
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 26 8,94 1 8,94 اللغة العربیة

04,00 36 4,45 1 4,45 اللغة الفرنسیة

13,50 24 9,00 1 9,00 اللغة اإلنجلیزیة

06,50 27 6,67 1 6,67 االجتماعیات

00,00 37 1,00 1 1,00 الریاضیات

05,00 39 3,88 1 3,88 علوم الحیاة واألرض

04,00 30 5,13 1 5,13 الفیزیاء والكیمیاء

05,50 33 7,00 1 7,00 التربیة اإلسالمیة

15,00 27 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J140029995  بلحاج شیماء إسم ورقم التلمیذ :

53,05 مجموع  ن x م 

06,97 معدل اإلمتحان

05,89 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

14,50 16 10,69 1 10,69 اللغة العربیة

06,50 14 8,75 1 8,75 اللغة الفرنسیة

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

11,50 11 10,33 1 10,33 االجتماعیات

00,00 29 1,33 1 1,33 الریاضیات

01,00 6 13,56 1 13,56 علوم الحیاة واألرض

12,00 19 8,25 1 8,25 الفیزیاء والكیمیاء

12,00 4 14,00 1 14,00 التربیة اإلسالمیة

13,00 27 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J144029996  تویل یوسف إسم ورقم التلمیذ :

86,92 مجموع  ن x م 

09,50 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

11,50 4 13,31 1 13,31 اللغة العربیة

10,50 11 11,10 1 11,10 اللغة الفرنسیة

14,00 20 12,17 1 12,17 اللغة اإلنجلیزیة

13,50 7 12,33 1 12,33 االجتماعیات

13,50 5 10,67 1 10,67 الریاضیات

10,00 7 12,81 1 12,81 علوم الحیاة واألرض

15,00 11 11,38 1 11,38 الفیزیاء والكیمیاء

08,50 7 12,33 1 12,33 التربیة اإلسالمیة

11,00 4 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J130338062  كیحل أیوب إسم ورقم التلمیذ :

109,10 مجموع  ن x م 

11,94 معدل اإلمتحان

12,12 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

08,25 41 5,50 1 5,50 اللغة العربیة

01,25 34 4,70 1 4,70 اللغة الفرنسیة

05,50 29 8,33 1 8,33 اللغة اإلنجلیزیة

05,00 20 7,33 1 7,33 االجتماعیات

00,00 29 1,33 1 1,33 الریاضیات

11,00 36 4,81 1 4,81 علوم الحیاة واألرض

02,00 36 4,00 1 4,00 الفیزیاء والكیمیاء

04,00 33 7,00 1 7,00 التربیة اإلسالمیة

13,00 27 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J144029998  دكوري سمیة إسم ورقم التلمیذ :

50,01 مجموع  ن x م 

05,56 معدل اإلمتحان

05,56 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

10,50 29 8,69 1 8,69 اللغة العربیة

02,50 32 4,85 1 4,85 اللغة الفرنسیة

08,50 27 8,67 1 8,67 اللغة اإلنجلیزیة

04,50 30 6,33 1 6,33 االجتماعیات

01,00 25 1,67 1 1,67 الریاضیات

06,00 41 3,38 1 3,38 علوم الحیاة واألرض

07,00 18 8,50 1 8,50 الفیزیاء والكیمیاء

09,50 27 8,00 1 8,00 التربیة اإلسالمیة

16,00 27 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J147029999  إسم ورقم التلمیذ : الخلوة سلمى

57,08 مجموع  ن x م 

07,28 معدل اإلمتحان

06,34 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

07,75 34 8,38 1 8,38 اللغة العربیة

02,25 19 7,85 1 7,85 اللغة الفرنسیة

13,50 34 7,50 1 7,50 اللغة اإلنجلیزیة

09,50 20 7,33 1 7,33 االجتماعیات

00,00 40 0,33 1 0,33 الریاضیات

04,00 24 8,56 1 8,56 علوم الحیاة واألرض

06,50 34 4,75 1 4,75 الفیزیاء والكیمیاء

03,50 20 10,67 1 10,67 التربیة اإلسالمیة

11,00 27 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J138334430  بوحتوس ھشام إسم ورقم التلمیذ :

