
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 20 11,56 1 11,56 اللغة العربیة

08,75 7 11,80 1 11,80 اللغة الفرنسیة

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

14,00 12 10,00 1 10,00 االجتماعیات

09,00 7 10,33 1 10,33 الریاضیات

14,50 3 13,69 1 13,69 علوم الحیاة واألرض

13,50 5 13,88 1 13,88 الفیزیاء والكیمیاء

08,00 9 10,33 1 10,33 التربیة اإلسالمیة

10,00 15 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J142029808  بلحاج أیوب إسم ورقم التلمیذ :

110,93 مجموع  ن x م 

11,97 معدل اإلمتحان

12,33 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

05,00 43 5,88 1 5,88 اللغة العربیة

02,00 33 5,70 1 5,70 اللغة الفرنسیة

06,00 36 6,67 1 6,67 اللغة اإلنجلیزیة

08,00 33 6,33 1 6,33 االجتماعیات

02,00 40 0,50 1 0,50 الریاضیات

02,00 32 5,88 1 5,88 علوم الحیاة واألرض

03,00 29 5,63 1 5,63 الفیزیاء والكیمیاء

03,00 38 7,00 1 7,00 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J130334426  وزرن منیر إسم ورقم التلمیذ :

54,58 مجموع  ن x م 

04,89 معدل اإلمتحان

06,06 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

11,75 13 12,38 1 12,38 اللغة العربیة

03,75 11 9,15 1 9,15 اللغة الفرنسیة

13,00 22 10,00 1 10,00 اللغة اإلنجلیزیة

11,50 26 7,00 1 7,00 االجتماعیات

07,25 8 9,67 1 9,67 الریاضیات

06,00 11 11,63 1 11,63 علوم الحیاة واألرض

05,50 21 8,88 1 8,88 الفیزیاء والكیمیاء

06,00 3 11,17 1 11,17 التربیة اإلسالمیة

16,00 15 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J145029810  انعیري لمیاء إسم ورقم التلمیذ :

90,86 مجموع  ن x م 

08,97 معدل اإلمتحان

10,10 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

07,50 35 7,75 1 7,75 اللغة العربیة

03,75 39 4,95 1 4,95 اللغة الفرنسیة

05,00 16 12,67 1 12,67 اللغة اإلنجلیزیة

03,50 15 9,00 1 9,00 االجتماعیات

00,00 25 2,67 1 2,67 الریاضیات

02,50 25 7,00 1 7,00 علوم الحیاة واألرض

03,50 39 3,50 1 3,50 الفیزیاء والكیمیاء

05,00 24 8,83 1 8,83 التربیة اإلسالمیة

10,00 35 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J132338135  الدریوش زكریاء إسم ورقم التلمیذ :

63,37 مجموع  ن x م 

04,53 معدل اإلمتحان

07,04 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

12,75 7 13,31 1 13,31 اللغة العربیة

09,00 6 11,95 1 11,95 اللغة الفرنسیة

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

10,50 5 12,00 1 12,00 االجتماعیات

00,00 26 2,50 1 2,50 الریاضیات

09,00 20 8,69 1 8,69 علوم الحیاة واألرض

06,50 37 4,00 1 4,00 الفیزیاء والكیمیاء

05,50 10 10,17 1 10,17 التربیة اإلسالمیة

13,00 1 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J147029745  الصباغي نھیلة إسم ورقم التلمیذ :

92,62 مجموع  ن x م 

09,14 معدل اإلمتحان

10,29 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

06,50 40 6,81 1 6,81 اللغة العربیة

02,50 43 3,85 1 3,85 اللغة الفرنسیة

01,00 42 4,67 1 4,67 اللغة اإلنجلیزیة

04,00 29 6,67 1 6,67 االجتماعیات

00,00 29 2,00 1 2,00 الریاضیات

06,50 35 5,75 1 5,75 علوم الحیاة واألرض

11,00 32 4,88 1 4,88 الفیزیاء والكیمیاء

02,50 24 8,83 1 8,83 التربیة اإلسالمیة

11,00 35 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J130334427  ارویكات یونس إسم ورقم التلمیذ :

