
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 39 3,31 1 3,31 اللغة العربیة

01,50 33 4,30 1 4,30 اللغة الفرنسیة

04,50 21 13,67 1 13,67 اللغة اإلنجلیزیة

10,50 41 1,33 1 1,33 االجتماعیات

01,00 12 3,67 1 3,67 الریاضیات

02,50 36 4,50 1 4,50 علوم الحیاة واألرض

02,00 25 6,50 1 6,50 الفیزیاء والكیمیاء

06,00 22 12,33 1 12,33 التربیة اإلسالمیة

18,00 25 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J139347284  لخیال نھیلة إسم ورقم التلمیذ :

64,61 مجموع  ن x م 

05,89 معدل اإلمتحان

07,18 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

08,00 37 4,19 1 4,19 اللغة العربیة

03,75 37 3,40 1 3,40 اللغة الفرنسیة

07,00 38 8,00 1 8,00 اللغة اإلنجلیزیة

08,50 35 4,33 1 4,33 االجتماعیات

01,00 32 1,33 1 1,33 الریاضیات

03,00 37 4,00 1 4,00 علوم الحیاة واألرض

07,00 27 5,69 1 5,69 الفیزیاء والكیمیاء

12,00 36 9,67 1 9,67 التربیة اإلسالمیة

14,00 35 14,17 1 14,17 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J133338059  طنطان محمد إسم ورقم التلمیذ :

54,78 مجموع  ن x م 

07,14 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

12,75 22 7,63 1 7,63 اللغة العربیة

05,00 30 4,90 1 4,90 اللغة الفرنسیة

12,00 6 16,50 1 16,50 اللغة اإلنجلیزیة

09,00 29 5,67 1 5,67 االجتماعیات

00,00 36 1,00 1 1,00 الریاضیات

03,50 31 5,63 1 5,63 علوم الحیاة واألرض

00,00 40 4,38 1 4,38 الفیزیاء والكیمیاء

06,50 23 12,17 1 12,17 التربیة اإلسالمیة

14,00 9 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J135334362  مالس فاطمة الزھراء إسم ورقم التلمیذ :

73,86 مجموع  ن x م 

06,97 معدل اإلمتحان

08,21 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

07,50 34 4,50 1 4,50 اللغة العربیة

01,25 38 3,30 1 3,30 اللغة الفرنسیة

03,00 34 11,17 1 11,17 اللغة اإلنجلیزیة

07,00 19 8,33 1 8,33 االجتماعیات

01,50 13 3,33 1 3,33 الریاضیات

03,00 17 8,13 1 8,13 علوم الحیاة واألرض

02,50 37 4,63 1 4,63 الفیزیاء والكیمیاء

00,00 13 14,67 1 14,67 التربیة اإلسالمیة

14,00 9 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J135334363  ھاني ھاجر إسم ورقم التلمیذ :

74,05 مجموع  ن x م 

04,42 معدل اإلمتحان

08,23 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

04,00 42 2,50 1 2,50 اللغة العربیة

00,50 41 2,00 1 2,00 اللغة الفرنسیة

07,50 36 9,00 1 9,00 اللغة اإلنجلیزیة

06,50 33 5,00 1 5,00 االجتماعیات

00,00 32 1,33 1 1,33 الریاضیات

04,00 28 6,06 1 6,06 علوم الحیاة واألرض

04,00 30 5,31 1 5,31 الفیزیاء والكیمیاء

03,00 41 6,67 1 6,67 التربیة اإلسالمیة

14,00 5 16,50 1 16,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J134338100  الشویني الیاس إسم ورقم التلمیذ :

54,38 مجموع  ن x م 

04,83 معدل اإلمتحان

06,04 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

12,00 13 9,56 1 9,56 اللغة العربیة

06,75 10 9,90 1 9,90 اللغة الفرنسیة

12,50 25 13,17 1 13,17 اللغة اإلنجلیزیة

10,00 16 8,67 1 8,67 االجتماعیات

00,00 41 0,67 1 0,67 الریاضیات

33 5,44 1 5,44 علوم الحیاة واألرض

09,00 18 7,50 1 7,50 الفیزیاء والكیمیاء

14,00 31 10,67 1 10,67 التربیة اإلسالمیة

14,00 25 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J139338123  خلوقي أیوب إسم ورقم التلمیذ :