62,37 مجموع  ن x م 

06,44 معدل اإلمتحان

06,93 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

16,25 8 12,44 1 12,44 اللغة العربیة

03,75 16 8,50 1 8,50 اللغة الفرنسیة

12,50 12 14,33 1 14,33 اللغة اإلنجلیزیة

14,50 4 14,00 1 14,00 االجتماعیات

07,00 6 9,83 1 9,83 الریاضیات

14,00 12 10,63 1 10,63 علوم الحیاة واألرض

15,00 8 13,38 1 13,38 الفیزیاء والكیمیاء

10,50 26 8,17 1 8,17 التربیة اإلسالمیة

13,00 27 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J141030002  الدرقاوي مریم إسم ورقم التلمیذ :

98,27 مجموع  ن x م 

11,83 معدل اإلمتحان

10,92 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

10,25 18 10,25 1 10,25 اللغة العربیة

01,25 15 8,65 1 8,65 اللغة الفرنسیة

12,00 19 12,33 1 12,33 اللغة اإلنجلیزیة

10,00 14 9,00 1 9,00 االجتماعیات

05,00 33 1,17 1 1,17 الریاضیات

07,50 10 10,88 1 10,88 علوم الحیاة واألرض

12,00 21 7,75 1 7,75 الفیزیاء والكیمیاء

07,00 14 11,00 1 11,00 التربیة اإلسالمیة

12,00 27 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J142029921  الرحالي أیوب إسم ورقم التلمیذ :

78,03 مجموع  ن x م 

08,56 معدل اإلمتحان

08,67 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

07,50 19 10,19 1 10,19 اللغة العربیة

01,25 38 3,80 1 3,80 اللغة الفرنسیة

07,50 36 7,00 1 7,00 اللغة اإلنجلیزیة

04,50 33 6,00 1 6,00 االجتماعیات

00,00 41 0,17 1 0,17 الریاضیات

05,00 25 8,25 1 8,25 علوم الحیاة واألرض

05,00 38 3,63 1 3,63 الفیزیاء والكیمیاء

07,00 38 6,00 1 6,00 التربیة اإلسالمیة

12,00 14 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J142030005  الوحید شرف الدین إسم ورقم التلمیذ :

56,03 مجموع  ن x م 

05,53 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

14,75 11 12,19 1 12,19 اللغة العربیة

06,00 10 11,30 1 11,30 اللغة الفرنسیة

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

10,00 13 9,33 1 9,33 االجتماعیات

18,50 2 17,00 1 17,00 الریاضیات

11,00 1 18,50 1 18,50 علوم الحیاة واألرض

16,50 6 13,88 1 13,88 الفیزیاء والكیمیاء

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

14,00 4 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J144030006  إسم ورقم التلمیذ : الذاكري عثمان

125,70 مجموع  ن x م 

12,97 معدل اإلمتحان

13,97 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

15,00 21 10,06 1 10,06 اللغة العربیة

07,00 6 12,35 1 12,35 اللغة الفرنسیة

15,50 17 12,83 1 12,83 اللغة اإلنجلیزیة

08,50 20 7,33 1 7,33 االجتماعیات

06,00 12 5,67 1 5,67 الریاضیات

06,00 16 10,44 1 10,44 علوم الحیاة واألرض

14,50 16 8,63 1 8,63 الفیزیاء والكیمیاء

06,00 14 11,00 1 11,00 التربیة اإلسالمیة

18,00 27 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J139338222  لمداردر مریم إسم ورقم التلمیذ :

85,31 مجموع  ن x م 

10,72 معدل اإلمتحان

09,48 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

07,00 35 7,63 1 7,63 اللغة العربیة

00,75 41 2,80 1 2,80 اللغة الفرنسیة

04,00 40 6,00 1 6,00 اللغة اإلنجلیزیة

09,50 27 6,67 1 6,67 االجتماعیات

00,00 29 1,33 1 1,33 الریاضیات

01,50 42 2,56 1 2,56 علوم الحیاة واألرض

11,00 28 5,38 1 5,38 الفیزیاء والكیمیاء

03,50 27 8,00 1 8,00 التربیة اإلسالمیة

17,00 27 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J146030007  بھاشي ھاجر إسم ورقم التلمیذ :

