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الجرد السنوي لمباريات سنة

عتبات الإنتقاء

 يتم إخبار المشتركين بجديد مباريات ولوج المدارس،المعاهد، كليات الطب ومراكز التكوين المختلفة مباشرة بعد ظهورها بشكل رسمي

(الشروط المطلوبة، آخر أجل للترشيح، طريقة الترشيح ...) عبر الوسائل التالية:

ALJISR TAWJIH AGADIR ALJISR TAWJIH MARRAKECH ALJISR TAWJIH CASABLANCA

20, Centre Commercial Av Allal El fassi,

0524331738 (قرب مخبزة آلفا 2000) -

N°70 bis, bloc F12 Hay Dakhla

0528214781 (قرب مقهى أيت وادريم) -

LAFACTORY, 40 Boulevard d'Anfa

(أمام مقاطعة سيدي بليوط) - 0522278238
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إلى جميع المشتركين: السالم عليكم وأهال وسهال بكم في الجسر توجيه

طرق إخبار المشتركين بظهور المباريات :

بداية عمليات الترشيح للمدارس :

إعالنات المباريات الخاصة بولوج المدارس والمعاهد الوطنية قبل شهر أبريل، وتستمر عمليات إعداد وإرسال ملفات الترشيح عموماً، ال تظهر

طيلة أشهر أبريل، ماي ويونيو حسب المدارس وليست هناك أية مؤسسة تفتح باب الترشيحات خالل أشهر يناير، فبراير و ومارس (ما عدا كلية

الحكامة وبعض الجامعات الخاصة، فال داعي للتخوف واالستعجال في هذا الأمر، الرجاء التركيز على المقرر الدراسي واالستعداد المتحانات

المراقبة المستمرة واالمتحان الوطني، أما المدارس والمعاهد فاتركوا أمرها للجسر التي ستوافيكم بكل أخبارها في وقتها.

تدقيق المعلومات الشخصية :

الرجاء مراجعة المعلومات الواردة في توصيل االشتراك (التوصيل الذي تسلمته مباشرة بمقر الجسر عند االشتراك أو الذي توصلت به عبر البريد) وأيضا

Carte وأيضا المعلومات المسجلة على بطاقة االشتراك www.aljisrtawjih.comعلى الموقع Profil المعلومات الواردة في حسابكم الخاص

d’adhésion وفي حالة وجود خطأ أو تعديل في المعلومات أو الصورة يرجى االتصال بنا عبر الهاتف، الواتساب، الفيسبوك من أجل التصحيح.

Mon Cursus

رسائل بريدية
Poste إلى العنوان

المسجل عند االشتراك.

رسائل الكترونية Emails إلى العناوين
االلكترونية المدونة على توصيل

االشتراك وتحتوي على نفس محتوى
الإرسال البريدي.

منشورات على حساب المشترك
Espace Abonné على

موقعنا تحتوي على تفاصيل
الإعالنات.

WHATSAPP رسائل عبر الواتساب
إلى جميع الأرقام المسجلة عند

الإشتراك .

منشورات على تطبيق
ALJISR TAWJIH على

هاتف المشترك تحتوي على
. PDF الإعالنات على شكل

SMS رسائل نصية
إلى رقم المشترك

ورقم ولي أمره.

منشورات على حائطنا
Compte الفيسبوكي

Facebook الخاص بالمشتركين

(أنظر رقم الواتساب أسفله حسب
مقر الجسر الذي تنتمي إليه)

(أنظر اسم الحساب الفيسبوكي أسفله
حسب مقر الجسر الذي تنتمي إليه)
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