8,81 1 8,81 علوم الحیاة واألرض

14,00 40 3,63 1 3,63 الفیزیاء والكیمیاء

08,00 31 9,00 1 9,00 التربیة اإلسالمیة

16,00 20 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J146028569  اإلدریسي نبیل إسم ورقم التلمیذ :

67,26 مجموع  ن x م 

09,33 معدل اإلمتحان

07,47 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

08,00 27 8,88 1 8,88 اللغة العربیة

01,50 32 4,40 1 4,40 اللغة الفرنسیة

12,00 33 6,00 1 6,00 اللغة اإلنجلیزیة

07,50 23 6,33 1 6,33 االجتماعیات

02,50 26 1,67 1 1,67 الریاضیات

04,00 17 8,88 1 8,88 علوم الحیاة واألرض

11,00 23 7,38 1 7,38 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 27 9,17 1 9,17 التربیة اإلسالمیة

12,00 1 17,00 1 17,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J147028572  اشلیح محمد إسم ورقم التلمیذ :

69,69 مجموع  ن x م 

07,00 معدل اإلمتحان

07,74 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

09,25 6 13,50 1 13,50 اللغة العربیة

03,75 7 11,25 1 11,25 اللغة الفرنسیة

13,00 27 8,00 1 8,00 اللغة اإلنجلیزیة

07,00 23 6,33 1 6,33 االجتماعیات

02,00 9 7,17 1 7,17 الریاضیات

06,00 19 8,63 1 8,63 علوم الحیاة واألرض

08,50 31 5,38 1 5,38 الفیزیاء والكیمیاء

10,00 35 8,33 1 8,33 التربیة اإلسالمیة

18,00 35 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J139338354  إسم ورقم التلمیذ : حمادة نجوى

75,58 مجموع  ن x م 

08,61 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

12,00 34 7,69 1 7,69 اللغة العربیة

02,75 19 6,20 1 6,20 اللغة الفرنسیة

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

09,00 29 6,00 1 6,00 االجتماعیات

05,50 27 1,50 1 1,50 الریاضیات

02,50 30 7,31 1 7,31 علوم الحیاة واألرض

08,00 28 6,50 1 6,50 الفیزیاء والكیمیاء

03,00 27 9,17 1 9,17 التربیة اإلسالمیة

12,00 20 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J148028575  الشوقي زكریاء إسم ورقم التلمیذ :

65,87 مجموع  ن x م 

07,19 معدل اإلمتحان

07,32 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

06,50 30 8,50 1 8,50 اللغة العربیة

02,00 33 4,10 1 4,10 اللغة الفرنسیة

08,00 31 6,67 1 6,67 اللغة اإلنجلیزیة

01,50 29 6,00 1 6,00 االجتماعیات

00,00 36 0,83 1 0,83 الریاضیات

08,00 41 1,31 1 1,31 علوم الحیاة واألرض

03,50 33 5,00 1 5,00 الفیزیاء والكیمیاء

05,00 23 9,33 1 9,33 التربیة اإلسالمیة

10,00 20 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J130338372  ندعلكان عبد الرزاق إسم ورقم التلمیذ :

52,75 مجموع  ن x م 

04,94 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

07,25 39 6,38 1 6,38 اللغة العربیة

05,75 34 4,05 1 4,05 اللغة الفرنسیة

10,00 32 6,33 1 6,33 اللغة اإلنجلیزیة

09,50 9 7,67 1 7,67 االجتماعیات

00,00 39 0,50 1 0,50 الریاضیات

03,50 11 11,44 1 11,44 علوم الحیاة واألرض

10,00 22 7,63 1 7,63 الفیزیاء والكیمیاء

06,00 31 9,00 1 9,00 التربیة اإلسالمیة

11,00 11 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J145026261  وزرن محمد إسم ورقم التلمیذ :

65,99 مجموع  ن x م 

07,00 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

10,75 7 13,00 1 13,00 اللغة العربیة

04,75 27 5,40 1 5,40 اللغة الفرنسیة

16,50 14 13,00 1 13,00 اللغة اإلنجلیزیة

08,00 17 6,67 1 6,67 االجتماعیات

04,00 31 1,17 1 1,17 الریاضیات

10,00 26 7,63 1 7,63 علوم الحیاة واألرض

11,50 26 6,75 1 6,75 الفیزیاء والكیمیاء

09,50 10 12,00 1 12,00 التربیة اإلسالمیة

10,00 20 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J139338409  المختوم نبیل إسم ورقم التلمیذ :

76,61 مجموع  ن x م 

09,44 معدل اإلمتحان

08,51 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 27 8,88 1 8,88 اللغة العربیة

