
    

    

 
 
 

ميثاق إعادة إصالح ورقة االمتحان
 

التثبت من جمموع األعداد مع التثبت من وجود بعض 

من طرف املدرس املشرف على املادة وحبضور السيد مدير الدراسات، 

وعند تبني وجود نقص أو زيادة يف العدد املسند 

من دون القيام بأي يقوم املدرس املشرف بإعداد تقرير يف الغرض ليبني فيه التغيري احلاصل 

صورة وجود مدرس ثان لنفس مادة االمتحان، فإنه يقوم بعملية إصالح ورقة االمتحان 

بحضور السيد فعوضا عن املدرس املشرف حبضور السيد مدير الدراسات، ويف صورة تغيبه 

بإعداد تقرير  وعند تبني وجود نقص أو زيادة يف العدد املسند يقوم املدرس الثاين

 .من دون القيام بأي تغيير على ورقة االمتحان

 . حال من األحوال يف أيّ 

كل إشكالية تطرأ على وضعية إعادة إصالح أوراق االمتحان ومل يتم التعرض إليها يف النقاط 

 .للبت فيها وتقرير اإلجراء الواجب اختاذه

 
La Direction. 

 

    

جامعة سوسة

المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة

 ميثاق إعادة إصالح ورقة االمتحان
 

  :إلعادة إصالح ورقة االمتحان يتم إتباع المراحل التالية
    

التثبت من جمموع األعداد مع التثبت من وجود بعض (يتم التثبت املادي من ورقة االمتحان 

من طرف املدرس املشرف على املادة وحبضور السيد مدير الدراسات،  )التمارين الغري مصلحة

وعند تبني وجود نقص أو زيادة يف العدد املسند . بحضور السيد مدير القسمفويف صورة تغيبه 

يقوم املدرس املشرف بإعداد تقرير يف الغرض ليبني فيه التغيري احلاصل 

 .تغيير على ورقة االمتحان

صورة وجود مدرس ثان لنفس مادة االمتحان، فإنه يقوم بعملية إصالح ورقة االمتحان 

عوضا عن املدرس املشرف حبضور السيد مدير الدراسات، ويف صورة تغيبه 

وعند تبني وجود نقص أو زيادة يف العدد املسند يقوم املدرس الثاين. 

من دون القيام بأي تغيير على ورقة االمتحانفيه التغيري احلاصل يف الغرض ليبني 

يف أيّ ) barème des notes(ال يتم تغيري مقياس األعداد 

كل إشكالية تطرأ على وضعية إعادة إصالح أوراق االمتحان ومل يتم التعرض إليها يف النقاط 

للبت فيها وتقرير اإلجراء الواجب اختاذهالسابقة يتم عرضها على الس العلمي 
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إلعادة إصالح ورقة االمتحان يتم إتباع المراحل التالية
  

يتم التثبت املادي من ورقة االمتحان  �

التمارين الغري مصلحة

ويف صورة تغيبه 

يقوم املدرس املشرف بإعداد تقرير يف الغرض ليبني فيه التغيري احلاصل 

تغيير على ورقة االمتحان

 
صورة وجود مدرس ثان لنفس مادة االمتحان، فإنه يقوم بعملية إصالح ورقة االمتحان  يف �

عوضا عن املدرس املشرف حبضور السيد مدير الدراسات، ويف صورة تغيبه 

. مدير القسم

يف الغرض ليبني 

  

ال يتم تغيري مقياس األعداد  �

  

كل إشكالية تطرأ على وضعية إعادة إصالح أوراق االمتحان ومل يتم التعرض إليها يف النقاط  �

السابقة يتم عرضها على الس العلمي 


