
 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة 

تيزنيت المديرية االقليمية  

ابن سليمان الرسموكي التقنيةالثانوية   

 أفواج الثانيات بكالوريا
- 

-

ستتم الدراسة بالتناوب األسبوعي بین التعلیم الحضوري والتعلیم الذاتي. األسبوع 

41 شتنبر الى41 منھ، التعلیم الحضوري بالنسبة للفوج األول والتعلیم الذاتي 
.بالنسبة للفوج الثاني  

 41س 41/1/0202يمكن للداخليين من الفوج األول االلتحاق بالداخلية مساء األحد 

.صباحا 20س 41/1/0202أوصبيحة اإلثنين   

، التعليم عن بعد للفوج األول وعن قرب بالنسبة  0202شتنبر  02الى  04األسبوع -

.للفوج الثاني  

-

یمكن للداخلیین من الفوج الثاني االلتحاق بالداخلیة مساء األحد 0202/1/02 س41  
أوصبیحة اإلثنین 0202/1/04 س20 صباحا.

 ویستمر التناوب األسبوعي الى حین اإلخبار بالتغییر.

بالنسبة للثانیة ب.ع.ریاضیة "أ" والثانیة بكالوریا فنون تطبیقیة سیتم التدریس 

حضوریا 
.41/1/0202قرب فقط ابتداء من   

، لذا 41يمكن أن تتيير طريقة التدريس في أي وقت وفق تطور جائحة كوفيد -

.يرجى زيارة موقع المؤسسة يوميا حيث سيتم االخبار بكل جديد  

:ةموقع المؤسس  

www.rasmoutech.com 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:9486688250-9486892888-9882024500  ابن  سليمان الرسموكي  ، طريق  اكلو تيزنيت التقنيةالثانوية :    



 

السنة    2020/2021
 الدراسية

ماسة -سوس      الجماعة   (البلدية) تزنيت   ميةاألكادي       

  

                        

  

  

    

 التقنية ابن سليمان الرسموكي الثانوية

 

 المؤسسة

   

تيزنيت: إقليم  

 

 المديرية
 اإلقليمية

  

  
                        

  
  

                
العلوم و  الثانية بكالوريا

1 التكنولوجيات الكهربائية  
   

  
  

     

2BACSTE-1 

  

مالقس  

  

 المستوى

                              

 
ت.ر الرمز  النسب اإلسم الفوج  

ل
ألو

 ا
ج

فو
 ال

 D130322289 1 ايت حماد رشيد

 D130355701 2 الحداوي توفيق

 D130827516 3 شبوب محمد

 D130843184 4 امزيل عبد المالك

 D131193718 5 صدوق ايـوب

 D131240886 6 توفيق ياسين

 D131299200 7 العرف مليكة

 D132054455 8 حني سهيل

 D138300033 90 بوتمنت هجر

 D133123241 10 الوراري عبد الهادي

 D133149927 11 بوعبلي عماد

ج 
فو

ال
ي

ان
الث

 D133156831 12 المحي احمد 

 D133166248 13 همام أميمة

 D133260530 14 حميدوش رشيد

شبوالري عبد القادر  D133729931 15 

 D134260513 16 البهلول الحسن

 D134284917 17 بونيت عائشة

 D136212329 18 العرف عبد الرحيم

 D132123233 9 سرتي عاصم

 D138759788 20 دوبال مروان

 D139272996 21 المعيلي رضا

 D141034915 22 أكور أيوب
 

 

 

 



 

السنة    2020/2021
 الدراسية

ماسة -سوس      الجماعة   (البلدية) تزنيت      األكاديمية   

  
                        

  
  

    

التقنية ابن سليمان  الثانوية
 الرسموكي

 

 المؤسسة

   

تيزنيت: إقليم  

 

 المديرية
 اإلقليمية

  

  
                        

  
  

                
العلوم و  الثانية بكالوريا

2 الكهربائية التكنولوجيات  
   

  
  