47,36 مجموع  ن x م 

06,03 معدل اإلمتحان

05,26 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

10,00 31 8,56 1 8,56 اللغة العربیة

11,00 5 14,00 1 14,00 اللغة الفرنسیة

13,50 10 14,67 1 14,67 اللغة اإلنجلیزیة

10,50 33 6,00 1 6,00 االجتماعیات

00,00 21 2,17 1 2,17 الریاضیات

04,50 28 7,44 1 7,44 علوم الحیاة واألرض

04,50 22 6,88 1 6,88 الفیزیاء والكیمیاء

03,50 22 9,83 1 9,83 التربیة اإلسالمیة

16,00 26 9,00 1 9,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J131338253  جبار كوثر إسم ورقم التلمیذ :

78,54 مجموع  ن x م 

08,17 معدل اإلمتحان

08,73 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 23 9,69 1 9,69 اللغة العربیة

07,25 28 5,15 1 5,15 اللغة الفرنسیة

13,00 27 8,67 1 8,67 اللغة اإلنجلیزیة

10,00 20 7,33 1 7,33 االجتماعیات

01,50 15 4,50 1 4,50 الریاضیات

06,50 32 6,38 1 6,38 علوم الحیاة واألرض

06,00 42 2,50 1 2,50 الفیزیاء والكیمیاء

05,50 27 8,00 1 8,00 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J131338267  الغزاوي محمد إسم ورقم التلمیذ :

63,21 مجموع  ن x م 

08,28 معدل اإلمتحان

07,02 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 6 12,75 1 12,75 اللغة العربیة

06,75 12 10,15 1 10,15 اللغة الفرنسیة

15,50 8 15,50 1 15,50 اللغة اإلنجلیزیة

13,50 6 12,67 1 12,67 االجتماعیات

07,25 7 8,83 1 8,83 الریاضیات

10,00 12 10,63 1 10,63 علوم الحیاة واألرض

12,00 7 13,75 1 13,75 الفیزیاء والكیمیاء

08,50 31 7,33 1 7,33 التربیة اإلسالمیة

12,00 4 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J142030009  شكلي عبد الرزاق إسم ورقم التلمیذ :

104,61 مجموع  ن x م 

10,61 معدل اإلمتحان

11,62 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

14,25 5 13,13 1 13,13 اللغة العربیة

11,00 8 11,45 1 11,45 اللغة الفرنسیة

18,00 13 13,33 1 13,33 اللغة اإلنجلیزیة

13,00 16 8,67 1 8,67 االجتماعیات

00,00 13 5,17 1 5,17 الریاضیات

08,00 12 10,63 1 10,63 علوم الحیاة واألرض

12,00 9 13,00 1 13,00 الفیزیاء والكیمیاء

07,00 25 8,83 1 8,83 التربیة اإلسالمیة

17,00 14 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J130338318  البرشاوي بالل إسم ورقم التلمیذ :

95,20 مجموع  ن x م 

11,14 معدل اإلمتحان

10,58 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

11,50 19 10,19 1 10,19 اللغة العربیة

05,00 30 5,10 1 5,10 اللغة الفرنسیة

12,50 22 11,00 1 11,00 اللغة اإلنجلیزیة

11,00 33 6,00 1 6,00 االجتماعیات

01,00 21 2,17 1 2,17 الریاضیات

06,00 28 7,44 1 7,44 علوم الحیاة واألرض

07,50 16 8,63 1 8,63 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 20 10,67 1 10,67 التربیة اإلسالمیة

16,00 27 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J143030012  اطویلع رجاء إسم ورقم التلمیذ :

68,18 مجموع  ن x م 

08,33 معدل اإلمتحان

07,58 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

10,25 25 9,50 1 9,50 اللغة العربیة

03,00 26 5,40 1 5,40 اللغة الفرنسیة

14,00 32 7,67 1 7,67 اللغة اإلنجلیزیة

09,00 30 6,33 1 6,33 االجتماعیات

00,00 20 2,33 1 2,33 الریاضیات

04,00 37 4,06 1 4,06 علوم الحیاة واألرض

06,50 25 6,38 1 6,38 الفیزیاء والكیمیاء

09,00 14 11,00 1 11,00 التربیة اإلسالمیة

13,00 27 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J139338349  عسو المھدي إسم ورقم التلمیذ :