50,45 مجموع  ن x م 

05,00 معدل اإلمتحان

05,61 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

12,25 16 11,81 1 11,81 اللغة العربیة

04,25 15 8,40 1 8,40 اللغة الفرنسیة

11,50 24 9,67 1 9,67 اللغة اإلنجلیزیة

11,50 17 8,67 1 8,67 االجتماعیات

05,50 21 3,50 1 3,50 الریاضیات

04,00 11 11,63 1 11,63 علوم الحیاة واألرض

09,50 18 10,38 1 10,38 الفیزیاء والكیمیاء

08,50 26 8,50 1 8,50 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J146029817  الحیرش ھاجر إسم ورقم التلمیذ :

83,55 مجموع  ن x م 

08,67 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

09,00 30 8,44 1 8,44 اللغة العربیة

02,50 34 5,65 1 5,65 اللغة الفرنسیة

04,50 40 5,17 1 5,17 اللغة اإلنجلیزیة

04,00 29 6,67 1 6,67 االجتماعیات

01,00 36 1,00 1 1,00 الریاضیات

10,00 32 5,88 1 5,88 علوم الحیاة واألرض

03,50 38 3,63 1 3,63 الفیزیاء والكیمیاء

04,00 36 7,17 1 7,17 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J137338238  البازي فاطمة الزھراء إسم ورقم التلمیذ :

54,59 مجموع  ن x م 

05,72 معدل اإلمتحان

06,07 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

14,50 5 13,69 1 13,69 اللغة العربیة

11,75 1 15,55 1 15,55 اللغة الفرنسیة

15,00 6 16,33 1 16,33 اللغة اإلنجلیزیة

16,00 9 11,00 1 11,00 االجتماعیات

03,00 11 7,50 1 7,50 الریاضیات

14,50 4 13,50 1 13,50 علوم الحیاة واألرض

15,00 14 11,50 1 11,50 الفیزیاء والكیمیاء

11,50 13 10,00 1 10,00 التربیة اإلسالمیة

13,00 6 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J145029818  خیا سھام إسم ورقم التلمیذ :

112,07 مجموع  ن x م 

12,69 معدل اإلمتحان

12,45 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

11,25 27 9,31 1 9,31 اللغة العربیة

16,25 2 13,85 1 13,85 اللغة الفرنسیة

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

12,50 14 9,33 1 9,33 االجتماعیات

12,25 1 15,17 1 15,17 الریاضیات

08,50 2 15,00 1 15,00 علوم الحیاة واألرض

14,50 3 14,75 1 14,75 الفیزیاء والكیمیاء

07,00 5 11,00 1 11,00 التربیة اإلسالمیة

12,00 35 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J138338309  ماھر عبد المجید إسم ورقم التلمیذ :

114,41 مجموع  ن x م 

12,47 معدل اإلمتحان

12,71 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

03,50 40 6,81 1 6,81 اللغة العربیة

03,00 32 6,00 1 6,00 اللغة الفرنسیة

02,00 41 5,00 1 5,00 اللغة اإلنجلیزیة

07,50 38 5,67 1 5,67 االجتماعیات

00,00 33 1,83 1 1,83 الریاضیات

05,00 41 4,31 1 4,31 علوم الحیاة واألرض

04,00 34 4,38 1 4,38 الفیزیاء والكیمیاء

01,00 33 7,83 1 7,83 التربیة اإلسالمیة

13,00 35 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J130334425  بوحایك محمد إسم ورقم التلمیذ :

48,83 مجموع  ن x م 

04,33 معدل اإلمتحان

05,43 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 15 12,06 1 12,06 اللغة العربیة

05,50 11 9,15 1 9,15 اللغة الفرنسیة

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

10,50 9 11,00 1 11,00 االجتماعیات

09,50 2 12,83 1 12,83 الریاضیات

09,00 15 10,44 1 10,44 علوم الحیاة واألرض

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

10,50 22 9,00 1 9,00 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J148029822  المحفوضي خدیجة إسم ورقم التلمیذ :

100,90 مجموع  ن x م 

10,58 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

11,75 4 14,00 1 14,00 اللغة العربیة

08,25 10 9,65 1 9,65 اللغة الفرنسیة

14,00 16 12,67 1 12,67 اللغة اإلنجلیزیة

07,00 42 5,33 1 5,33 االجتماعیات

12,50 10 7,67 1 7,67 الریاضیات

14,00 8 12,00 1 12,00 علوم الحیاة واألرض

15,50 1 16,50 1 16,50 الفیزیاء والكیمیاء

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

1 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J133338334  بعیوط مریم إسم ورقم التلمیذ :