80,57 مجموع  ن x م 

08,69 معدل اإلمتحان

08,95 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

10,50 35 4,44 1 4,44 اللغة العربیة

03,75 32 4,60 1 4,60 اللغة الفرنسیة

04,00 39 7,67 1 7,67 اللغة اإلنجلیزیة

08,50 26 6,33 1 6,33 االجتماعیات

00,00 25 1,67 1 1,67 الریاضیات

03,00 40 2,25 1 2,25 علوم الحیاة واألرض

05,50 39 4,44 1 4,44 الفیزیاء والكیمیاء

08,50 35 10,00 1 10,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 25 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J133338158  أیتعمر مریم إسم ورقم التلمیذ :

56,39 مجموع  ن x م 

06,42 معدل اإلمتحان

06,27 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 27 6,44 1 6,44 اللغة العربیة

03,75 31 4,70 1 4,70 اللغة الفرنسیة

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

05,00 33 5,00 1 5,00 االجتماعیات

00,50 14 3,00 1 3,00 الریاضیات

05,00 28 6,06 1 6,06 علوم الحیاة واألرض

07,00 42 3,94 1 3,94 الفیزیاء والكیمیاء

05,00 26 11,50 1 11,50 التربیة اإلسالمیة

17,00 15 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J131338929  العلوي شیماء إسم ورقم التلمیذ :

70,64 مجموع  ن x م 

07,00 معدل اإلمتحان

07,85 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

12,25 16 9,50 1 9,50 اللغة العربیة

03,25 29 5,10 1 5,10 اللغة الفرنسیة

15,50 28 12,83 1 12,83 اللغة اإلنجلیزیة

12,00 22 7,33 1 7,33 االجتماعیات

00,50 25 1,67 1 1,67 الریاضیات

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

04,50 26 6,31 1 6,31 الفیزیاء والكیمیاء

03,00 18 13,67 1 13,67 التربیة اإلسالمیة

17,00 41 13,83 1 13,83 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J131338216  وزین شیماء إسم ورقم التلمیذ :

79,25 مجموع  ن x م 

08,00 معدل اإلمتحان

08,81 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

13,00 24 6,88 1 6,88 اللغة العربیة

03,25 26 5,90 1 5,90 اللغة الفرنسیة

11,50 25 13,17 1 13,17 اللغة اإلنجلیزیة

12,00 32 5,33 1 5,33 االجتماعیات

00,50 20 2,33 1 2,33 الریاضیات

08,00 30 5,81 1 5,81 علوم الحیاة واألرض

05,00 22 6,69 1 6,69 الفیزیاء والكیمیاء

11,00 25 11,67 1 11,67 التربیة اإلسالمیة

15,00 31 14,50 1 14,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J131338266  قاسمي سعد إسم ورقم التلمیذ :

72,28 مجموع  ن x م 

08,81 معدل اإلمتحان

08,03 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

09,75 17 9,31 1 9,31 اللغة العربیة

03,75 22 6,50 1 6,50 اللغة الفرنسیة

09,00 29 12,33 1 12,33 اللغة اإلنجلیزیة

13,00 19 8,33 1 8,33 االجتماعیات

10,00 3 10,50 1 10,50 الریاضیات

11,00 15 8,69 1 8,69 علوم الحیاة واألرض

12,00 5 11,50 1 11,50 الفیزیاء والكیمیاء

11,50 5 16,50 1 16,50 التربیة اإلسالمیة

14,00 9 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J135338269  االیوبي حمزة إسم ورقم التلمیذ :

99,67 مجموع  ن x م 

10,44 معدل اإلمتحان

11,07 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

14,25 8 10,19 1 10,19 اللغة العربیة

07,75 4 12,60 1 12,60 اللغة الفرنسیة

16,50 9 15,83 1 15,83 اللغة اإلنجلیزیة

14,00 3 15,00 1 15,00 االجتماعیات

02,50 8 5,17 1 5,17 الریاضیات

06,00 4 11,31 1 11,31 علوم الحیاة واألرض

12,50 3 11,75 1 11,75 الفیزیاء والكیمیاء

13,50 6 16,33 1 16,33 التربیة اإلسالمیة

15,00 15 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J137338292  الغربي أسماء إسم ورقم التلمیذ :

