
 

 
 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة 

تيزنيت المديرية االقليمية  
ابن سليمان الرسموكي التقنيةالثانوية   

 

الجذوع أفواج 
 المشتركة التكنولوجية

 

.ستتم الدراسة بالتناوب األسبوعي بين التعليم الحضوري والتعليم الذاتي-  

التعليم الحضوري بالنسبة للفوج األول والتعليم  منه، 41شتنبر الى 41األسبوع -

.الذاتي للفوج الثاني  

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

.صباحا 20س 41/1/0202أوصبيحة اإلثنين   

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

.وج الثانيللف  

 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  

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

.المؤسسة يوميا حيث سيتم االخبار بكل جديد يرجى زيارة موقع  

:موقع المؤسسة  

www.rasmoutech.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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



 

 
 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة 

تيزنيت المديرية االقليمية  
ابن سليمان الرسموكي التقنيةالثانوية   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4الجذع المشترك التكنولوجي   

 الفوج األول

ئلياالسم العا مالحظات  رقم مسار االسم الشخصي 
-ر

 ت

 C131100521 1 البزيدي محمد 

 D130192491 2 عمـري مريـم 

 D132757562 3 أيت مولود أحمد 

 D134192615 4 ادوعراب منـار 

 D135316444 5 الداودي حسام 

 D137260716 6 عاللو معاد 

 D137884237 7 دعراوي سهى 

 D138053862 8 بخوش مروان 

الكريمعبد    D138218601 9 الوكي 

 D138266772 10 عبيدي الحسين 

 D138798652 11 جعيفي بدر الدين 

 D139142230 12 مانيش منير 

 D139164455 13 شبرت ريان 

 D132164504 41 بن عبــود منى 

 D120018796 41 شفاق مريم 

 D130260665 41 هبون رهام 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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



 
 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة 

تيزنيت المديرية االقليمية  
الرسموكيابن سليمان  التقنيةالثانوية   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4الجذع المشترك التكنولوجي   

 الفوج الثاني

 رقم مسار االسم الشخصي االسم العائلي مالحظات
-ر

 ت

 D139266717 1 الروداني أيوب 

 D139774273 2 منتصر مصطفى 

 D142147042 3 كوجيلي المهدي 

 D145036331 4 الحاجي وفاء 

 J132457919 5 بوليد أمال 

 D138149649 6 شمورك ليلى 

 D131054087 7 مناس الياس 

 D135164448 8 أنكو مالك 

 C135074805 9 اوتـــم مروان 

 C137074812 10 أكنسوس ياسين 

 D130260662 11 قمري أريج 

 D137324178 12 توعدي ايمن 

 D135164447 41 العوينة خليل 

 D136164443 41 لبيز أيمن 

 D139315913 41 وخو ياسمين 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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



 
 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة 

تيزنيت المديرية االقليمية  
الرسموكيابن سليمان  التقنيةالثانوية   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

0الجذع المشترك التكنولوجي   

 الفوج األول

ت-ر رقم مسار االسم الشخصي االسم العائلي مالحظات  

 C130016206 1 عيسي عائشة 

 D131053859 2 عزوز ايمن 

 D130263962 3 ناشط مريم 

 D130322972 4 متوكل عبد هللا 

 D130322976 5 اكـــرام حسنـــــــاء 

 D130322977 6 ادحيســـون ياسر 

 D131272681 7 مناضل اسامة 

 D131272687 8 مكنوني نعمة 

 D132053875 9 ابالغن منال 

 D132126849 10 فخش عفراء 

 D132143816 11 وحمو نجاة 

 D134363054 41 منير ابراهيم 

 D132164486 41 لشهب حاتم 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 : نيتابن  سليمان الرسموكي  ، طريق  اكلو تيز التقنيةالثانوية:9486688250-9486892888 
 



 
 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة 

تيزنيت المديرية االقليمية  
ابن سليمان الرسموكي التقنيةالثانوية   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

