
: Espace Abonné طريقة إخبار المشتركين بظهور المباريات عن طريق
ان حسابك على موقع الجسر توجيه ال يقل أهمية عن المراسالت الورقية لأنه يوفر نسخ إلكترونية على

شكل PDF،بالإضافة إلى فيديوهات توضيحية لكيفية الترشيح للمدارس .

نصيحة الجسر استعمل عنوان الكتروني صحيح : لقاء توجيهي خاص بالمشتركين

انستغرام الواتساب الفايسبوك و

السرعة اعالمنا بذلك في حالة عدم توصلكم باعالنات المبارايات عبر الواتساب وجب على وجه

يرجى إضافتنا إلى قائمة أصدقائكم في كل من الفايسبوك و الأنستغرام، حسب مركز الإشتراك، مع إرسال
رسالة في الخاص تحمل إسمكم الكامل .

En cas de problème rencontrés pendant la préinscription par internet
Veuillez nous contacter par Tél, e-mail, Facebook ou WhatsApp

Ou en se présentant directement à ALJISR (personnellement ou un membre de votre

famille)
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يمكن تعديل المعلومات وترتيب االختيارات طيلة الفترة الممتدة ما بين 14 و 28 يونيو ويتم الضغط على Sauvegarder من
. Validation أجل تسجيل التعديالت ولكن ال يمكن اجراء أي تعديل على طلب الترشيح بعد التصديق عليه

إن ترشيحكم لثانوية التميز التأهيلية بابن جرير Lydex التابعة لمؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط OCP ،ثانوية الزهراوي
التابعة لجامعة الزهراوي بالرباط وثانوية Lymed بطنجة في اطار الشراكة بينها وبين وزارة التربية الوطنية وال تؤثر بتاًتا على

ترشيحكم للأقسام التحضيرية العمومية أي أن انتقاء المرشحين من أجل ولوجها يتم بشكل منفصل.

MEDECINE - PHARMACIE - DENTAIRE

ENSA Ecole Nationale des Sciences Appliqués

ENCG Ecole Nationale de Gestion et de Commerce

ENA Ecole Nationale d'Architecture

APESA (IAV)

Autres ...

عند الترشيح للمدارس
ال تستعمل أبدا عنوان غير صحيح أو عنوانا ال يتوفر على
كلمة السر للولوج إليه،فالعديد من المدارس ترسل عبر

الإميل رسائل تأكيد التسجيل و رموز الدخول للحساب
ورموز التعريف والترشيح و خطابات لإتمام الترشيح

وغيرها وعليه فإن التوفر على عنوان إلكتروني صحيح
أساسي جدا في عمليات الترشيح كما نطلب منكم عند
مراجعة رسائلكم عدم الإكتفاء بمراجعة علبة الرسائل
الرئيسية فقط بل أيضا يجب الإطالع على العلب الأخرى

Promotions, Notifications, Spam

سيتم عقد لقاء توجيهي لفائدة المشتركين مباشرة
بعد االمتحان الوطني بكل من مراكش أكادير

والدار البيضاء
و سيتم إخبار المشتركين بتاريخ ومكان وساعة

SMS , Email و WhatsApp اللقاء عبر

: الأقسام التحضيرية