113,68 مجموع  ن x م 

11,33 معدل اإلمتحان

12,63 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

17,00 5 10,50 1 10,50 اللغة العربیة

06,25 14 8,70 1 8,70 اللغة الفرنسیة

18,00 33 11,33 1 11,33 اللغة اإلنجلیزیة

19,00 16 8,67 1 8,67 االجتماعیات

07,50 35 1,17 1 1,17 الریاضیات

06,50 20 7,81 1 7,81 علوم الحیاة واألرض

15,00 15 8,31 1 8,31 الفیزیاء والكیمیاء

17,00 30 11,00 1 11,00 التربیة اإلسالمیة

15,00 5 16,50 1 16,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J130334369  الغندوري أنس إسم ورقم التلمیذ :

83,99 مجموع  ن x م 

13,47 معدل اإلمتحان

09,33 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

10,00 13 9,56 1 9,56 اللغة العربیة

02,75 24 6,10 1 6,10 اللغة الفرنسیة

09,50 19 13,83 1 13,83 اللغة اإلنجلیزیة

11,50 15 9,00 1 9,00 االجتماعیات

02,00 18 2,67 1 2,67 الریاضیات

06,50 13 8,75 1 8,75 علوم الحیاة واألرض

10,00 14 8,50 1 8,50 الفیزیاء والكیمیاء

10,00 6 16,33 1 16,33 التربیة اإلسالمیة

15,00 1 17,00 1 17,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J131347337  عازم ابتسام إسم ورقم التلمیذ :

91,75 مجموع  ن x م 

08,58 معدل اإلمتحان

10,19 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

12,00 30 5,50 1 5,50 اللغة العربیة

03,25 34 3,90 1 3,90 اللغة الفرنسیة

09,00 19 13,83 1 13,83 اللغة اإلنجلیزیة

08,00 40 2,00 1 2,00 االجتماعیات

07,00 17 2,83 1 2,83 الریاضیات

05,00 42 1,50 1 1,50 علوم الحیاة واألرض

15,50 24 6,56 1 6,56 الفیزیاء والكیمیاء

05,00 37 9,33 1 9,33 التربیة اإلسالمیة

14,00 38 14,00 1 14,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J134338320  الویمین زكریاء إسم ورقم التلمیذ :

59,46 مجموع  ن x م 

08,75 معدل اإلمتحان

06,61 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

12,50 32 4,94 1 4,94 اللغة العربیة

07,50 27 5,40 1 5,40 اللغة الفرنسیة

08,50 3 16,67 1 16,67 اللغة اإلنجلیزیة

06,00 11 10,00 1 10,00 االجتماعیات

03,00 24 2,00 1 2,00 الریاضیات

04,50 21 7,06 1 7,06 علوم الحیاة واألرض

04,00 28 5,50 1 5,50 الفیزیاء والكیمیاء

04,00 16 14,33 1 14,33 التربیة اإلسالمیة

14,00 5 16,50 1 16,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J134338327  العسري عبد االلھ إسم ورقم التلمیذ :

82,40 مجموع  ن x م 

07,11 معدل اإلمتحان

09,16 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

13,00 33 4,75 1 4,75 اللغة العربیة

06,50 28 5,30 1 5,30 اللغة الفرنسیة

12,00 31 12,00 1 12,00 اللغة اإلنجلیزیة

10,50 27 6,00 1 6,00 االجتماعیات

00,50 36 1,00 1 1,00 الریاضیات

05,00 10 9,13 1 9,13 علوم الحیاة واألرض

02,50 30 5,31 1 5,31 الفیزیاء والكیمیاء

11,50 29 11,17 1 11,17 التربیة اإلسالمیة

15,00 38 14,00 1 14,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J131347340  حامل الدین زكریاء إسم ورقم التلمیذ :

68,65 مجموع  ن x م 

08,50 معدل اإلمتحان

07,63 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

11,50 9 9,75 1 9,75 اللغة العربیة

02,25 18 8,20 1 8,20 اللغة الفرنسیة

15,00 9 15,83 1 15,83 اللغة اإلنجلیزیة

12,00 7 11,00 1 11,00 االجتماعیات

00,50 20 2,33 1 2,33 الریاضیات

06,00 24 6,81 1 6,81 علوم الحیاة واألرض

12,00 8 10,06 1 10,06 الفیزیاء والكیمیاء

10,50 24 11,83 1 11,83 التربیة اإلسالمیة

16,00 1 17,00 1 17,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J130338378  صدقي حمزة إسم ورقم التلمیذ :

