
 
 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة 

تيزنيت المديرية االقليمية  

ابن سليمان الرسموكي التقنيةالثانوية   

 

بكالوريا األولياتأفواج   
.الذاتيستتم الدراسة بالتناوب األسبوعي بين التعليم الحضوري والتعليم -  

التعليم الذاتي بالنسبة للفوج األول ومنه، التعليم الحضوري  41شتنبر الى 41األسبوع -

.بالنسبة للفوج الثاني  

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

.صباحا 20س 41/1/0202أوصبيحة اإلثنين   

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

.للفوج الثاني  

 41س 02/1/0202يمكن للداخليين من الفوج الثاني االلتحاق بالداخلية مساء األحد 

.صباحا 20س 04/1/0202أوصبيحة اإلثنين   

.ويستمر التناوب األسبوعي الى حين اإلخبار بالتغيير  

بالنسبة للسنة األولى بكالوريا فنون تطبيقية سيتم التدريس عن قرب فقط ابتداء من -

41/1/0202.  

، لذا يرجى 41كن أن تتغير طريقة التدريس في أي وقت وفق تطور جائحة كوفيد يم-

.زيارة موقع المؤسسة يوميا حيث سيتم االخبار بكل جديد  

:موقع المؤسسة  

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

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



2020/2021 
 

السنة 
  الدراسية

 (البلدية) تزنيت
 

 الجماعة
  

ماسة -سوس   
 

 األكاديمية
 

                          

     
 التقنية ابن سليمان الرسموكي الثانوية

 
 المؤسسة

   
تيزنيت: إقليم  

 
 المديرية
  اإلقليمية

1رياضية .ع.أولى بك                                                 
      1BACSMF-1   

 القسم
  

 المستوى

               
 

ت.ر الرمز النسب اإلسم الفوج  

ل
ألو

 ا
ج

فو
 ال

 D130164631 1 اليغفوري مريم

 D130054256 2 ابكاس يوسف

 D130054259 3 ابوعلي محمد امين

 D130054381 4 المتوكل جهاد

 D130140170 5 امل ايمن

 D130164632 6 دهبي محمدأمين

 D130290331 7 بنموح محمد

 D131152334 8 عمر ابركيح

 D133774098 9 أيت سليم خليل

 D131195298 10 اهروشـن مريـم

 D131321425 11 انقلوب عبد هللا

 D132166224 12 حميش سامية

 D132222012 13 ابودرار يونس

 D132330478 14 أشكر سارة

 D132330481 15 صبري حسام

ج 
فو

ال
ي

ان
الث

 

 D131166376 16 افتاح حسن

 D132330487 17 أجبور نسرين

 D133164625 81 حميتي هند

 D136054306 19 اهالل مالك

 D139122786 20 فركال آية

 D136164628 21 إمجوضن إيمان

 D136316486 22 ايت اسموكن محمد رضا

 D137260596 23 أبورخى عبير

 D139164642 24 بتوكا سلوى

 D139164646 25 كروم زينب

 D139223663 26 بحموا سميرة

 D139753867 72 قدور اميمة

 D139888914 28 مهالة محمد

 F138331932 29 بوحماد تسنيم
 



السنة    2020/2021
راسيةالد  

ماسة -سوس      الجماعة   (البلدية) تزنيت      األكاديمية   

  
                        

  
  

    

التقنية ابن سليمان  الثانوية
 الرسموكي

 

 المؤسسة

   

تيزنيت: إقليم  

 

 المديرية
 اإلقليمية

  

  
                        

  
  

                
2رياضية .ع.أولى بك  

   
  

  

     

1BACSMF-2 

  

 القسم

  

 المستوى

                              

 
ت.ر الرمز  النسب اإلسم الفوج  

ل
ألو

 ا
ج

فو
 ال

 D138316466 1 بن عيسى  ياسين

 D130130189 2 القباب سعيدة

 D136166749 3 ارجدال سعيدة

 D130326066 4 فاتــــــــا حمـــــزة

 D130326067 5 بن فقيه هاجــر

 D131166176 6 ارعمان علي

 D132122628 7 اتخروفت اسماعيل

 D132222000 8 امزيل هاجر

 D132437807 9 هناني هاجر

 D133054411 10  العكلي نرجس 

 D136838050 88 الكدروري  محمد 

 D134152851 12 امهاوري حسناء

 D134323096 13 بودرفــــا زينــب

امعيالج ياسر  D135054316 14 

 D135054403 15  اركو شيماء 

ج 
فو

ال
ي

ان
الث

 