87,98 مجموع  ن x م 

11,25 معدل اإلمتحان

11,00 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

12,50 22 11,06 1 11,06 اللغة العربیة

06,75 11 9,15 1 9,15 اللغة الفرنسیة

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

14,50 1 15,00 1 15,00 االجتماعیات

07,25 9 9,00 1 9,00 الریاضیات

13,50 6 12,94 1 12,94 علوم الحیاة واألرض

15,00 15 11,25 1 11,25 الفیزیاء والكیمیاء

15,50 13 10,00 1 10,00 التربیة اإلسالمیة

15,00 6 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J135338353  جمفو خدیجة إسم ورقم التلمیذ :

107,40 مجموع  ن x م 

12,78 معدل اإلمتحان

11,93 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

17,00 2 14,13 1 14,13 اللغة العربیة

10,75 17 7,65 1 7,65 اللغة الفرنسیة

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

14,00 9 11,00 1 11,00 االجتماعیات

12,50 6 10,83 1 10,83 الریاضیات

15,50 14 11,31 1 11,31 علوم الحیاة واألرض

16,50 2 14,88 1 14,88 الفیزیاء والكیمیاء

09,50 5 11,00 1 11,00 التربیة اإلسالمیة

11,00 35 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J139338365  الھرھاري عبد اإلاله إسم ورقم التلمیذ :

102,46 مجموع  ن x م 

13,47 معدل اإلمتحان

11,38 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

09,50 21 11,25 1 11,25 اللغة العربیة

04,00 9 10,10 1 10,10 اللغة الفرنسیة

16,00 19 11,67 1 11,67 اللغة اإلنجلیزیة

11,50 17 8,67 1 8,67 االجتماعیات

03,00 29 2,00 1 2,00 الریاضیات

11,50 9 11,94 1 11,94 علوم الحیاة واألرض

15,50 11 11,75 1 11,75 الفیزیاء والكیمیاء

08,00 2 11,67 1 11,67 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J135338369  تومي محمد إسم ورقم التلمیذ :

90,04 مجموع  ن x م 

10,22 معدل اإلمتحان

10,00 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

13,25 3 14,06 1 14,06 اللغة العربیة

04,00 23 7,05 1 7,05 اللغة الفرنسیة

15,00 8 15,33 1 15,33 اللغة اإلنجلیزیة

14,00 3 13,33 1 13,33 االجتماعیات

07,00 11 7,50 1 7,50 الریاضیات

07,00 17 10,25 1 10,25 علوم الحیاة واألرض

11,00 16 10,88 1 10,88 الفیزیاء والكیمیاء

08,00 22 9,00 1 9,00 التربیة اإلسالمیة

15,00 6 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J139338383  إسم ورقم التلمیذ : قصیري أمینة

100,40 مجموع  ن x م 

10,47 معدل اإلمتحان

11,16 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

15,75 7 13,31 1 13,31 اللغة العربیة

06,75 25 6,95 1 6,95 اللغة الفرنسیة

16,00 21 10,83 1 10,83 اللغة اإلنجلیزیة

13,50 4 13,00 1 13,00 االجتماعیات

05,50 24 2,83 1 2,83 الریاضیات

06,00 13 11,44 1 11,44 علوم الحیاة واألرض

11,50 9 12,63 1 12,63 الفیزیاء والكیمیاء

10,50 21 9,17 1 9,17 التربیة اإلسالمیة

11,00 6 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J134338415  ابن البشیر حمزة إسم ورقم التلمیذ :

93,16 مجموع  ن x م 

10,72 معدل اإلمتحان

10,35 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

10,00 1 14,63 1 14,63 اللغة العربیة

04,75 19 7,55 1 7,55 اللغة الفرنسیة

16,00 8 15,33 1 15,33 اللغة اإلنجلیزیة

12,50 5 12,00 1 12,00 االجتماعیات

06,50 15 4,67 1 4,67 الریاضیات

14,50 9 11,94 1 11,94 علوم الحیاة واألرض

16,00 10 12,25 1 12,25 الفیزیاء والكیمیاء

11,00 5 11,00 1 11,00 التربیة اإلسالمیة

13,00 6 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J134338422  لعرج یونس إسم ورقم التلمیذ :

102,36 مجموع  ن x م 

11,58 معدل اإلمتحان

11,37 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

09,00 34 7,94 1 7,94 اللغة العربیة

03,00 31 6,05 1 6,05 اللغة الفرنسیة

09,00 27 8,83 1 8,83 اللغة اإلنجلیزیة

06,50 38 5,67 1 5,67 االجتماعیات

00,00 20 3,67 1 3,67 الریاضیات

09,00 39 5,50 1 5,50 علوم الحیاة واألرض

11,00 34 4,38 1 4,38 الفیزیاء والكیمیاء

08,00 33 7,83 1 7,83 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J146029824  عیرشي رضى إسم ورقم التلمیذ :

60,86 مجموع  ن x م 

07,39 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

05,50 38 7,19 1 7,19 اللغة العربیة

02,75 30 6,10 1 6,10 اللغة الفرنسیة

10,00 28 8,67 1 8,67 اللغة اإلنجلیزیة

06,00 19 8,33 1 8,33 االجتماعیات

00,00 23 3,17 1 3,17 الریاضیات

03,00 40 4,63 1 4,63 علوم الحیاة واألرض

08,00 22 8,38 1 8,38 الفیزیاء والكیمیاء

06,00 41 6,33 1 6,33 التربیة اإلسالمیة

14,00 6 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J130334428  عنور أیوب إسم ورقم التلمیذ :

65,79 مجموع  ن x م 

06,14 معدل اإلمتحان

07,31 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

08,25 14 12,31 1 12,31 اللغة العربیة

04,75 21 7,50 1 7,50 اللغة الفرنسیة

14,00 4 17,33 1 17,33 اللغة اإلنجلیزیة

12,50 7 11,33 1 11,33 االجتماعیات

10,25 3 12,67 1 12,67 الریاضیات

11,50 7 12,19 1 12,19 علوم الحیاة واألرض

12,50 19 9,63 1 9,63 الفیزیاء والكیمیاء

03,50 5 11,00 1 11,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 2 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J134338468  الوردیغي حمزة إسم ورقم التلمیذ :

108,96 مجموع  ن x م 

10,14 معدل اإلمتحان

12,11 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

12,50 18 11,63 1 11,63 اللغة العربیة

03,75 28 6,50 1 6,50 اللغة الفرنسیة

10,00 25 9,33 1 9,33 اللغة اإلنجلیزیة

08,00 26 7,00 1 7,00 االجتماعیات

03,00 17 4,17 1 4,17 الریاضیات

03,50 21 8,00 1 8,00 علوم الحیاة واألرض

09,50 17 10,75 1 10,75 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 27 8,33 1 8,33 التربیة اإلسالمیة

13,00 2 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J131338472  بوعودة أمیمة إسم ورقم التلمیذ :

80,71 مجموع  ن x م 

07,53 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

10,00 18 11,63 1 11,63 اللغة العربیة

02,50 16 8,10 1 8,10 اللغة الفرنسیة

09,50 31 7,67 1 7,67 اللغة اإلنجلیزیة

08,50 38 5,67 1 5,67 االجتماعیات

00,50 40 0,50 1 0,50 الریاضیات

03,50 25 7,00 1 7,00 علوم الحیاة واألرض

06,00 30 5,38 1 5,38 الفیزیاء والكیمیاء

06,00 41 6,33 1 6,33 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J144029827  آیت القائد أمال إسم ورقم التلمیذ :

63,27 مجموع  ن x م 

06,83 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

08,75 33 8,00 1 8,00 اللغة العربیة

01,50 23 7,05 1 7,05 اللغة الفرنسیة

06,00 26 9,00 1 9,00 اللغة اإلنجلیزیة

11,00 36 6,00 1 6,00 االجتماعیات

02,50 36 1,00 1 1,00 الریاضیات

02,00 30 6,06 1 6,06 علوم الحیاة واألرض

03,50 36 4,25 1 4,25 الفیزیاء والكیمیاء

05,00 43 5,83 1 5,83 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J145026266  غیالن خدیجة إسم ورقم التلمیذ :

58,20 مجموع  ن x م 

05,92 معدل اإلمتحان

06,47 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

04,00 42 6,00 1 6,00 اللغة العربیة

04,50 35 5,40 1 5,40 اللغة الفرنسیة

04,50 34 7,00 1 7,00 اللغة اإلنجلیزیة

10,50 38 5,67 1 5,67 االجتماعیات

01,00 38 0,83 1 0,83 الریاضیات

04,50 30 6,06 1 6,06 علوم الحیاة واألرض

04,00 42 2,75 1 2,75 الفیزیاء والكیمیاء

02,50 33 7,83 1 7,83 التربیة اإلسالمیة

11,00 35 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J137338581  الرامي أنس إسم ورقم التلمیذ :

48,55 مجموع  ن x م 

05,17 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

10,25 12 12,56 1 12,56 اللغة العربیة

12,25 8 10,55 1 10,55 اللغة الفرنسیة

17,50 16 12,67 1 12,67 اللغة اإلنجلیزیة

11,00 19 8,33 1 8,33 االجتماعیات

00,00 28 2,33 1 2,33 الریاضیات

07,50 36 5,69 1 5,69 علوم الحیاة واألرض

08,50 24 7,25 1 7,25 الفیزیاء والكیمیاء

14,50 3 11,17 1 11,17 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J138338594  بركاوز عمر إسم ورقم التلمیذ :

81,55 مجموع  ن x م 

10,28 معدل اإلمتحان

09,06 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

07,00 25 10,31 1 10,31 اللغة العربیة

02,75 19 7,55 1 7,55 اللغة الفرنسیة

07,00 31 7,67 1 7,67 اللغة اإلنجلیزیة

06,00 19 8,33 1 8,33 االجتماعیات

01,00 35 1,33 1 1,33 الریاضیات

01,50 36 5,69 1 5,69 علوم الحیاة واألرض

06,50 41 3,38 1 3,38 الفیزیاء والكیمیاء

07,50 28 8,17 1 8,17 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J147029832  كریم خدیجة إسم ورقم التلمیذ :

63,43 مجموع  ن x م 

05,92 معدل اإلمتحان

07,05 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

08,00 36 7,56 1 7,56 اللغة العربیة

06,25 37 5,10 1 5,10 اللغة الفرنسیة

15,50 39 6,33 1 6,33 اللغة اإلنجلیزیة

06,00 36 6,00 1 6,00 االجتماعیات

01,00 33 1,83 1 1,83 الریاضیات

06,50 38 5,63 1 5,63 علوم الحیاة واألرض

06,50 27 5,75 1 5,75 الفیزیاء والكیمیاء

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

10,00 15 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J131338610  صبیري زھیر إسم ورقم التلمیذ :

57,20 مجموع  ن x م 

06,97 معدل اإلمتحان

06,36 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

09,50 28 9,13 1 9,13 اللغة العربیة

04,25 36 5,30 1 5,30 اللغة الفرنسیة

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

12,50 19 8,33 1 8,33 االجتماعیات

09,50 4 11,50 1 11,50 الریاضیات

13,50 5 13,31 1 13,31 علوم الحیاة واألرض

12,50 3 14,75 1 14,75 الفیزیاء والكیمیاء

05,50 10 10,17 1 10,17 التربیة اإلسالمیة

10,00 15 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J145029834  حمودة بدر إسم ورقم التلمیذ :

96,49 مجموع  ن x م 

10,31 معدل اإلمتحان

10,72 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 7 13,31 1 13,31 اللغة العربیة

04,75 14 8,60 1 8,60 اللغة الفرنسیة

10,50 33 7,33 1 7,33 اللغة اإلنجلیزیة

06,50 33 6,33 1 6,33 االجتماعیات

01,50 18 4,00 1 4,00 الریاضیات

03,00 23 7,38 1 7,38 علوم الحیاة واألرض

10,00 39 3,50 1 3,50 الفیزیاء والكیمیاء

07,50 36 7,17 1 7,17 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J143029838  بنوزة إیمان إسم ورقم التلمیذ :

68,62 مجموع  ن x م 

07,17 معدل اإلمتحان

07,62 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

15,75 5 13,69 1 13,69 اللغة العربیة

05,75 4 12,35 1 12,35 اللغة الفرنسیة

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

12,00 7 11,33 1 11,33 االجتماعیات

05,50 13 5,67 1 5,67 الریاضیات

09,00 16 10,31 1 10,31 علوم الحیاة واألرض

12,50 8 13,00 1 13,00 الفیزیاء والكیمیاء

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

14,00 2 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J144029841  ریفاق مریم إسم ورقم التلمیذ :

112,02 مجموع  ن x م 

11,44 معدل اإلمتحان

12,45 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

12,00 26 10,19 1 10,19 اللغة العربیة

03,50 29 6,25 1 6,25 اللغة الفرنسیة

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

06,50 29 6,67 1 6,67 االجتماعیات

04,00 26 2,50 1 2,50 الریاضیات

05,50 18 9,50 1 9,50 علوم الحیاة واألرض

11,50 31 5,25 1 5,25 الفیزیاء والكیمیاء

09,50 20 9,33 1 9,33 التربیة اإلسالمیة

12,00 15 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J134338704  بوھوشي إبراھیم إسم ورقم التلمیذ :

75,35 مجموع  ن x م 

09,00 معدل اإلمتحان

08,37 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

10,25 16 11,81 1 11,81 اللغة العربیة

02,50 5 12,10 1 12,10 اللغة الفرنسیة

14,50 10 15,00 1 15,00 اللغة اإلنجلیزیة

10,00 13 9,67 1 9,67 االجتماعیات

05,00 22 3,33 1 3,33 الریاضیات

10,00 27 6,94 1 6,94 علوم الحیاة واألرض

07,50 20 9,00 1 9,00 الفیزیاء والكیمیاء

07,50 30 8,00 1 8,00 التربیة اإلسالمیة

10,00 6 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J132338714  الزاھي خدیجة إسم ورقم التلمیذ :

88,85 مجموع  ن x م 

08,58 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 32 8,06 1 8,06 اللغة العربیة

02,00 40 4,50 1 4,50 اللغة الفرنسیة

07,50 30 8,33 1 8,33 اللغة اإلنجلیزیة

12,00 23 8,00 1 8,00 االجتماعیات

00,00 18 4,00 1 4,00 الریاضیات

05,00 28 6,38 1 6,38 علوم الحیاة واألرض

08,50 26 6,75 1 6,75 الفیزیاء والكیمیاء

07,50 30 8,00 1 8,00 التربیة اإلسالمیة

16,00 15 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J136338768  الحنبلي أیوب إسم ورقم التلمیذ :

65,02 مجموع  ن x م 

07,56 معدل اإلمتحان

07,22 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 29 8,81 1 8,81 اللغة العربیة

01,25 38 5,05 1 5,05 اللغة الفرنسیة

06,00 28 8,67 1 8,67 اللغة اإلنجلیزیة

07,50 26 7,00 1 7,00 االجتماعیات

03,00 15 4,67 1 4,67 الریاضیات

08,50 42 3,88 1 3,88 علوم الحیاة واألرض

08,00 7 13,13 1 13,13 الفیزیاء والكیمیاء

08,00 38 7,00 1 7,00 التربیة اإلسالمیة

10,00 6 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J137338779  ناجد ھشام إسم ورقم التلمیذ :

71,20 مجموع  ن x م 

07,08 معدل اإلمتحان

07,91 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

09,00 31 8,38 1 8,38 اللغة العربیة

01,50 18 7,60 1 7,60 اللغة الفرنسیة

12,00 35 6,83 1 6,83 اللغة اإلنجلیزیة

06,00 33 6,33 1 6,33 االجتماعیات

00,00 29 2,00 1 2,00 الریاضیات

08,50 34 5,81 1 5,81 علوم الحیاة واألرض

06,00 33 4,63 1 4,63 الفیزیاء والكیمیاء

03,50 18 9,50 1 9,50 التربیة اإلسالمیة

10,00 15 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J142029848  العـڭري لطفي إسم ورقم التلمیذ :

62,08 مجموع  ن x م 

06,28 معدل اإلمتحان

06,90 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

07,75 37 7,38 1 7,38 اللغة العربیة

04,00 41 4,30 1 4,30 اللغة الفرنسیة

09,50 36 6,67 1 6,67 اللغة اإلنجلیزیة

05,00 25 7,33 1 7,33 االجتماعیات

01,00 29 2,00 1 2,00 الریاضیات

07,00 23 7,38 1 7,38 علوم الحیاة واألرض

07,50 27 5,75 1 5,75 الفیزیاء والكیمیاء

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

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J133338802  نقاب زھیر إسم ورقم التلمیذ :

58,80 مجموع  ن x م 

06,64 معدل اإلمتحان

06,53 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

13,50 10 13,13 1 13,13 اللغة العربیة

13,75 3 13,70 1 13,70 اللغة الفرنسیة

16,50 2 18,33 1 18,33 اللغة اإلنجلیزیة

12,50 1 15,00 1 15,00 االجتماعیات

12,00 4 11,50 1 11,50 الریاضیات

15,00 1 15,25 1 15,25 علوم الحیاة واألرض

13,50 13 11,63 1 11,63 الفیزیاء والكیمیاء

11,00 13 10,00 1 10,00 التربیة اإلسالمیة

15,00 6 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J140029849  بسام إبراھیم إسم ورقم التلمیذ :

121,53 مجموع  ن x م 

13,64 معدل اإلمتحان

13,50 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

38 7,19 1 7,19 اللغة العربیة

42 4,25 1 4,25 اللغة الفرنسیة

43 4,33 1 4,33 اللغة اإلنجلیزیة

43 1,33 1 1,33 االجتماعیات

40 0,50 1 0,50 الریاضیات

03,50 43 2,06 1 2,06 علوم الحیاة واألرض

42 2,75 1 2,75 الفیزیاء والكیمیاء

00,00 18 9,50 1 9,50 التربیة اإلسالمیة

35 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J130334424  اللوك محمد إسم ورقم التلمیذ :

38,92 مجموع  ن x م 

00,39 معدل اإلمتحان

04,32 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

13,25 11 12,75 1 12,75 اللغة العربیة

02,50 26 6,65 1 6,65 اللغة الفرنسیة

12,00 22 10,00 1 10,00 اللغة اإلنجلیزیة

10,00 15 9,00 1 9,00 االجتماعیات

01,00 38 0,83 1 0,83 الریاضیات

06,00 19 9,38 1 9,38 علوم الحیاة واألرض

10,50 23 7,75 1 7,75 الفیزیاء والكیمیاء

06,00 28 8,17 1 8,17 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J145029850  الـڭاوى خدیجة إسم ورقم التلمیذ :

75,53 مجموع  ن x م 

08,25 معدل اإلمتحان

08,39 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

10,25 24 10,69 1 10,69 اللغة العربیة

09,75 21 7,50 1 7,50 اللغة الفرنسیة

10,50 20 11,00 1 11,00 اللغة اإلنجلیزیة

07,50 24 7,67 1 7,67 االجتماعیات

09,50 14 5,50 1 5,50 الریاضیات

04,00 22 7,94 1 7,94 علوم الحیاة واألرض

10,50 6 13,25 1 13,25 الفیزیاء والكیمیاء

08,50 13 10,00 1 10,00 التربیة اإلسالمیة

11,00 2 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J144029851  طواش عدنان إسم ورقم التلمیذ :

88,54 مجموع  ن x م 

09,06 معدل اإلمتحان

09,84 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 23 10,88 1 10,88 اللغة العربیة

02,50 27 6,60 1 6,60 اللغة الفرنسیة

08,00 36 6,67 1 6,67 اللغة اإلنجلیزیة

12,50 29 6,67 1 6,67 االجتماعیات

00,00 40 0,50 1 0,50 الریاضیات

06,50 29 6,25 1 6,25 علوم الحیاة واألرض

06,00 24 7,25 1 7,25 الفیزیاء والكیمیاء

05,50 13 10,00 1 10,00 التربیة اإلسالمیة

10,00 35 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
43 عدد التالمیذ : 3ASCG-17 القسم :

J149029852  العیفوطي سكینة إسم ورقم التلمیذ :

61,81 مجموع  ن x م 

07,17 معدل اإلمتحان

06,87 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة


