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نقوم أيضا بنشر

إعالنات و منشورات

مهمة عىل

الفايسبوك

واإلنستغرام و هو

حساب خاص "ال

يدخله إال المشتركين

أو أفراد

 عائالتهم و تتم

اإلضافة إىل الحساب

عبر إرسال رسالة

خاصة مع ذكر اسم

المشترك 

التواصل معنا عبر حسابنا 

عىل الفيسبوك

واالنستغرام :

 

 

طريقة تسجيل الدخول اىل حسابكم عىل موقعنا   :

ALJISR assure l'assistance et le suivi de toutes les procédures de candidature dès l'apparition de
l'annonce de concours jusqu'à l'inscription définitive aux écoles 

الجسر توجيه تواكب وتتابع جميع  خطوات الترشيح ابتداء من االعالن الرسمي عن مباريات المدارس إىل غاية

التسجيل النهائي بها 

من أجل ذلك نطلب منكم متابعتنا عبر حسابكم الشخصي عىل موقعنا، الواتساب ، التطبيق الهاتفي والفايسبوك 

 
 

الجسر تنظم رحلة لفائدة التالميذ المرشحين

المقبولين الجتياز مباراة الجامعة الدولية بالرباط 

  UIR - Université Internationale de Rabat
 و ذلك أيام 14، 21 و 22 ماي  2022

Remarque : le voyage est ouvert aussi aux
accompagnateurs des élèves

 

Voyage UIR - Université Internationale de Rabat 

حسب التخصص المختار

للحجز يرجى التواصل معنا عىل الواتساب 

هناك مشكل تقني في موقع المباريات العسكرية حيث

يسمح الموقع بالترشيح لمدارس وتخصصات ليس

للمرشح الحق فيها، فمثال مرشح بكالويا أدبية يفتح له

الترشيح لكل المدارس العسكرية حتى ولو كانت خاصة

ببكالويا علوم وعليه يجب الحذر والتريث قبل الترشيح

والتأكد من أن المدرسة أو التخصص المطلوب 

 يناسب جنسك (ذكر - أنثى ) وشعبة البكالوريا التي

تتوفر عليها كما انه يجب اختيار تخصص واحد فقط في

كل مدرسة لتفادي الغاء الترشيح  

مثال تخصص Licence pilotage ERA خاص بالذكور  

انتبه خالل ترشيحك

للمباريات العسكرية 

عند الترشيح للمدارس ال تستعمل أبدا عنوان غير صحيح أو عنوانا ال تتوفر عىل كلمة السر للولوج إليه،فالعديد

من المدارس ترسل عبر اإلميل رسائل تأكيد التسجيل و رموز الدخول للحساب ورموز التعريف والترشيح

و خطابات إلتمام الترشيح وغيرها وعليه فإن التوفر عىل عنوان إلكتروني صحيح أساسي جدا في عمليات

الترشيح كما نطلب منكم عند مراجعة رسائلكم عدم اإلكتفاء بمراجعة علبة الرسائل الرئيسية فقط بل أيضا

SPAM, Notifications, Promotions  يجب اإلطالع عىل العلب األخرى

لم يتم بعد اإلعالن عن بداية الترشيح لمباريات

نصيحة  الجسر استعمل عنوان الكتروني صحيح  :

 

.

فيديوهات توضيحية عىل حسابك في موقع الجسر مباشرة بعد بداية الترشيح لكل مؤسسة يقوم الفريق التقني

للجسر بإنجاز فيديو توضيحي يشرح بدقة طريقة الترشيح خطوة بخطوة مع التركيز عىل المشاكل التقنية التي قد

. www.aljisrtawjih.com تعترض المرشحين و يتم وضع الفيديو عىل حساب كل مشترك في الموقع

الجسر تقوم باستعمال الواتساب أيضا الرسال جميع إعالنات

المباريات والمذكرات  والفيديوهات وجميع المعلومات

الضرورية اىل كل المشتركين وذويهم المسجلة أرقامهم عند

االشتراك في الجسر ولكن حتى تتوصلوا بها من الضروري

أنيكون رقمنا مسجال عىل قائمة الهواتف المعنية.

لتغيير أو اضافة رقم يرجى التواصل معنا عبر الواتساب   

 ◀  صفحة 

الترشيح للمدارس
 تحتوي عىل جميع روابط

الترشيح اإللكتروني
 و العد العكسيآلخر أجل 

 للترشيح للمدارس

 ◀ لإلطالع عىل آخر إعالنات

المباريات أدخل اىل 
 Mes courriers
أضغط عىل مثال

"Courrier 3" 

  ستجد تفاصيل كل إعالن عىل
شكل Pdf وتحته رابط الترشيح

وفيديو يشرح

 طريقة الترشيح الصحيحة 

◀ ثم بعد ذلك الدخول

باستعمال

(EMAIL) عنوانكم اإللكتروني

الذي تمت به عملية 

 التسجيل في الجسر وكلمة

السر ، إذا واجهت صعوبة في

الدخول إىل حسابك اكتب

إلينا حاال عبر الواتساب 

 MEDECINE, DENTAIRE, PHARMACIE, ENA
ENCG, ENSA, ENSAM, EST, FST...

الزلنا ننتظر اإلعالن عن هذه المباريات وتظهر غالبا نهاية شهر

ماي ويستمر الترشيح لها إىل مابعد اإلمتحان الوطني، وعليه

نطلب منكم التركيز عىل ماهو أهم وهو التحضير لالمتحان

الوطني، وفقكم هللا

 ◀ أوال : الولوج اىل

الموقع الرسمي :
www.aljisrtawjih.com

و الضغط عىل

Se Connecter 

 Bulletin d'informations N°3 

إعالناتنا عبر الواتساب :

http://www.aljisrtawjih.com/