     

2BACSTE-2 

  

 القسم

  

 المستوى

                              

 

ت.ر الرمز  النسب اإلسم الفوج  

ل
ألو

 ا
ج

فو
 ال

 D131147954 1 هاني امبارك

 D138765082 2 أقليل محمد

 D132272860 3 باهية احمد

 D133123301 4 صديق حمزة

 D133155928 5 باسعيد سفيان

 D133761027 6 اموز علي

 D134169549 7 راشدي نجمة

 D134826829 8 اشاضمي عمر

 D135141404 9 العزاوي موسى

 D135164740 10 الزوفي حسام

 D135240884 11 امكرود محمد

 D139168335 12 بن عدي عبد الرحيم

 D139355136 13 زعيم مريم

ج 
فو

ال
ي

ان
الث

 D136316509 11 ايدموح آسية 

 D137324415 15 بن داود جالل

 D138118531 16 بورحيم علي

 D138199815 17 إدهمو حنان

 D139149930 18 اقسبي نادية

 D139206316 19 المنصوري اسامة

 D139267333 20 امجوض محمد

 D139318492 21 بهمدين عصام

 D139324340 22 بنفارس حفصة

 D136054602 23 توعدي ايوب

 D132255177 21 االشهب محمد

 D138592471 22 قدوسي أشرف
 

 

 



 

السنة    020/2021
 الدراسية

ماسة -سوس      الجماعة   (البلدية) تزنيت      األكاديمية   

  
                        

  
  

    

 التقنية ابن سليمان الرسموكي الثانوية

 

 المؤسسة

   

تيزنيت: إقليم  

 

ديريةالم  
 اإلقليمية

  

  
                        

  
  

                
لثانية بكالوريا ا

الميكانيكية.ت.ع  
   

  
  

     

2BACSTM-1 

  

 القسم

  

 المستوى

                              

 
ت.ر الرمز  النسب اإلسم الفوج  

ل
ألو

 ا
ج

فو
 ال

 D130260521 1 بلى عدنان

 D130322288 2 شاف ياسين

 D131188196 3 لقطيب مريم

 D132140194 4 اجاكا عبدالمالك

 D132461903 5  لعسري  زكرياء

 D133206976 6 شكري ياسين

 D133241111 7 أشكور حسن

 D133854302 8 الحاجي المهدي

 D134057038 9 حاجب رضى

 D134188032 10 امهال زهرة

 D134264276 11 تـــنــبه وصال

 D139499444 12 العصفور عماد

 D141035020 13 أبو درار عبد الرحيم

 D135074952 14 بويكيكن اشرف

 D134306975 15 بواألخبار هجر

ج 
فو

ال
ي

ان
الث

 

 D134323010 16 رقيـــق مهـــدي

 D135164715 17 أزكاك يونس

 D135176713 18 كوكوس محمد 

 D136054533 19  مالحيظ حمزة 

 D136267191 20 بيزري   عصام

 D137602601 21 بن ابراهيم اكرام

 D137767294 22 دهم أسامة

 D138054620 23  بوتفرزيزت ندى 

 D138123214 24 انجار سكينة

 D138150869 25 وديع محمد

 D139162625 26 أيت سي أيوب

 D139208314 27 اوبلوش بوبكر

 D139267193 22 بلهد   أيوب

 G140048805 29 ابوالمكارم هبة

 D134263958 09 الـــبـاز نور الهــدى
 

 



 

السنة    2020/2021
 الدراسية

ماسة -سوس      الجماعة   (البلدية) تزنيت      األكاديمية   

  
                        

  
  

    

 التقنية ابن سليمان الرسموكي الثانوية

 

 المؤسسة

   

يزنيتت: إقليم  

 

 المديرية
 اإلقليمية

  

  
                        

  
  

                
الثانية باكالوريا العلوم  
1 ب″الرياضية  فرنسية.خ - ″     

  
  

     

2BACSMBF-1 

  