03,00 24 5,75 1 5,75 اللغة الفرنسیة

10,50 26 8,33 1 8,33 اللغة اإلنجلیزیة

08,50 9 7,67 1 7,67 االجتماعیات

01,00 18 3,17 1 3,17 الریاضیات

04,50 26 7,63 1 7,63 علوم الحیاة واألرض

05,50 21 7,75 1 7,75 الفیزیاء والكیمیاء

03,50 2 14,00 1 14,00 التربیة اإلسالمیة

11,00 20 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J138338432  المھتدي محمد إسم ورقم التلمیذ :

74,17 مجموع  ن x م 

06,33 معدل اإلمتحان

08,24 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

07,50 21 9,56 1 9,56 اللغة العربیة

01,75 13 8,10 1 8,10 اللغة الفرنسیة

09,00 19 11,00 1 11,00 اللغة اإلنجلیزیة

11,00 23 6,33 1 6,33 االجتماعیات

01,50 18 3,17 1 3,17 الریاضیات

07,00 13 11,06 1 11,06 علوم الحیاة واألرض

09,50 12 9,75 1 9,75 الفیزیاء والكیمیاء

08,00 6 13,00 1 13,00 التربیة اإلسالمیة

12,00 5 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J136338465  بوزید محمد إسم ورقم التلمیذ :

86,98 مجموع  ن x م 

07,47 معدل اإلمتحان

09,66 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

13,00 13 10,75 1 10,75 اللغة العربیة

05,00 8 10,10 1 10,10 اللغة الفرنسیة

15,50 8 14,67 1 14,67 اللغة اإلنجلیزیة

09,00 17 6,67 1 6,67 االجتماعیات

00,00 12 5,67 1 5,67 الریاضیات

07,00 19 8,63 1 8,63 علوم الحیاة واألرض

12,00 9 11,38 1 11,38 الفیزیاء والكیمیاء

10,00 27 9,17 1 9,17 التربیة اإلسالمیة

13,00 2 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J137338483  فاتح أسامة إسم ورقم التلمیذ :

93,02 مجموع  ن x م 

09,39 معدل اإلمتحان

10,34 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

14,50 8 12,56 1 12,56 اللغة العربیة

05,00 12 8,20 1 8,20 اللغة الفرنسیة

14,50 11 13,83 1 13,83 اللغة اإلنجلیزیة

09,00 29 6,00 1 6,00 االجتماعیات

06,50 20 3,00 1 3,00 الریاضیات

08,00 33 6,19 1 6,19 علوم الحیاة واألرض

09,50 10 11,13 1 11,13 الفیزیاء والكیمیاء

12,00 15 11,00 1 11,00 التربیة اإلسالمیة

15,00 5 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J147028577  الغیاط سھام إسم ورقم التلمیذ :

86,91 مجموع  ن x م 

10,44 معدل اإلمتحان

09,66 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

09,75 40 5,25 1 5,25 اللغة العربیة

01,00 38 3,40 1 3,40 اللغة الفرنسیة

03,00 41 2,00 1 2,00 اللغة اإلنجلیزیة

11,00 16 7,00 1 7,00 االجتماعیات

01,50 38 0,67 1 0,67 الریاضیات

05,00 39 4,63 1 4,63 علوم الحیاة واألرض

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

04,00 19 10,17 1 10,17 التربیة اإلسالمیة

10,00 20 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J146028582  جالل أیوب إسم ورقم التلمیذ :

48,48 مجموع  ن x م 

06,19 معدل اإلمتحان

05,39 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

09,50 38 6,63 1 6,63 اللغة العربیة

02,00 29 5,20 1 5,20 اللغة الفرنسیة

05,00 38 4,67 1 4,67 اللغة اإلنجلیزیة

05,50 29 6,00 1 6,00 االجتماعیات

00,00 22 2,33 1 2,33 الریاضیات

03,50 38 5,00 1 5,00 علوم الحیاة واألرض

09,00 36 4,63 1 4,63 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 37 8,00 1 8,00 التربیة اإلسالمیة

13,00 11 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J134338580  بلحریب حلیمة إسم ورقم التلمیذ :

55,45 مجموع  ن x م 

05,78 معدل اإلمتحان

06,16 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

09,75 36 7,00 1 7,00 اللغة العربیة

02,00 35 4,00 1 4,00 اللغة الفرنسیة

05,50 38 4,67 1 4,67 اللغة اإلنجلیزیة

06,00 39 5,33 1 5,33 االجتماعیات

00,00 31 1,17 1 1,17 الریاضیات

04,00 32 6,50 1 6,50 علوم الحیاة واألرض

07,50 27 6,63 1 6,63 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 27 9,17 1 9,17 التربیة اإلسالمیة