0الجذع المشترك التكنولوجي   

 الفوج الثاني

العائلياالسم  مالحظات ت-ر رقم مسار االسم الشخصي   

 
 D132199307 1 أكشور عبد الرحمان

 
 D132199321 2 إدهمو لمياء

 
 D132324177 3 االيوبي اشرف

 
 D132855995 4 الصحراوي خديجة

 
 D133054026 5 شاينان ادريس

 
 D138054167 6 قاشور مهدي

 
 D139242262 7 بهوش رضا

 
 D137331062 8 بوقسيم الحسن

 
 D133159535 9 المودن الحسين

 
 D133854296 10 الخباش حسناء

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 : تيزنيتابن  سليمان الرسموكي  ، طريق  اكلو  التقنيةالثانوية:9486688250-9486892888 
 



 
 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة 

تيزنيت المديرية االقليمية  
ابن سليمان الرسموكي التقنيةالثانوية   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1الجذع المشترك التكنولوجي   

 الفوج األول

العائلياالسم  مالحظات ت-ر رقم مسار االسم الشخصي   

 B130053845 1 المحجوبي نهى 

 B130057891 2 حوجاوي نجاة 

 D130053873 3 حفيضي عمر 

 D130054160 4 ادزيم اية 

 D130111114 5 سفيان سلمى 

 D130260722 6 إديحيى أميمة 

 D131054094 7 الزيغم وئام 

 D131150911 8 اد الحاج عبد هللا 

 D131785505 9 عروب فيصل 

 D133053881 10 واهيم نادية 

 D133316439 11 بروص ايوب 

 D135054062 12 اجكرير مروة 

 D135053869 13 الهرش محمد امين 

 D135053886 41 يماني زياد 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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



 
 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة 

تيزنيت المديرية االقليمية  
الرسموكيابن سليمان  التقنيةالثانوية   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1الجذع المشترك التكنولوجي   

 الفوج الثاني

ت-ر رقم مسار االسم الشخصي االسم العائلي مالحظات  

 D136054176 1 منصوري مريم 

 D136324156 2 عمراوي ايمان 

 D137054085 3 لشقار ايوب 

 D137260635 4 عزيز أحمد 

 D138147367 5 بورحيم زكرياء 

 D138164458 6 أهرية وئام 

 D138241069 7 بومهدي سلمى 

 D138260673 8 عيدان هيثم 

 D138322417 9 اخراز ليلى 

 D139130150 10 اكالم مريم 

 D139164460 11 الخدر ياسين 

 D139177368 12 الدهبي عبدالرحمان 

 D139315914 13 ابلهاض عبد هللا 

 D143034698 14 الزاهر سناء 

 D132054019 41 أزكاغ ياسر 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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



 
 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة 

تيزنيت المديرية االقليمية  
الرسموكيابن سليمان  التقنيةالثانوية   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1الجذع المشترك التكنولوجي   

 الفوج األول

ت-ر رقم مسار االسم الشخصي االسم العائلي مالحظات  

 
 D131595370 1 صويب حاتم لحسن

 
 D132054020 2 بارش سارة

 D132164488 3 بوحرشش هبة 

 D132284834 4 بن بايش أسماء 

 D133054031 5 العمري شرف الدين 

 D133170422 6 ايت بال ياسين 

 
 D134266710 7 بكسي عبد الهادي

 D135149660 8 الصالحي ايوب 

 D135803955 9 وبايش نورا 

 D136054090 10 راجي رضا 

 
 D136088162 11 موم يوسف

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 : تيزنيتابن  سليمان الرسموكي  ، طريق  اكلو  التقنيةالثانوية:9486688250-9486892888 
 



 
 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة 

تيزنيت المديرية االقليمية  
ابن سليمان الرسموكي التقنيةالثانوية   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1الجذع المشترك التكنولوجي   

 الفوج الثاني

العائلياالسم  مالحظات ت-ر رقم مسار االسم الشخصي   

 D136260743 1 امرير منال 

 D136316435 2 ابوهموا مروان 

 D137130147 3 ادبن ناصر يونس 

 D137147457 4 بوكاف حنان 

 D137150552 5 شعوري إسحاق 

 D137150912 6 كمنوز رضوان 

 D137192489 7 الجالوي ياسيـن 

 D138054189 8 توعدي محمد 

 D147034742 9 المستقيم يونس 

 D139124081 10 برشيل كوثر 

 D134260744 11 امرير امال 

 D134892223 41 الشوخي نادية 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 : تيزنيتابن  سليمان الرسموكي  ، طريق  اكلو  التقنيةالثانوية:9486688250-9486892888 
 