92,83 مجموع  ن x م 

09,53 معدل اإلمتحان

10,31 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

10,75 13 9,56 1 9,56 اللغة العربیة

06,25 21 7,70 1 7,70 اللغة الفرنسیة

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

11,50 23 7,00 1 7,00 االجتماعیات

01,00 14 3,00 1 3,00 الریاضیات

02,00 38 3,56 1 3,56 علوم الحیاة واألرض

10,00 20 7,06 1 7,06 الفیزیاء والكیمیاء

06,50 19 13,33 1 13,33 التربیة اإلسالمیة

16,00 25 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J137338401  وردي غزالن إسم ورقم التلمیذ :

80,89 مجموع  ن x م 

08,39 معدل اإلمتحان

08,99 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

13,00 19 9,13 1 9,13 اللغة العربیة

03,75 14 8,70 1 8,70 اللغة الفرنسیة

10,50 24 13,33 1 13,33 اللغة اإلنجلیزیة

11,00 39 3,67 1 3,67 االجتماعیات

00,00 25 1,67 1 1,67 الریاضیات

02,50 31 5,63 1 5,63 علوم الحیاة واألرض

05,50 29 5,44 1 5,44 الفیزیاء والكیمیاء

14,00 31 10,67 1 10,67 التربیة اإلسالمیة

14,00 15 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J133338407  ناصري لیلى إسم ورقم التلمیذ :

73,72 مجموع  ن x م 

08,25 معدل اإلمتحان

08,19 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

16,25 11 9,63 1 9,63 اللغة العربیة

10,00 5 12,40 1 12,40 اللغة الفرنسیة

19,00 13 14,83 1 14,83 اللغة اإلنجلیزیة

11,00 29 5,67 1 5,67 االجتماعیات

01,00 19 2,50 1 2,50 الریاضیات

06,00 7 9,56 1 9,56 علوم الحیاة واألرض

14,50 16 8,19 1 8,19 الفیزیاء والكیمیاء

14,50 12 14,83 1 14,83 التربیة اإلسالمیة

15,00 31 14,50 1 14,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J136338446  لمین محمد إسم ورقم التلمیذ :

92,11 مجموع  ن x م 

11,92 معدل اإلمتحان

10,23 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

05,50 41 2,88 1 2,88 اللغة العربیة

01,25 41 2,00 1 2,00 اللغة الفرنسیة

03,00 41 6,33 1 6,33 اللغة اإلنجلیزیة

03,00 42 0,67 1 0,67 االجتماعیات

00,00 36 1,00 1 1,00 الریاضیات

04,00 41 1,88 1 1,88 علوم الحیاة واألرض

02,00 32 5,00 1 5,00 الفیزیاء والكیمیاء

04,00 40 7,00 1 7,00 التربیة اإلسالمیة

15,00 15 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J130347351  بغداد بشرى إسم ورقم التلمیذ :

42,25 مجموع  ن x م 

04,19 معدل اإلمتحان

04,69 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

17,00 9 9,75 1 9,75 اللغة العربیة

09,00 3 12,70 1 12,70 اللغة الفرنسیة

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

15,50 11 10,00 1 10,00 االجتماعیات

11,25 4 9,83 1 9,83 الریاضیات

06,00 7 9,56 1 9,56 علوم الحیاة واألرض

12,50 9 9,38 1 9,38 الفیزیاء والكیمیاء

12,00 8 16,00 1 16,00 التربیة اإلسالمیة

15,00 15 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J134338477  الداودي مریم إسم ورقم التلمیذ :

109,22 مجموع  ن x م 

12,92 معدل اإلمتحان

12,14 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 29 5,88 1 5,88 اللغة العربیة

04,25 24 6,10 1 6,10 اللغة الفرنسیة

08,50 40 6,83 1 6,83 اللغة اإلنجلیزیة

12,50 29 5,67 1 5,67 االجتماعیات

03,50 42 0,33 1 0,33 الریاضیات

07,00 21 7,06 1 7,06 علوم الحیاة واألرض

11,50 13 8,81 1 8,81 الفیزیاء والكیمیاء

11,50 27 11,33 1 11,33 التربیة اإلسالمیة

18,00 42 13,50 1 13,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J133338502  القرواوي أیمن إسم ورقم التلمیذ :

