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 9102/9191للعام الدراسي  اعالن للتسجيل في نظام المعابر
 

 ؟لديك شهادة كالسيكية وتريد المضي قدًما في تعليمك العالي

، اترك (ل م د) تمنحك جامعتنا الفرصة من خالل االنضمام إلى نظام

 هناطلبك من خالل التسجيل 

https://form.univ-usto.dz/passerelle 

You have a classical degree and you want to go further in your higher education?  

Our university gives you the chance by joining the LMD system, leave your request by 

registering here 

https://form.univ-usto.dz/passerelle 

 االول الطورين في العالي بالتكوين المكلفة الجامعة مديرية نيابةيتقدم الطالب المقبولين للطابق الرابع ب

مصحوبين  61/90/8962التدرج  قبل  في العالي التكوين وكذا والشهادات المتواصل والتكوين والثاني

 :التي تم ادراجها مع الطلب االلكتروني  سجيلبوثائق الت

 طلب تسجيل. 

 االصلي كشف النقاط للبكالوريا 

 الدبلوم االصلي 

 اصلية كشوف النقاط 

 االنتداب او الترخيص للعاملين فقط 

  ( تعبأ و توقع في البلدية)شهادة التزام 

 صورتين شخصيتين 

  د ج 899وصل 

 شهادة ميالد 

 لغير االجراء الجتماعي و الضمان ورقة الضمان ا(CNAS et CASNOS)  

 

الي غاية  10/12/9102التسجيل يتم حصريا عبر الخط ، في الفترة الممتدة من 

 أي طلب ال يتم عبر الخط يعتبر الغي ، لن يقبل أي طلب خارج هذه الفترة،  01/12/9102

 نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في الطورين األول والثاني

والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج   

 

 

https://form.univ-usto.dz/passerelle
https://form.univ-usto.dz/passerelle
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 اعالن

9102/9191الجامعية للعام الدراسي  التحويالت  
 المتواصل والتكوين والثاني االول الطورين في العالي بالتكوين المكلفة الجامعة مديرية نيابةتعلن 

الجامعية  التحويالتبجامعة وهران للعلوم و التكنولوجيا ان  التدرج في العالي التكوين وكذا والشهادات

 عبر الرابط ، الخط لىتتم حصريا ع 9102/9191للعام الدراسي 

https://form.univ-usto.dz/transfert 

 :على النحو التالي  09/90/8960الى  96/90/8960خالل الفترة الممتدة من 

 :لكافة االطوار عبر الموقع التالي   9102الطالب المتحصلين على بكالوريا قبل 

 

يمكن للطالب ( كشوف النقاط  -شهادة التسجيل  للسنة الحالية  -شهادة حسن السيرة )في حالة عدم توفر 

 .استكمال الملف اذا تم  قبول تحويله  

 الجامعة مديرية نيابة، يتقدم الطالب المقبولين للطابق الرابع ب اليميليتم اإلعالن عن النتائج من خالل ا

 في العالي التكوين وكذا والشهادات المتواصل والتكوين والثاني االول الطورين في العالي بالتكوين المكلفة

 :مصحوبين بوثائق التحوبل التي تم ادراجها مع الطلب االلكتروني  حسب االستدعاءالتدرج  

  كشف النقاط للبكالوريانسخة من 

 شهادة التسجيل  للسنة الحالية  نسخة من 

 كشوف النقاط نسخة من 

 وثائق تبرير طلب التحويل. 

 شهادة حسن السيرة نسخة من 

 والثاني االول الطورين في العالي بالتكوين المكلفة الجامعة مديرية نيابة من التحويلليستلم الطالب شهادة 

 .والشهادات المتواصل والتكوين

 .و فور احضار الطالب لملف التسجل من الجامعة االصلية يتم تسجيله بشكل مباشر  

 يفقد الطالب حقه بعد اآلجال المحددة: مالحظة

ابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في الطورين األول والثانيني  

والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج   

https://form.univ-usto.dz/transfert
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 اعالن

 التسجل لثاني دبلوم  
تعلن 

نيابةمديريةالجامعةالمكلفةبالتكوينالعاليفيالطوريناالولوالثانيوالتكوينالمتواصلوالشهاداتوكذاالتكوينالعاليفيالتد

خالل الفترة الممتدة من  تتمالتسجل لثاني دبلوم  رج بجامعة وهران للعلوم و التكنولوجيا ان 

 :09/90/8960الى  96/90/8960

 نيابةللطابق الرابع ب راغبين في التسجيل، يتقدم الطالب ال االيميل عن طريقيتم اإلعالن عن النتائج 

 وكذا والشهادات المتواصل والتكوين والثاني االول الطورين في العالي بالتكوين المكلفة الجامعة مديرية

 :اليةوثائق التالالتدرج  مصحوبين ب يف  العالي التكوين

  تسجيلطلب. 

  لبكالورياانقاط كشف نسخة من 

 نسخة من الدبلوم المتحصل عليه. 

  المتحصل عليها كشوف النقاطنسخة من. 

 شهادة ميالد 

 الجتماعي و الضمان لغير االجراء ورقة الضمان ا(CNAS et CASNOS ) للتعرف على

 وضعية الطالب تجاه تفرغه للدراسة

لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي من اجل الحصول بعدها يتم ارسال الكشف النهائي للطلبة المقبولين 

 .على ترخيص التسجيل للطلبة المقبولين 

يتم اإلعالن عن النتائج من خالل الموقع بعد الحصول على ترخيص وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

 العالي بالتكوين المكلفة الجامعة مديرية نيابةااللكتروني للجامعة ، يتقدم الطالب المقبولين للطابق الرابع ب

سجيل مصحوبين بوثائق الت العالي التكوين وكذا والشهادات المتواصل والتكوين والثاني االول الطورين في

 :التالية 

  األصلي لبكالوريااكشف النقاط 

 صورتين شخصيتين 

  د ج 899وصل 
 

 .لملف يتم تسجيله بشكل مباشرلو فور احضار الطالب 

 الطالب حقه بعد اآلجال المحددةيفقد : مالحظة