 
 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة 

تيزنيت المديرية االقليمية  
ابن سليمان الرسموكي التقنيةالثانوية   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5الجذع المشترك التكنولوجي   

 الفوج األول

العائلياالسم  مالحظات ت-ر رقم مسار االسم الشخصي   

 D134054163 1 إكروا آية 

 D136164444 2 زكرياء فرح 

 D136882981 3 توفيق كوثر 

 D137147354 4 العبدالوي خديجة 

 D137260726 5 البهلول سعد 

 D137322426 6 كركوش ايوب 

 D137774280 7 وبايش محمد 

 D138129954 8 بويفريك لطيفة 

 D138266726 9 امنو سكينة 

 D138301017 10 موزون مروان 

 D138798647 11 وبايش لحسن 

 D139141132 12 الفردوس فاطمة 

 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 : نيتابن  سليمان الرسموكي  ، طريق  اكلو تيز التقنيةالثانوية:9486688250-9486892888 
 



 
 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة 

تيزنيت المديرية االقليمية  
ابن سليمان الرسموكي التقنيةالثانوية   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5الجذع المشترك التكنولوجي   

 الفوج الثاني

العائلياالسم  مالحظات ت-ر رقم مسار االسم الشخصي   

 
 D139156162 1 اسفار ايوب

 
 D139156164 2 الدمون حفصة

 D139164461 3 بهى ياسين 

 D139322235 4 أحفير مريم 

 D158080908 5 ايت موسى اكرام 

 
 D136324155 6 اوك مريم

 D132888955 7 الكارح حمزة 

 D134892216 8 ايت احمد اميمة 

 D137260713 9 العباسي آية 

 D138322943 10 ابدرار فاطمة الزهراء 

 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 : تيزنيتابن  سليمان الرسموكي  ، طريق  اكلو  التقنيةالثانوية:9486688250-9486892888 
 



 
 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة 

تيزنيت المديرية االقليمية  
ابن سليمان الرسموكي التقنيةالثانوية   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2الجذع المشترك التكنولوجي   

 الفوج األول

العائلياالسم  مالحظات ت-ر رقم مسار االسم الشخصي   

 
 C130065541 1 كرجي أسامة

 D130213714 2 فدول فدوى 

 D130260720 3 نصري نورالدين 

 D130435927 4 اكميدن عماد 

 
 D131126843 1 البدراري أمة الرحمان

 D131322957 6 ادعــداع أميمـــة 

 D134788626 7 اتهايمي الياس 

اوماسيوس  عبدهللا   D135142343 8 

 D135159050 9 قديم محمد 

 
 D133122758 10 صبري اشراق

 D133774264 11 أيت بوبكر حسناء 

 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 : نيتابن  سليمان الرسموكي  ، طريق  اكلو تيز التقنيةالثانوية:9486688250-9486892888 
 



 
 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة 

تيزنيت المديرية االقليمية  
ابن سليمان الرسموكي التقنيةالثانوية   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2الجذع المشترك التكنولوجي   

 الفوج الثاني

العائلياالسم  مالحظات ت-ر رقم مسار االسم الشخصي   

 
 D134264115 1 حمداني دعاء

 D132166100 2 موملي محمد 

 D133122371 3 سليم رضا 

 D135332210 4 بالجديد اخالص 

 D136122681 5 ادا مبيري الطيب 

 
 D136149657 6 كناش ياسين

 D137260641 7 عاللي مالك 

 D137260710 8 تغسن سمية 

 D137266696 9 الراجي خديجة 

 D138166135 10 متعبد كوثر 

 
 F143053745 11 الغرنيتي ريان

 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 : نيتابن  سليمان الرسموكي  ، طريق  اكلو تيز التقنيةالثانوية:9486688250-9486892888 
 