12,00 20 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J130338590  العبسي مروان إسم ورقم التلمیذ :

55,46 مجموع  ن x م 

05,69 معدل اإلمتحان

06,16 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

05,50 22 9,38 1 9,38 اللغة العربیة

01,75 36 3,65 1 3,65 اللغة الفرنسیة

05,00 40 4,33 1 4,33 اللغة اإلنجلیزیة

03,00 17 6,67 1 6,67 االجتماعیات

00,00 34 1,00 1 1,00 الریاضیات

02,50 40 3,81 1 3,81 علوم الحیاة واألرض

04,50 39 4,25 1 4,25 الفیزیاء والكیمیاء

05,00 40 7,00 1 7,00 التربیة اإلسالمیة

13,00 20 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J132338595  اقویقة أمیمة إسم ورقم التلمیذ :

51,09 مجموع  ن x م 

04,47 معدل اإلمتحان

05,68 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 41 4,56 1 4,56 اللغة العربیة

02,50 40 2,90 1 2,90 اللغة الفرنسیة

10,00 36 5,33 1 5,33 اللغة اإلنجلیزیة

06,50 17 6,67 1 6,67 االجتماعیات

03,50 34 1,00 1 1,00 الریاضیات

02,00 34 6,06 1 6,06 علوم الحیاة واألرض

05,50 34 4,88 1 4,88 الفیزیاء والكیمیاء

04,00 31 9,00 1 9,00 التربیة اإلسالمیة

10,00 20 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J143028586  إسم ورقم التلمیذ : الدریف عادل

51,40 مجموع  ن x م 

05,72 معدل اإلمتحان

05,71 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

08,25 33 8,00 1 8,00 اللغة العربیة

03,25 31 4,85 1 4,85 اللغة الفرنسیة

11,50 33 6,00 1 6,00 اللغة اإلنجلیزیة

04,00 23 6,33 1 6,33 االجتماعیات

07,50 10 6,50 1 6,50 الریاضیات

04,00 25 7,81 1 7,81 علوم الحیاة واألرض

13,00 30 5,50 1 5,50 الفیزیاء والكیمیاء

03,50 36 8,17 1 8,17 التربیة اإلسالمیة

17,00 20 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J145028590  اجبیلو ھجر إسم ورقم التلمیذ :

64,16 مجموع  ن x م 

08,00 معدل اإلمتحان

07,13 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

11,50 5 13,56 1 13,56 اللغة العربیة

15,25 5 15,10 1 15,10 اللغة الفرنسیة

18,50 3 18,00 1 18,00 اللغة اإلنجلیزیة

15,00 6 12,67 1 12,67 االجتماعیات

13,50 3 14,33 1 14,33 الریاضیات

10,00 1 17,81 1 17,81 علوم الحیاة واألرض

18,00 2 17,00 1 17,00 الفیزیاء والكیمیاء

13,50 2 14,00 1 14,00 التربیة اإلسالمیة

1 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J140028295  السلیماتي نھیلة إسم ورقم التلمیذ :

122,48 مجموع  ن x م 

14,41 معدل اإلمتحان

15,31 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

11,25 17 10,19 1 10,19 اللغة العربیة

05,50 9 8,85 1 8,85 اللغة الفرنسیة

16,00 19 11,00 1 11,00 اللغة اإلنجلیزیة

15,00 14 7,33 1 7,33 االجتماعیات

02,50 11 6,17 1 6,17 الریاضیات

04,00 10 11,56 1 11,56 علوم الحیاة واألرض

10,50 11 10,88 1 10,88 الفیزیاء والكیمیاء

07,50 23 9,33 1 9,33 التربیة اإلسالمیة

12,00 20 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J136338699  الشریفي حمزة إسم ورقم التلمیذ :

86,31 مجموع  ن x م 

09,36 معدل اإلمتحان

09,59 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 19 9,94 1 9,94 اللغة العربیة

05,25 23 5,95 1 5,95 اللغة الفرنسیة

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

09,50 14 7,33 1 7,33 االجتماعیات

00,00 22 2,33 1 2,33 الریاضیات

03,00 28 7,50 1 7,50 علوم الحیاة واألرض

11,50 24 7,13 1 7,13 الفیزیاء والكیمیاء

09,50 19 10,17 1 10,17 التربیة اإلسالمیة

15,00 35 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J134338736  الرویشي صفاء إسم ورقم التلمیذ :