59,67 مجموع  ن x م 

07,64 معدل اإلمتحان

06,63 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

03,00 38 6,69 1 6,69 اللغة العربیة

02,25 35 4,65 1 4,65 اللغة الفرنسیة

00,50 31 8,00 1 8,00 اللغة اإلنجلیزیة

03,00 14 9,00 1 9,00 االجتماعیات

01,00 21 2,17 1 2,17 الریاضیات

04,00 19 9,69 1 9,69 علوم الحیاة واألرض

05,50 40 3,25 1 3,25 الفیزیاء والكیمیاء

03,00 37 6,50 1 6,50 التربیة اإلسالمیة

10,00 14 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J131334429  الجاللي محمد إسم ورقم التلمیذ :

60,94 مجموع  ن x م 

03,58 معدل اإلمتحان

06,77 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

09,75 26 8,94 1 8,94 اللغة العربیة

04,75 40 3,65 1 3,65 اللغة الفرنسیة

10,50 15 13,00 1 13,00 اللغة اإلنجلیزیة

13,50 11 10,33 1 10,33 االجتماعیات

01,00 26 1,50 1 1,50 الریاضیات

10,50 33 6,00 1 6,00 علوم الحیاة واألرض

09,00 30 5,13 1 5,13 الفیزیاء والكیمیاء

07,50 8 12,00 1 12,00 التربیة اإلسالمیة

13,00 14 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J149030013  بوعمیرة منیر إسم ورقم التلمیذ :

71,55 مجموع  ن x م 

08,83 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

16,00 2 13,75 1 13,75 اللغة العربیة

12,00 2 16,70 1 16,70 اللغة الفرنسیة

18,50 1 19,00 1 19,00 اللغة اإلنجلیزیة

12,00 3 14,67 1 14,67 االجتماعیات

11,00 4 11,67 1 11,67 الریاضیات

16,00 3 16,69 1 16,69 علوم الحیاة واألرض

17,00 2 16,38 1 16,38 الفیزیاء والكیمیاء

16,00 1 17,33 1 17,33 التربیة اإلسالمیة

13,00 2 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J148030016  السیطي حفصة إسم ورقم التلمیذ :

141,18 مجموع  ن x م 

14,61 معدل اإلمتحان

15,69 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

07,50 39 6,56 1 6,56 اللغة العربیة

02,75 31 5,00 1 5,00 اللغة الفرنسیة

06,00 39 6,33 1 6,33 اللغة اإلنجلیزیة

03,00 33 6,00 1 6,00 االجتماعیات

00,00 29 1,33 1 1,33 الریاضیات

04,50 23 8,75 1 8,75 علوم الحیاة واألرض

04,50 23 6,50 1 6,50 الفیزیاء والكیمیاء

02,00 33 7,00 1 7,00 التربیة اإلسالمیة

11,00 27 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J142030018  المبروكي أیوب إسم ورقم التلمیذ :

54,48 مجموع  ن x م 

04,58 معدل اإلمتحان

06,05 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

13,75 2 13,75 1 13,75 اللغة العربیة

13,00 3 14,75 1 14,75 اللغة الفرنسیة

18,50 4 17,67 1 17,67 اللغة اإلنجلیزیة

13,50 2 15,33 1 15,33 االجتماعیات

08,50 9 7,33 1 7,33 الریاضیات

17,50 8 11,44 1 11,44 علوم الحیاة واألرض

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

10,50 5 13,00 1 13,00 التربیة اإلسالمیة

15,00 4 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J131338473  لكحل سكینة إسم ورقم التلمیذ :

122,40 مجموع  ن x م 

14,08 معدل اإلمتحان

13,60 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

12,75 31 8,56 1 8,56 اللغة العربیة

02,75 17 8,25 1 8,25 اللغة الفرنسیة

15,50 37 6,67 1 6,67 اللغة اإلنجلیزیة

10,00 18 8,33 1 8,33 االجتماعیات

00,00 33 1,17 1 1,17 الریاضیات

10,00 16 10,44 1 10,44 علوم الحیاة واألرض

08,50 15 9,13 1 9,13 الفیزیاء والكیمیاء

09,50 5 13,00 1 13,00 التربیة اإلسالمیة

18,00 27 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J138334431  الذھبي إبراھیم إسم ورقم التلمیذ :