 D135272744 16 اصواب فاطمة الزهراء

 D135323099 17 بومهـدي نــدى

 D136054412 18 الكتمور منير

 D136054413 19  الواثيق محمد 

 D136088782 20 عبيل   حياة

 D136122535 21 ايت اوماخير إلهام

 D130260552 22 أفرياض جود

 D137054279 72  وجا محمد نبيل 

 D133316470 72  الباز  ايمن

 D137241088 25 حوتى يوسف

 D137260564 26 نشطي حفصة

 D137266775 27 بكاس  وليد

 D137428227 28 وابن  محمد 

 D139207608 29 اكناوي زكرياء

 D139272784 30 البهاوي ايمان
 D138322527 28 لشكر معاد 

 



السنة    2020/2021
 الدراسية

ماسة -سوس      الجماعة   (البلدية) تزنيت      األكاديمية   

  

                        

  

  

    

 التقنية ابن سليمان الرسموكي الثانوية

 

 المؤسسة

   

تيزنيت: إقليم  

 

 المديرية
 اإلقليمية

  

  
                

8كهربائية .ت..ع.بك ألولىا   
   

  
  

     

1BACSTE-1 

  

 القسم

  

 المستوى

 

ت.ر الرمز  النسب اإلسم الفوج  

ل
ألو

 ا
ج

فو
 ال

 D130181984 1 راوي سعيد

 D130212333 2 الوراتي يونس

 D130260554 3 إدزيم إلياس

 D130260557 4 مربو سلوى

 D131054283 5 تدارتي حمزة

 D131122614 6 بن البصير احسان

 D131124085 7 بكاس اميمة

 D131170100 8 الحسن لميـــــــــــن

 D131247372 9 اعدايروا ايوب

 D131260580 10 تبل شيماء

 D131338636 11 ابعقيل نعيمة

 D131450499 12 وبكاس حمزة

 D136208428 13 الزين هشام

 D137211961 82 بوصباع عماد

 D132166237 81 خودان عبد السالم

ج 
فو

ال
ي

ان
الث

 

 D132228543 16 وبها سمير

 D132406049 17 امهاوتي طارق

 D133264025 18 ابو مودن لطيفة

 D134161045 19 رسموكي محمد

 D134208684 20 اسالم مروان

 D135116333 21 هرهاش حمزة

 D135116337 22 احندوز عبد الصمد

 D135247430 23 الوردي سفيان

 D135608303 24 المشمشي سعيدة

 D138199526 25 أيت أبرام صالح الدين

 D139195338 72 بليزيـد ايمـان

 D130788341 72 اعراب رضا

 D132135080 71 امارير ادريس

 D132144138 79 اماسي يونس

 D138733672 23 اوتوف مريم



السنة    2020/2021
 الدراسية

ماسة -سوس      الجماعة   (البلدية) تزنيت      األكاديمية   

  

    

ثانويةال  التقنية ابن سليمان الرسموكي 

 

 المؤسسة

   

تيزنيت: إقليم  

 

 المديرية
 اإلقليمية

  

  
                

7كهربائية.ت..ع.بك ألولىا  
   

  
  

     

1BACSTE-2 

  

 القسم

  

 المستوى

 

ت.ر الرمز  النسب اإلسم الفوج  D130054407 8  بمو انور   

ل
ألو

 ا
ج

فو
 ال

 D130054423 2  النجاري معاد 

 D130140171 3 بمو ايمن

 D130299135 4 بوكربا محمد

 D130579649 5 اومست ياسر

 D132272805 6 اضرضور سلمى

 D132888924 7 السعدي   يوسف

 D133318454 8 كرواحي الياس

 D133330477 9 بوبرك محمد أمين

 D134114201 10 شباني وليد

 D139199522 88 الصوابي احمد أمين

 D139323007 87 المين محمد

 D135211818 13 غفور لحسن

 D138355039 82 الرامي ليلى

ج 
فو

ال
ي

ان
الث

 

 D135759529 81 مرزوقي مبارك

 D137143222 82 ايت مولود زكرياء

 D137144128 17 ابوزار اسماء

 D137144131 18 الفرص سليمان

الدينصالح   D138260559 19 طاهري 

 D138324188 20 اصواب انير

 D131260576 21 نادي مروان

 D134827399 22 حسوني  عبدالصمد 

 D135177655 72 العسري  عبد السالم

 D143027936 72 ادالمودن أمين

 D166000294 71  سعيدون صالح الدين

 F133258988 26 بن عدي أسامة

مسايلاو محمد امين  M139405690 27 

 D137110785 28 نجحي فاطمة 

 D136325763 79 بشحموض حنان 

 D132110821 23 سعدي محمد 
 



 

السنة    2020/2021
 الدراسية

ماسة -سوس      الجماعة   (البلدية) تزنيت      األكاديمية   

  

                        

  

  

    

التقنية ابن سليمان  الثانوية
 الرسموكي

 

 المؤسسة

   

زنيتتي: إقليم  

 

 المديرية
 اإلقليمية

  

  
                

1ميكانيكية .ت.ع.أولى بك  
   

  
  

     

1BACSTM-1 

  

 القسم

  

 المستوى

 

ت.ر الرمز  النسب اإلسم الفوج  

ل
ألو

 ا
ج

فو
 ال

 A132010195 1 اللوش عبد الفتاح

 D100051599 2 اقوشاح نورالدين

 D130164644 3 إدمايس ياسين

درقكوا سلوى  D130173616 4 

 D131634305 5 حسون ابتسام

 D131746764 6 بوزيد أنوار الدين

 D132499378 7 سعيدي انس

 D137266783 1 بوحايك أيوب

 D137321422 9 هاني سلوى

 D135123067 10 موفال فيصل

 D135145816 11 موسطاش ادريس

 D136054333 12 وازعيت عمر

 D130140164 82 خريس هاجر

ج 
فو

ال
ي

ان
الث

 

 D136228538 14 المصلوح ياسين

 D136667167 15 فاتح انس

 D137088349 16 حكي الحسين

 D137110843 17 الغاشي محمد

 D137211852 81 بن كرار أيوب

 D138054366 89 عاقيل يوسف

 D138054384 73 احممي فاطمة الزهراء

 D139124080 78 بن علوا مروة

 D139199629 77 إدهمو يوسف

 D132591026 72 بنشمار أنس

 D134264282 72 اديحيى ياسمين



 D146023130 71 بوالفنيد ابراهيم
السنة    2020/2021

 الدراسية
ماسة -سوس      الجماعة   (البلدية) تزنيت      األكاديمية   

  

                        

  

  

    

ليمان التقنية ابن س الثانوية
 الرسموكي

 

 المؤسسة

   

تيزنيت: إقليم  

 

 المديرية
 اإلقليمية

  

  
                        

  
  

                
2ميكانيكية .ت.ع.أولى بك  

   
  

  

     

1BACSTM-2 

  

 القسم

  

 المستوى

                              

 

ت.ر الرمز  النسب اإلسم الفوج  

ل
ألو

 ا
ج

فو
 ال

 C136100705 1 وفقير عبد الحميد

 D134054377 2 بشا سامي

 D130260563 3 شكوك أكرم

 D130338643 4 حوراك سلمى

 D132133389 5 بوكطي زكرياء

 D132208673 2 اقطيع حمزة

 D133054420 7 العابد انس

 D133123230 8 ادجامع ايمان

 D133189163 9 زيراوي المهدي

 D133210390 10 رشدي ابراهيم

 D134164624 11 أبكريم حمزة

 D134602559 12 بوقريبة طارق

ج 
فو

ال
ي

ان
الث

 

 D135266811 82 إشقران أيوب

 D136054312 82 بوشنيض لحسن

 D136088781 81 عبيل بلقاسم

 D136260586 82 احتور خديجة

 D136316491 17 العباسي سعد الدين

 D136832904 18 بنران أكرم

 D137667398 19 أمنصاك أيمن

 D138177744 20 يمين ليلى

 D138316498 21 الطاهري معاذ

 D139123074 22 مرابط ياسين

 D139264042 23 همــو ايــوب

 D141021771 72 الفدوع ليلى

 D132138526 71 الرحيمي أميمة
 