68,85 مجموع  ن x م 

08,72 معدل اإلمتحان

07,65 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

12,50 3 14,88 1 14,88 اللغة العربیة

03,75 15 7,40 1 7,40 اللغة الفرنسیة

14,50 19 11,00 1 11,00 اللغة اإلنجلیزیة

13,50 4 13,67 1 13,67 االجتماعیات

04,00 14 4,00 1 4,00 الریاضیات

19,50 4 15,38 1 15,38 علوم الحیاة واألرض

14,50 1 18,25 1 18,25 الفیزیاء والكیمیاء

14,50 6 13,00 1 13,00 التربیة اإلسالمیة

13,00 2 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J133338747  المحبوبي إلیاس إسم ورقم التلمیذ :

113,57 مجموع  ن x م 

12,19 معدل اإلمتحان

12,62 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

09,00 16 10,44 1 10,44 اللغة العربیة

03,50 21 6,10 1 6,10 اللغة الفرنسیة

10,00 28 7,67 1 7,67 اللغة اإلنجلیزیة

04,00 39 5,33 1 5,33 االجتماعیات

00,00 21 2,83 1 2,83 الریاضیات

02,00 37 5,44 1 5,44 علوم الحیاة واألرض

01,00 32 5,13 1 5,13 الفیزیاء والكیمیاء

07,50 23 9,33 1 9,33 التربیة اإلسالمیة

18,00 20 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J133338789  الحافظ لیلى إسم ورقم التلمیذ :

63,27 مجموع  ن x م 

06,11 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

13,25 12 11,06 1 11,06 اللغة العربیة

01,50 11 8,35 1 8,35 اللغة الفرنسیة

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

10,50 9 7,67 1 7,67 االجتماعیات

02,00 13 5,50 1 5,50 الریاضیات

05,00 14 9,44 1 9,44 علوم الحیاة واألرض

09,00 18 8,63 1 8,63 الفیزیاء والكیمیاء

10,00 15 11,00 1 11,00 التربیة اإلسالمیة

12,00 11 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J133334423  آیت القائد عبد الكریم إسم ورقم التلمیذ :

88,31 مجموع  ن x م 

08,42 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 35 7,31 1 7,31 اللغة العربیة

02,25 39 3,20 1 3,20 اللغة الفرنسیة

03,50 30 7,00 1 7,00 اللغة اإلنجلیزیة

07,50 23 6,33 1 6,33 االجتماعیات

00,00 27 1,50 1 1,50 الریاضیات

03,00 35 5,81 1 5,81 علوم الحیاة واألرض

00,00 35 4,75 1 4,75 الفیزیاء والكیمیاء

03,00 39 7,17 1 7,17 التربیة اإلسالمیة

17,00 20 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J130338871  بغداوي زینب إسم ورقم التلمیذ :

54,08 مجموع  ن x م 

05,03 معدل اإلمتحان

06,01 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

15,00 2 15,81 1 15,81 اللغة العربیة

15,50 1 17,45 1 17,45 اللغة الفرنسیة

19,00 2 19,00 1 19,00 اللغة اإلنجلیزیة

18,00 2 15,67 1 15,67 االجتماعیات

16,50 1 19,50 1 19,50 الریاضیات

20,00 2 17,44 1 17,44 علوم الحیاة واألرض

18,00 5 15,88 1 15,88 الفیزیاء والكیمیاء

17,50 1 15,00 1 15,00 التربیة اإلسالمیة

13,00 11 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J141054004  شوقي حسناء إسم ورقم التلمیذ :

148,74 مجموع  ن x م 

16,94 معدل اإلمتحان

16,53 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

16,25 1 16,19 1 16,19 اللغة العربیة

15,25 2 17,20 1 17,20 اللغة الفرنسیة

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

17,00 3 15,00 1 15,00 االجتماعیات

10,50 4 11,33 1 11,33 الریاضیات

11,00 3 15,56 1 15,56 علوم الحیاة واألرض

17,50 4 16,25 1 16,25 الفیزیاء والكیمیاء

13,00 2 14,00 1 14,00 التربیة اإلسالمیة

11,00 11 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J146028592  بن رقیة یونس إسم ورقم التلمیذ :

137,87 مجموع  ن x م 

14,44 معدل اإلمتحان

15,32 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

15,00 29 8,56 1 8,56 اللغة العربیة

10,25 10 8,75 1 8,75 اللغة الفرنسیة

15,00 24 9,67 1 9,67 اللغة اإلنجلیزیة

08,50 29 6,00 1 6,00 االجتماعیات

04,50 6 9,00 1 9,00 الریاضیات

10,00 24 8,06 1 8,06 علوم الحیاة واألرض

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

12,00 13 11,17 1 11,17 التربیة اإلسالمیة

10,00 2 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
41 عدد التالمیذ : 3ASCG-16 القسم :

J136338909  الصبري أیوب إسم ورقم التلمیذ :

83,71 مجموع  ن x م 

10,58 معدل اإلمتحان

09,30 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة


