
 

 

 نالإع
 طلبات االنتقالتتم عملية تسجيل المترشحين المستفيدين من عملية 

 الجمعة يوم وذلك بفاس ساتذةألبالمدرسة العليا لوالذين تم قبولهم 

من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة  2022أكتوبر  21

 .بعد الزوال
 

إتمام تسجيلهم  االنتقالالمترشحين المستفيدين من عملية على 

ساتذة بفاس بجلب الوثائق المكونة لملف ألبالمدرسة العليا ل

الموقع التسجيل ووصل التسجيل المستخرج عبر منصة 

 (.األصليةاكالوريا بدون الب) للمدرسة اإللكتروني
 

 .اأنقر هن : التسجيلالوثائق المكونة لملف  -

 ا.أنقر هن: الموقع منصة التسجيل عبر  -

 

بية ي التر
 
 اإلجازة ف

 تخصص التعليم الثانوي : العلوم الفزيائية والكميائية 

 السنة األوىل )األسدس األول(

الئحة الطلبة المقبولي   لالنتقال إىل المدرسة العليا  لألساتذة  بفاس حسب األماكن 
 الشاغرة وحسب االستحقاق

ي  رقم مسار اإلسم و النسب تيب 
 الرقم التر

ي 
 N137362994 1 وئام العوش 

ي فاطمة الزهراء
 
 N135250306 2 مامون
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بية ي التر
 
 اإلجازة ف

 تخصص التعليم الثانوي : الرياضيات 

 السنة األوىل )األسدس األول(

الئحة الطلبة المقبولي   لالنتقال إىل المدرسة العليا  لألساتذة  بفاس حسب األماكن 
 الشاغرة وحسب االستحقاق

ي  رقم مسار اإلسم و النسب تيب 
 الرقم التر

 S132252085 1 محمد شيكر

 N120055910 2 الزهراء حناويفاطمة 

 

بية ي التر
 
 اإلجازة ف

 تخصص التعليم الثانوي : علوم الحياة واألرض 

 السنة األوىل )األسدس األول(

الئحة الطلبة المقبولي   لالنتقال إىل المدرسة العليا  لألساتذة  بفاس حسب األماكن 
 الشاغرة وحسب االستحقاق

ي الرقم  رقم مسار اإلسم و النسب تيب 
 التر

 S136158374 1 شيماء اجواع

 N131098626 2 سلىم جراري

ي 
 
 N135110346 3 فاطمة العمران

 

 

 

 



 

 

بية ي التر
 
 اإلجازة ف

 تخصص التعليم الثانوي : الفلسفة 

 السنة األوىل )األسدس األول(

الئحة الطلبة المقبولي   لالنتقال إىل المدرسة العليا  لألساتذة  بفاس حسب األماكن 
 الشاغرة وحسب االستحقاق

ي  رقم مسار اإلسم و النسب تيب 
 الرقم التر

 G131081249 1 جهان ايت صبيحة

 

بية ي التر
 
 اإلجازة ف

 تخصص التعليم الثانوي : الدراسات اإلسالمية 

 السنة األوىل )األسدس األول(

األماكن الئحة الطلبة المقبولي   لالنتقال إىل المدرسة العليا  لألساتذة  بفاس حسب 
 الشاغرة وحسب االستحقاق

ي  رقم مسار اإلسم و النسب تيب 
 الرقم التر

 N120022474 1 مريم قجاج

 N133340734 2 وليد العالىلي 

ي ندى
 
 H100057972 3 زيتون

 N144058465 4 فرح عيش

 

بية ي التر
 
 اإلجازة ف

 اللغة الفرنسيةتخصص التعليم الثانوي :  

 السنة األوىل )األسدس األول(

الئحة الطلبة المقبولي   لالنتقال إىل المدرسة العليا  لألساتذة  بفاس حسب األماكن 
 الشاغرة وحسب االستحقاق

ي  رقم مسار اإلسم و النسب تيب 
 الرقم التر

 N138361089 1 زكية زيدون

 N143058134 2 سلىم بربارة

 S130393473 3 بسملة أفركوش
 



 

 

بية ي التر
 
ي  تخصص اإلجازة ف

 
 التعليم االبتدان

 السنة األوىل )األسدس األول(

الئحة الطلبة المقبولي   لالنتقال إىل المدرسة العليا  لألساتذة  بفاس حسب األماكن 
 الشاغرة وحسب االستحقاق

ي  رقم مسار اإلسم و النسب تيب 
 الرقم التر

 N132053835 1 خديجة فارشي 

 N131076133 2 طارق شكت  

 N139083235 3 رانية هراس

 N135297833 4 ضىح قسطاس

 N132235412 5 شيماء الداكي 

 N120081129 6 زينب عقر 

 S147006339 7 اية الحدادي

ي 
 S138206040 8 عفاف الهواري السليمان 

ى بهجة  N136077253 9 بش 

 S134209294 10 رقية كدورة

 N149027420 11 رقية الغوىلي 

ي زكرياء
 L142046354 12 مراش 

 N134145049 13 محب حليمة

ي   S137353062 14 سهام العاج 

ي 
 N137076847 15 مروى بلغيبر

 N148065450 16 وئام ملوكي 

 M132313487 17 شيماء المهدوي

 N130222467 18 سناء زهت  

 N136214305 19 ياسي   البوضاري

 N139248336 20 فاتن افري

ي 
 S136054136 21 زينب الدحمان 

 N133359784 22 عثمان عطاش

 S136226299 23 شيماء الحداد

 N134365648 24 شيماء مسكي   

ي 
ي زريق 

 N149045244 25 شيماء عمران 

 N148024043 26 نعمة صابري

 N120031208 27 درواق أميمة

 N136095141 28 نزهة أجدير

 N139217365 29 رڭعبد العزيز سو

ي حفصة
 N132223795 30 الحافظ 

 N130360117 31 محمد الزغاري

 S137126454 32 نبيلة اشماىلي 

 M131181673 33 فاطمة الزهراء مجريد

 N132203781 34 فاطمة الزهراء احميدوش
 