65,52 مجموع  ن x م 

09,64 معدل اإلمتحان

07,28 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

08,50 26 6,50 1 6,50 اللغة العربیة

04,25 35 3,70 1 3,70 اللغة الفرنسیة

07,00 18 14,17 1 14,17 اللغة اإلنجلیزیة

05,50 16 8,67 1 8,67 االجتماعیات

05,50 9 4,67 1 4,67 الریاضیات

05,50 13 8,75 1 8,75 علوم الحیاة واألرض

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

10,50 21 12,83 1 12,83 التربیة اإلسالمیة

14,00 25 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J132338514  البلغیثي ابراھیم إسم ورقم التلمیذ :

83,28 مجموع  ن x م 

07,86 معدل اإلمتحان

09,25 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

17,00 1 13,38 1 13,38 اللغة العربیة

15,00 1 16,50 1 16,50 اللغة الفرنسیة

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

16,00 1 16,67 1 16,67 االجتماعیات

14,50 1 13,17 1 13,17 الریاضیات

09,50 2 13,38 1 13,38 علوم الحیاة واألرض

17,00 2 15,44 1 15,44 الفیزیاء والكیمیاء

17,50 1 18,17 1 18,17 التربیة اإلسالمیة

14,00 15 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J131347358  حر محمد إسم ورقم التلمیذ :

139,85 مجموع  ن x م 

15,44 معدل اإلمتحان

15,54 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

11,50 23 7,44 1 7,44 اللغة العربیة

03,75 19 7,80 1 7,80 اللغة الفرنسیة

11,50 21 13,67 1 13,67 اللغة اإلنجلیزیة

07,50 24 6,67 1 6,67 االجتماعیات

00,00 25 1,67 1 1,67 الریاضیات

06,00 27 6,31 1 6,31 علوم الحیاة واألرض

03,50 41 4,13 1 4,13 الفیزیاء والكیمیاء

13,00 31 10,67 1 10,67 التربیة اإلسالمیة

14,00 9 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J138338578  الحرورات لبنى إسم ورقم التلمیذ :

74,34 مجموع  ن x م 

07,86 معدل اإلمتحان

08,26 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

13,00 20 8,81 1 8,81 اللغة العربیة

01,75 14 8,70 1 8,70 اللغة الفرنسیة

07,00 14 14,67 1 14,67 اللغة اإلنجلیزیة

05,50 9 10,67 1 10,67 االجتماعیات

00,00 25 1,67 1 1,67 الریاضیات

05,00 19 7,88 1 7,88 علوم الحیاة واألرض

04,00 35 4,75 1 4,75 الفیزیاء والكیمیاء

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

15,00 31 14,50 1 14,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J132347359  الخلیفي لوبنة إسم ورقم التلمیذ :

86,30 مجموع  ن x م 

07,03 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

12,50 6 10,44 1 10,44 اللغة العربیة

05,00 12 9,10 1 9,10 اللغة الفرنسیة

10,50 27 13,00 1 13,00 اللغة اإلنجلیزیة

11,00 7 11,00 1 11,00 االجتماعیات

00,50 25 1,67 1 1,67 الریاضیات

04,00 5 10,88 1 10,88 علوم الحیاة واألرض

09,00 17 7,88 1 7,88 الفیزیاء والكیمیاء

12,50 16 14,33 1 14,33 التربیة اإلسالمیة

14,00 5 16,50 1 16,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J137334365  السایح سھیلة إسم ورقم التلمیذ :

94,79 مجموع  ن x م 

08,78 معدل اإلمتحان

10,53 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

11,75 17 9,31 1 9,31 اللغة العربیة

04,25 23 6,20 1 6,20 اللغة الفرنسیة

16,50 17 14,33 1 14,33 اللغة اإلنجلیزیة

14,00 11 10,00 1 10,00 االجتماعیات

01,00 14 3,00 1 3,00 الریاضیات

06,00 9 9,31 1 9,31 علوم الحیاة واألرض

14,00 9 9,38 1 9,38 الفیزیاء والكیمیاء

11,50 15 14,50 1 14,50 التربیة اإلسالمیة

14,00 38 14,00 1 14,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J130338620  العلمي سمیة إسم ورقم التلمیذ :

90,03 مجموع  ن x م 

10,33 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

11,25 25 6,56 1 6,56 اللغة العربیة

05,50 5 12,40 1 12,40 اللغة الفرنسیة

17,00 11 15,50 1 15,50 اللغة اإلنجلیزیة

08,00 24 6,67 1 6,67 االجتماعیات

05,00 9 4,67 1 4,67 الریاضیات

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

11,00 21 6,88 1 6,88 الفیزیاء والكیمیاء

09,50 34 10,33 1 10,33 التربیة اإلسالمیة

14,00 35 14,17 1 14,17 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J138347362  أملیل أنس إسم ورقم التلمیذ :

86,17 مجموع  ن x م 

09,58 معدل اإلمتحان

09,57 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

05,50 36 4,25 1 4,25 اللغة العربیة

01,00 40 2,70 1 2,70 اللغة الفرنسیة

02,50 42 6,00 1 6,00 اللغة اإلنجلیزیة

03,50 38 4,00 1 4,00 االجتماعیات

00,00 36 1,00 1 1,00 الریاضیات

04,00 34 5,19 1 5,19 علوم الحیاة واألرض

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

05,00 42 6,33 1 6,33 التربیة اإلسالمیة

14,00 1 17,00 1 17,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J138338645  بنحدو نورالدین إسم ورقم التلمیذ :

51,47 مجموع  ن x م 

04,39 معدل اإلمتحان

05,72 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

16,50 3 12,56 1 12,56 اللغة العربیة

11,25 2 13,10 1 13,10 اللغة الفرنسیة

19,00 1 17,67 1 17,67 اللغة اإلنجلیزیة

19,00 4 14,67 1 14,67 االجتماعیات

16,25 2 12,50 1 12,50 الریاضیات

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

19,00 1 17,44 1 17,44 الفیزیاء والكیمیاء

16,50 3 16,83 1 16,83 التربیة اإلسالمیة

14,00 15 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J136347365  الھوشي عثمان إسم ورقم التلمیذ :

131,70 مجموع  ن x م 

16,28 معدل اإلمتحان

14,63 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

13,50 6 10,44 1 10,44 اللغة العربیة

04,75 9 10,60 1 10,60 اللغة الفرنسیة

16,50 12 15,33 1 15,33 اللغة اإلنجلیزیة

17,00 6 12,33 1 12,33 االجتماعیات

14,75 6 8,33 1 8,33 الریاضیات

05,50 6 10,81 1 10,81 علوم الحیاة واألرض

12,00 7 11,19 1 11,19 الفیزیاء والكیمیاء

13,50 4 16,67 1 16,67 التربیة اإلسالمیة

16,00 9 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J131338711  الجرفي مریم إسم ورقم التلمیذ :

111,70 مجموع  ن x م 

12,61 معدل اإلمتحان

12,41 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

14,00 4 12,25 1 12,25 اللغة العربیة

09,50 8 10,90 1 10,90 اللغة الفرنسیة

12,00 3 16,67 1 16,67 اللغة اإلنجلیزیة

15,00 21 8,00 1 8,00 االجتماعیات

06,00 5 8,83 1 8,83 الریاضیات

06,50 18 8,06 1 8,06 علوم الحیاة واألرض

09,00 22 6,69 1 6,69 الفیزیاء والكیمیاء

13,50 19 13,33 1 13,33 التربیة اإلسالمیة

15,00 15 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J132338726  داكة ھدى إسم ورقم التلمیذ :

100,23 مجموع  ن x م 

11,17 معدل اإلمتحان

11,14 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 38 4,13 1 4,13 اللغة العربیة

01,00 35 3,70 1 3,70 اللغة الفرنسیة

02,50 35 10,67 1 10,67 اللغة اإلنجلیزیة

07,50 35 4,33 1 4,33 االجتماعیات

02,00 36 1,00 1 1,00 الریاضیات

04,00 39 2,63 1 2,63 علوم الحیاة واألرض

03,00 36 4,69 1 4,69 الفیزیاء والكیمیاء

09,00 39 7,50 1 7,50 التربیة اإلسالمیة

16,00 25 15,00 1 15,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J137334366  المحروسي محمد إسم ورقم التلمیذ :

53,64 مجموع  ن x م 

06,25 معدل اإلمتحان

05,96 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة



سال

إعدادیة السیدة الحرة

بیان النتائج الدراسیة للدورة االولى

السنة الدراسیة :2013/2014

مؤسسة :
نیابة :

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

المواد

11,25 31 5,38 1 5,38 اللغة العربیة

02,00 39 2,80 1 2,80 اللغة الفرنسیة

03,50 29 12,33 1 12,33 اللغة اإلنجلیزیة

09,00 27 6,00 1 6,00 االجتماعیات

00,00 22 2,17 1 2,17 الریاضیات

06,00 23 7,00 1 7,00 علوم الحیاة واألرض

07,00 34 4,81 1 4,81 الفیزیاء والكیمیاء

08,50 27 11,33 1 11,33 التربیة اإلسالمیة

18,00 31 14,50 1 14,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J132347374  المصیط المھدي إسم ورقم التلمیذ :

66,32 مجموع  ن x م 

07,25 معدل اإلمتحان

07,37 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 28 6,06 1 6,06 اللغة العربیة

02,00 17 8,50 1 8,50 اللغة الفرنسیة

07,50 36 9,00 1 9,00 اللغة اإلنجلیزیة

13,00 10 10,33 1 10,33 االجتماعیات

01,00 32 1,33 1 1,33 الریاضیات

05,50 25 6,56 1 6,56 علوم الحیاة واألرض

08,00 11 9,19 1 9,19 الفیزیاء والكیمیاء

08,00 9 15,00 1 15,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 15 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J136334368  أوطالب علي إسم ورقم التلمیذ :

81,48 مجموع  ن x م 

07,69 معدل اإلمتحان

09,05 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

08,50 40 3,00 1 3,00 اللغة العربیة

01,25 19 7,80 1 7,80 اللغة الفرنسیة

04,00 32 11,83 1 11,83 اللغة اإلنجلیزیة

07,50 35 4,33 1 4,33 االجتماعیات

02,00 22 2,17 1 2,17 الریاضیات

05,00 35 4,63 1 4,63 علوم الحیاة واألرض

04,00 37 4,63 1 4,63 الفیزیاء والكیمیاء

02,50 38 9,00 1 9,00 التربیة اإلسالمیة

17,00 9 16,00 1 16,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J133334367  صبري سعد هللا إسم ورقم التلمیذ :

63,38 مجموع  ن x م 

05,75 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

14,50 2 12,75 1 12,75 اللغة العربیة

07,75 5 12,40 1 12,40 اللغة الفرنسیة

17,50 3 16,67 1 16,67 اللغة اإلنجلیزیة

17,50 2 15,33 1 15,33 االجتماعیات

05,50 11 4,33 1 4,33 الریاضیات

09,00 16 8,44 1 8,44 علوم الحیاة واألرض

14,00 4 11,69 1 11,69 الفیزیاء والكیمیاء

15,00 9 15,00 1 15,00 التربیة اإلسالمیة

14,00 1 17,00 1 17,00 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J137334364  سعدان حیاة إسم ورقم التلمیذ :

113,61 مجموع  ن x م 

12,75 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

15,00 21 8,56 1 8,56 اللغة العربیة

02,00 13 9,00 1 9,00 اللغة الفرنسیة

09,50 23 13,50 1 13,50 اللغة اإلنجلیزیة

07,50 14 9,67 1 9,67 االجتماعیات

00,00 25 1,67 1 1,67 الریاضیات

03,00 26 6,50 1 6,50 علوم الحیاة واألرض

11,00 5 11,50 1 11,50 الفیزیاء والكیمیاء

12,50 2 17,83 1 17,83 التربیة اإلسالمیة

15,00 35 14,17 1 14,17 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J138347379  زین الدین عثمان إسم ورقم التلمیذ :

92,40 مجموع  ن x م 

08,39 معدل اإلمتحان

10,27 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 11 9,63 1 9,63 اللغة العربیة

05,75 11 9,60 1 9,60 اللغة الفرنسیة

13,50 8 16,33 1 16,33 اللغة اإلنجلیزیة

11,00 5 14,33 1 14,33 االجتماعیات

08,50 7 7,00 1 7,00 الریاضیات

07,00 1 13,50 1 13,50 علوم الحیاة واألرض

15,50 19 7,19 1 7,19 الفیزیاء والكیمیاء

13,00 9 15,00 1 15,00 التربیة اإلسالمیة

17,00 15 15,50 1 15,50 التربیة البدنیة

لوحة الشرف

تشجیع

تنویھ

إنذار

توبیخ

الثالثة إعدادي عام المستوى:
42 عدد التالمیذ : 3ASCG-1 القسم :

J135334361  ھتھوت ھجر إسم ورقم التلمیذ :

108,08 مجموع  ن x م 

11,56 معدل اإلمتحان

12,01 معدل المراقبة المستمرة

الغیاب

مبرر
غیر مبرر

 

قرار اللجنة

 توقیع المدیر :

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

المالحظات العامة