 القسم

  

 المستوى

                              

 
ت.ر الرمز  النسب اإلسم الفوج  

ل
ألو

 ا
ج

فو
 ال

تبيةبو انس  C130100854 1 

 D130127963 2 الهاللي محمد

 D130142712 3 رزق ايوب

 D130150081 4 شمورك أحمد

 D130164710 5 بوزياني نرجيس

 D130260523 6 تفراشت صفوان

 D131054638 7  يماني بسمة 

 D131149926 8 بهي وليد

 D131164712 9 أكرام سامي

 D131193716 10 أبنيت  مروان

 D131222034 11 نجاري رشيد

 D131264245 12   اكناف  اكرام

 D132194714 13 صبار محمد أمين

 D133164754 14 زهير زينب

 D133166245 15 أتلوى  زكية

 D134122714 16 وحموش منى

ج 
فو

ال
ي

ان
الث

 

 D135054447 17   بوفتاس بدر الدين 

 D135123021 18 ازوال يوسف

 D136193714 19 بهـدار  زكرياء

 D136199839 20 بواسلمان معاد

 D137316541 21 حمري ياسين

 D138054582 22  بوكرى فاطمة الزهراء 

 D138355687 23 بعلي نعيمة

 D135164705 24 الشويخي كوثر

 D135164738 25 باهي شروق

 D139164695 26 بومهدي هديل

 D131832925 27 ادالحسن أميمة

 D133260538 28 المسعودي فاطمة الزهراء

 P131394717 29 المرضي معاذ

 D130176554 30 اعبوز ايمان

 D130822753 31 برضوز  الحسن 

 D133827169 32 تبجي سمية



السنة    2020/2021
 الدراسية

ماسة -سوس      الجماعة   (البلدية) تزنيت      األكاديمية   

  
                        

  
  

    

 التقنية ابن سليمان الرسموكي الثانوية

 

 المؤسسة

   

تيزنيت: إقليم  

 

 المديرية
 اإلقليمية

  

  
                        

  
  

                
الثانية باكالوريا العلوم  
2 ب″الرياضية  فرنسية.خ - ″     

  
  

     

2BACSMBF-2 

  

 القسم

  

 المستوى

                              

 
ت.ر الرمز  النسب اإلسم الفوج  

ل
ألو

 ا
ج

فو
 ال

 D131147893 1 ايت المختار عبد الحافيظ

 D131170022 2 الحســـــــن بن الطــــالب 

 D131164701 3 التوتي إبتسام

 D131222052 4 الشوياخ عائشة

 D131322753 5 السكوري ابتسام

 D132212327 6 افوكال عبد هللا

 D133316526 7 بوعياد رحاب

 D134054617 8 بوكريش عبد هللا

 D134088802 9 المباركي   هشام

 D134130259 10 عمران فاضمة

 D134324327 11 اريفي عبدالرحيم

 D135054446 12  برودي ايمان 

 D135197888 13 بنلمين معاذ

 D136054462 14  ازكري اسامة 

 D136054628 15 امجوضن سعيد

 D136222070 16 خليال عمران

 D136325821 11 إد حدو إيمان

ج 
فو

ال
ي

ان
الث

 

 D137078877 12 اضرضور  منير 

 D136267113 10 أيت بوتعل  حفيظ

 D137122028 29 اكجان أيوب

 D137316513 21 اخديش  علي

 D138338441 22 كيضاوي  سلمى

 D139135674 23 اجكو كريمة

 D139164747 24 الكاسمي نسيمة

 D139164751 25 أبوري ياسير

 D131607072 26 حميتو عبدالرحيم

 D133054591 27  فلعوص صالح الدين 

 D134316540 28 حموش  أنس

 D135255175 29 رسموكي زكرياء

 D137078902 30 ترنجي  احمد

 D138355688 31 ارفن ايمان

 J133432436 32 فراح جهاد

 D134137624 33 وحمو سمير



 


