
الجسر توجيه هي مؤسسة متخصصة في مجال اإلعالم والتوجيه
المدرسي لفائدة تالميذ السنة الثانية بكالوريا لولوج المدارس و

المعاهد الوطنية العليا
في االشتراك العادي ما يلي : من أهم الخدمات التي تقدمها الجسر

التوصل عبر البريد

العادي(Poste)، الرسائل

النصية ، الفيسبوك، الواتساب

بإعالنات مباريات واإليميل

المدارس والمعاهد المغربية

العمومية وتفاصيل الترشيح

بطريقة صحيحة

إنشاء حساب خاص علىموقع
للجسر، من خالله يتمكن
المشترك من االطالع على

النسخ اإللكترونية PDF إلعالنات
المدارس وفيديوهات توضح
الطريقة السليمة للترشيح

للمدارس باإلضافة إلى التواصل
المباشر مع الجسر

تحميل وتثبيت تطبيق

الجسر توجيه على الهاتف

قصد معاينة النسخ

االلكترونية لإلرساليات

التي يتم إرسالها عبر البريد

(Version Papier)

متابعة نتائج االنتقاءات

األولية وإرسالها إلى

المشتركين عن طريق وسائل

التواصل االلكترونية التي

تعتمد عليها الجسرفي

التواصل مع المشتركين

التواصل عبر الهاتف أو

وسائل التواصل االجتماعي،

أو الحضور مباشرة إلى مقر

الجسر لالستفسارحول كل ما

يتعلق بالمباريات والمدارس

العمومية المغربية

المساعدة بمقر الجسر أو عن

بعد على تعبئة استمارات

الترشيح الورقية واإللكترونية

وإعداد ملفات الترشيح

وإرسالها من طرف المشترك

إلى المؤسسات المعنية

داخل اآلجال المحددة

المساعدة على التحضير

الجتياز المباريات عبر تمكين

المشترك من معاينة

اختبارات السنوات لفارطة

متابعة نتائج االختبارات

الكتابية، الشفوية، إرسال

لوائح الناجحين، تواريخ

التسجيل والوثائق المطلوبة

عن طريق حسابهم الخاص

االستفادة من الرحالت التي

تنظمها الجسر لفائدة

المقبولين الجتياز االختبارات

الكتابيةوالشفوية التي

تجرى خارج مدينتي مراكش

وأكادير

إليكم الخدمات التي تقدمها الجسر في االشتراك المميز



 أ- الترشيح اإللكتروني للمدارس: تتكلف الجسر توجيه بتسجيل المشترك في الموقع
اإللكتروني الخاص بكل مؤسسة. 

"Tableau de Bord" ترسل للمشترك وصوالت التسجيل القبلي عن طريق صفحة

 المخصصة لتتبع عمليات الترشيح من خالل "Espace Abonné" الخاص بكل مشترك
عىل الموقع و عىل التطبيق الهاتفي.

 - يمكن للمشترك طلب التوصل بوصوالت تسجيالته عن طريق الواتساب أو اإليميل. 
 

ب - الترشيح البريدي:  تتكلف الجسر بتحضير الوثائق المطلوبة وإرسالها عبر البريد إىل
عناوين المدارس التي تستوجب ذلك.

 
ت - اإليداع المباشر: تتكلف الجسر أيضا بإيداع ملف ترشيح المشترك للمدارس التي

. ISCAE تفرض اإليداع المباشر مثل
 

1-   تعيين موظف من الجسر توجيه يتكلف بعمليات الترشيح والتتبع نيابة عن المشترك.
2-   إنشاء ملف خاص بكل مشترك وحساب إيميلE-mail خاص، من أجل تقديم

الترشيحات لمباريات ولوج المدارس المبينة في الجدول رفقته.

  تتبع لوائح االنتظار

وإخبار المشترك في

حالة قبوله

 إخبار المشترك 
بنتائج االنتقاء األولي

RESULTATS
 DE PRESELECTION

إخبار المشترك 
بالنتائج النهائية و بفترة

التسجيل النهائي

للمباريات فور ظهورها 

التواصل الدائم  مع المكلف بملفكم، عبر الهاتف، واتساب، و اإليميل 

طيلة فترة االشتراك لإلجابة عىل استفساراتكم