72,54 مجموع  ن x م 

09,67 معدل اإلمتحان

08,06 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

10,75 17 10,50 1 10,50 اللغة العربیة

05,50 22 6,70 1 6,70 اللغة الفرنسیة

13,50 10 14,67 1 14,67 اللغة اإلنجلیزیة

11,00 20 7,33 1 7,33 االجتماعیات

03,50 16 3,50 1 3,50 الریاضیات

06,00 21 9,50 1 9,50 علوم الحیاة واألرض

12,50 25 6,38 1 6,38 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 8 12,00 1 12,00 التربیة اإلسالمیة

16,00 27 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J146029869  بقادیر نسیمة إسم ورقم التلمیذ :

77,58 مجموع  ن x م 

09,25 معدل اإلمتحان

08,62 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

07,75 22 9,75 1 9,75 اللغة العربیة

04,00 26 5,40 1 5,40 اللغة الفرنسیة

06,00 24 9,00 1 9,00 اللغة اإلنجلیزیة

05,00 41 5,67 1 5,67 االجتماعیات

04,00 14 4,83 1 4,83 الریاضیات

03,50 37 4,06 1 4,06 علوم الحیاة واألرض

08,00 38 3,63 1 3,63 الفیزیاء والكیمیاء

06,50 30 7,83 1 7,83 التربیة اإلسالمیة

12,00 14 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J146029863  غزواني ھجر إسم ورقم التلمیذ :

61,17 مجموع  ن x م 

06,31 معدل اإلمتحان

06,80 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

13,75 1 15,25 1 15,25 اللغة العربیة

13,50 1 18,30 1 18,30 اللغة الفرنسیة

19,00 3 18,67 1 18,67 اللغة اإلنجلیزیة

16,00 1 18,00 1 18,00 االجتماعیات

17,75 1 19,00 1 19,00 الریاضیات

18,00 2 17,81 1 17,81 علوم الحیاة واألرض

17,00 1 18,88 1 18,88 الفیزیاء والكیمیاء

11,00 2 14,17 1 14,17 التربیة اإلسالمیة

13,00 1 17,00 1 17,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J149030019  الغندوري زینب إسم ورقم التلمیذ :

157,07 مجموع  ن x م 

15,44 معدل اإلمتحان

17,45 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

13,00 15 11,44 1 11,44 اللغة العربیة

03,25 25 6,05 1 6,05 اللغة الفرنسیة

11,50 35 7,33 1 7,33 اللغة اإلنجلیزیة

07,00 19 8,00 1 8,00 االجتماعیات

00,00 37 1,00 1 1,00 الریاضیات

10,00 11 10,69 1 10,69 علوم الحیاة واألرض

10,00 13 10,75 1 10,75 الفیزیاء والكیمیاء

03,50 13 11,17 1 11,17 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J142030021  الخطیبي عزیز إسم ورقم التلمیذ :

77,43 مجموع  ن x م 

07,69 معدل اإلمتحان

08,60 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

06,50 40 6,00 1 6,00 اللغة العربیة

01,50 38 3,80 1 3,80 اللغة الفرنسیة

07,50 29 8,33 1 8,33 اللغة اإلنجلیزیة

07,50 41 5,67 1 5,67 االجتماعیات

01,50 26 1,50 1 1,50 الریاضیات

04,00 26 8,00 1 8,00 علوم الحیاة واألرض

07,50 36 4,00 1 4,00 الفیزیاء والكیمیاء

01,00 42 4,67 1 4,67 التربیة اإلسالمیة

15,00 4 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J143047409  الراضي عبد المنعم إسم ورقم التلمیذ :

54,97 مجموع  ن x م 

05,78 معدل اإلمتحان

06,11 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

06,50 31 8,56 1 8,56 اللغة العربیة

01,25 42 2,70 1 2,70 اللغة الفرنسیة

06,50 37 6,67 1 6,67 اللغة اإلنجلیزیة

05,00 27 6,67 1 6,67 االجتماعیات

00,00 33 1,17 1 1,17 الریاضیات

05,50 40 3,50 1 3,50 علوم الحیاة واألرض

02,50 33 5,00 1 5,00 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 22 9,83 1 9,83 التربیة اإلسالمیة

12,00 14 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J132338635  االحرش لطیفة إسم ورقم التلمیذ :

55,10 مجموع  ن x م 

04,86 معدل اإلمتحان

06,12 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

10,50 37 7,13 1 7,13 اللغة العربیة

01,50 37 4,00 1 4,00 اللغة الفرنسیة

06,50 42 4,33 1 4,33 اللغة اإلنجلیزیة

04,00 33 6,00 1 6,00 االجتماعیات

00,00 41 0,17 1 0,17 الریاضیات

05,00 30 7,38 1 7,38 علوم الحیاة واألرض

02,50 41 2,63 1 2,63 الفیزیاء والكیمیاء

02,00 33 7,00 1 7,00 التربیة اإلسالمیة

11,00 27 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J135338655  إسم ورقم التلمیذ : الحاتمي عماد

45,63 مجموع  ن x م 

04,78 معدل اإلمتحان

05,07 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

12,00 10 12,38 1 12,38 اللغة العربیة

06,50 4 14,10 1 14,10 اللغة الفرنسیة

16,50 5 17,00 1 17,00 اللغة اإلنجلیزیة

13,00 5 13,00 1 13,00 االجتماعیات

13,50 3 13,33 1 13,33 الریاضیات

14,00 5 13,81 1 13,81 علوم الحیاة واألرض

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

08,50 14 11,00 1 11,00 التربیة اإلسالمیة

12,00 4 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J139338685  الفكروني معاد إسم ورقم التلمیذ :

122,12 مجموع  ن x م 

12,22 معدل اإلمتحان

13,57 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 13 11,63 1 11,63 اللغة العربیة

04,75 7 11,60 1 11,60 اللغة الفرنسیة

13,50 6 16,33 1 16,33 اللغة اإلنجلیزیة

13,00 33 6,00 1 6,00 االجتماعیات

02,50 17 3,33 1 3,33 الریاضیات

05,50 9 11,25 1 11,25 علوم الحیاة واألرض

08,00 19 8,25 1 8,25 الفیزیاء والكیمیاء

05,50 24 9,17 1 9,17 التربیة اإلسالمیة

13,00 14 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J146030034  زھیري ھاجر إسم ورقم التلمیذ :

88,56 مجموع  ن x م 

08,47 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

15,00 24 9,56 1 9,56 اللغة العربیة

02,25 22 6,70 1 6,70 اللغة الفرنسیة

12,00 9 15,33 1 15,33 اللغة اإلنجلیزیة

07,00 20 7,33 1 7,33 االجتماعیات

00,00 39 0,67 1 0,67 الریاضیات

10,00 22 9,44 1 9,44 علوم الحیاة واألرض

10,00 12 10,88 1 10,88 الفیزیاء والكیمیاء

07,00 41 4,83 1 4,83 التربیة اإلسالمیة

16,00 2 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J134338725  النابوسي سكینة إسم ورقم التلمیذ :

79,74 مجموع  ن x م 

08,81 معدل اإلمتحان

08,86 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

11,50 28 8,88 1 8,88 اللغة العربیة

00,75 13 8,85 1 8,85 اللغة الفرنسیة

10,00 23 10,00 1 10,00 اللغة اإلنجلیزیة

03,00 20 7,33 1 7,33 االجتماعیات

00,50 10 5,83 1 5,83 الریاضیات

04,00 34 5,56 1 5,56 علوم الحیاة واألرض

06,00 23 6,50 1 6,50 الفیزیاء والكیمیاء

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

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J134338728  الحمري صفاء إسم ورقم التلمیذ :

69,95 مجموع  ن x م 

06,53 معدل اإلمتحان

07,77 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

12,00 8 12,44 1 12,44 اللغة العربیة

10,25 9 11,40 1 11,40 اللغة الفرنسیة

15,00 7 15,67 1 15,67 اللغة اإلنجلیزیة

10,00 10 11,67 1 11,67 االجتماعیات

05,00 8 7,67 1 7,67 الریاضیات

08,50 18 10,13 1 10,13 علوم الحیاة واألرض

12,00 4 15,50 1 15,50 الفیزیاء والكیمیاء

07,50 2 14,17 1 14,17 التربیة اإلسالمیة

13,00 4 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J141030040  اسمامة وجدان إسم ورقم التلمیذ :

111,63 مجموع  ن x م 

10,36 معدل اإلمتحان

12,40 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

12,25 7 12,63 1 12,63 اللغة العربیة

01,75 24 6,45 1 6,45 اللغة الفرنسیة

14,50 21 11,33 1 11,33 اللغة اإلنجلیزیة

12,50 7 12,33 1 12,33 االجتماعیات

01,00 18 2,50 1 2,50 الریاضیات

10,00 15 10,56 1 10,56 علوم الحیاة واألرض

11,50 14 9,75 1 9,75 الفیزیاء والكیمیاء

06,50 12 11,33 1 11,33 التربیة اإلسالمیة

12,00 4 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J146047404  الشوح سعد إسم ورقم التلمیذ :

89,89 مجموع  ن x م 

09,11 معدل اإلمتحان

09,99 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

09,00 30 8,63 1 8,63 اللغة العربیة

03,25 21 7,05 1 7,05 اللغة الفرنسیة

11,50 18 12,50 1 12,50 اللغة اإلنجلیزیة

09,00 16 8,67 1 8,67 االجتماعیات

03,50 24 1,83 1 1,83 الریاضیات

05,00 35 5,31 1 5,31 علوم الحیاة واألرض

02,00 27 5,63 1 5,63 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 14 11,00 1 11,00 التربیة اإلسالمیة

12,00 4 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J131338890  الروڭي سكینة إسم ورقم التلمیذ :

73,61 مجموع  ن x م 

06,64 معدل اإلمتحان

08,18 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

08,25 36 7,19 1 7,19 اللغة العربیة

01,75 28 5,15 1 5,15 اللغة الفرنسیة

07,50 40 6,00 1 6,00 اللغة اإلنجلیزیة

11,50 30 6,33 1 6,33 االجتماعیات

00,00 33 1,17 1 1,17 الریاضیات

03,00 31 7,25 1 7,25 علوم الحیاة واألرض

04,50 34 4,75 1 4,75 الفیزیاء والكیمیاء

04,50 38 6,00 1 6,00 التربیة اإلسالمیة

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

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J145047406  الحنصالي عبد اللطیف إسم ورقم التلمیذ :

54,84 مجموع  ن x م 

06,22 معدل اإلمتحان

06,09 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

08,75 12 11,88 1 11,88 اللغة العربیة

01,25 18 8,15 1 8,15 اللغة الفرنسیة

10,50 24 9,00 1 9,00 اللغة اإلنجلیزیة

09,50 7 12,33 1 12,33 االجتماعیات

04,00 18 2,50 1 2,50 الریاضیات

12,50 4 14,94 1 14,94 علوم الحیاة واألرض

13,50 10 12,13 1 12,13 الفیزیاء والكیمیاء

09,00 8 12,00 1 12,00 التربیة اإلسالمیة

16,00 14 11,00 1 11,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J138334432  فرحي حمزة إسم ورقم التلمیذ :

93,92 مجموع  ن x م 

09,44 معدل اإلمتحان

10,44 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

06,50 41 5,50 1 5,50 اللغة العربیة

00,50 33 4,75 1 4,75 اللغة الفرنسیة

04,50 32 7,67 1 7,67 اللغة اإلنجلیزیة

04,50 33 6,00 1 6,00 االجتماعیات

00,00 26 1,50 1 1,50 الریاضیات

02,00 27 7,69 1 7,69 علوم الحیاة واألرض

11,00 30 5,13 1 5,13 الفیزیاء والكیمیاء

01,50 31 7,33 1 7,33 التربیة اإلسالمیة

12,00 27 7,00 1 7,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J139338901  الویمین عبد الھادي إسم ورقم التلمیذ :

52,56 مجموع  ن x م 

04,72 معدل اإلمتحان

05,84 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

14,00 14 11,50 1 11,50 اللغة العربیة

03,25 20 7,30 1 7,30 اللغة الفرنسیة

13,50 13 13,33 1 13,33 اللغة اإلنجلیزیة

05,00 33 6,00 1 6,00 االجتماعیات

05,00 10 5,83 1 5,83 الریاضیات

03,00 20 9,56 1 9,56 علوم الحیاة واألرض

15,50 28 5,38 1 5,38 الفیزیاء والكیمیاء

10,50 14 11,00 1 11,00 التربیة اإلسالمیة

12,00 4 13,00 1 13,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-18 القسم :

J143030041  حصار أمیمة إسم ورقم التلمیذ :

82,90 مجموع  ن x م 

09,08 معدل اإلمتحان

09,21 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة


