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اتختباراالاخلاصة ب التنفيذية تعليماتلوا قواعدلا  
Examination Rules and Regulations 

Rules and Regulations for Students : 
a. Each student must check the date, time and the assigned 

room for the exam from the student schedule. 
b. Students will remain outside the examination room 

until directed to enter by the senior invigilator. 
c. All examinations should start and end promptly at the 

scheduled time. 
d. Students must wear the college uniform, female 

students are not allowed to wear Abaya, Hijab or Niqab 
during examinations (except in case of a male present, 
it is only allowed to wear Hijab and Niqab not Abaya). 

e. Students must place all bags and other items outside the 
classroom. 

f. Students are required to sign their name on the exam 
attendance sheet (with his/her ID card). 

g. Student’s name and academic ID must be clearly placed 
on the examination booklet and applicable answer 
sheets. 

h. Students are not allowed to enter the exam room 
without the student ID card. Once the students have 
been seated, they must display their student ID cards on 
their desks, photo side up. Students are not allowed to 
conduct further conversations. 

i. Writing on desks or computers is prohibited. Please 
ensure to put your chair back in place before you leave 
the classroom.  

j. Late students are allowed entrance up to 30 minutes 
past the start time. Please note that no student may 
depart prior to 35 minutes after the start. 

k. Students must bring sufficient equipment to the exam 
and may not borrow from others during the period. 

l. Students must have the blackboard password before the 
examination time. 

m. Students are not allowed to leave the exam room for 
any purpose (including toilet) during the exam period 
unless they submit the exam paper or sign out for 
online exams.  

n. Students are forbidden to bring cell phones, watches 
with camera, any audio visual devices or using any 
translation system into examination room. They are 
treated as a source of cheating. 

o. Cheating will subject the students to disciplinary 
actions and failure. 

p. Should a student experience comprehension problems 
to the examination process during the examination, or 
completes his examination he/she must alert the 
invigilator by raising a hand. Only, he/she will quickly 
and quietly depart the facility. 

q. Students are not allowed to tamper with the computer, 
electrical connectors and internet which may lead to 
disconnect the computer during the exam and loss time 
and information. 

r. Sick leave for one day of the final exam is not accepted. 

 والتعليمات التنفيذية للطالب:القواعد 
التأكد من قاعة االختبار والتاريخ/التوقيت لكل اختبار من جدول االختبار  .أ

 اخلاص بكل طالب.
 بدخوهلم. ةاملراقبرئيس جلنة حىت يأمر  ختباريبقى الطلبة خارج قاعة اال .ب
 هلا وفق التعليمات. الوقت احملددبوتنتهي  ختباراتتبدأ مجيع اال .ج
على الطلبة االلتزام بارتداء الزي الرمسي للكلية، وال يسمح للطالبات  .د

الرأس أو النقاب عند حضور االختبار )اال يف حال  ءأو غطابارتداء العباءة 
 (.العباءةرأس والنقاب دون وجود رجال فيسمح بارتداء غطاء ال

على الطلبة ابقاء حقائبهم وامتعتهم الشخصية االخرى خارج قاعة  .ه
 االختبار. 

يف كشف حضور االختبار، مع ابراز  امسهعلى كل طالب التوقيع إزاء  .و
 البطاقة االكادميية.

 واإلجابة ختباربوضوح على كتيب اال األكادميي ورقمهه امس يكتب الطالب .ز
 .الورقية يف االختبارات

حال لن ُيسمح للطالب بالدخول لالختبار بدون البطاقة األكادميية وعند  .ح
ة على طاولته حبيث ياألكادمي بطاقتهعلى مقعده جيب عليه وضع  هجلوس

خالل  باهلدوء وعدم التحدثااللتزام  تكون صورة الطالب لألعلى وعليه
 االختبار.

االجهزة اثناء اداء االختبار. وعليه حيظر على الطالب الكتابة على املقعد أو  .ط
 اعادة وضع املقعد ملكانه حال انتهاءه من االختبار.

وعدم  ،دقيقة على بدءه 04بعد مضي  ختباراال بدخولال يسمح للطالب  .ي
 ه.دقيقة على بدء 03قبل مضي  ختباراالقاعة مبغادرة ي طالب السماح أل

وال درس املاملعلنة مسبقًا من قبل  ختبارإحضار متطلبات اال الطالبعلى  .ك
 ختبار.خالل االخرين اآلمن  ستعارةاالجيوز 

الـ  على الرقم السري اخلاص باختبارات حصوله على الطالب التأكد من .ل
(Blackboard قبل موعد )ليتمكن من الدخول على النظام. االختبار 

ألي سبب  خالل وقت االختبار قاعة االختبار مغادرةللطالب  حال يسم .م
أو  ختبار(، إال بعد تسليمة لورقة االياهاملدورات يتضمن ذلك كان )

اإللكترونية وعليه مغادرة املكان يف حالة االختبارات  هتسجيل خروجب
 .بسرعه وهدوء

ومجيع االجهزة املرئية والسمعية والساعات اهلواتف احملمولة  إدخالحيظر  .ن
أو استخدام اي نظام للترمجة. ويعترب  االختبار هنائيًااملزودة بكامريا لقاعة 
 وجودها حاالت غش.

 الغش او حماولة الغش تعرض الطالب للرسوب ولعقوبات تأديبية اخرى. .س
لالستفسار  إشعار املراقب عن طريق رفع اليد ختبارالطالب خالل اال على .ع

 .ختباروكذلك عند اكمال اال .همبضمونوليس  ختبارعملية االعن 
احلاسوب والوصالت الكهربائية  ةالعبث بأجهزعلى الطالب عدم  .ف

وضياع جزء  ختبارقد يؤدي إىل فصل جهاز احلاسوب أثناء اال واالنترنت مما
 من الوقت واملعلومات.

 .النهائي االختبار عن التغيب حال يف الواحد اليوم عذر يقبللن  .ص
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Rules and regulations for the examiner: 

a. Review the final examination papers with the 

examination committee on time frame schedule to be 

determined by the committee in relation to 

departments. 
 

b. Print and give the following to Admission & 

Registration department in an envelope: 

- Examination question papers + extra copies. 

- Examination flysheet cover completed with the 

followings: 

 Academic year, semester and 

examination date. 

 Number of students and number of 

examination papers. 

 Course title and course code. 

 Specialty groups and levels. 

 Start time and duration. 

 Examiner name, ext. no. and cell phone. 

 Requirements for the examination. 

- The exam attendance sheet. 

- Invigilators’ report form. 

- Incident report form. 

- Any other requirements needed for the exam. 
 

c. The exam time must be similar to the time scheduled. 

The exam questions should be clear for the students so 

there is no need for the examiner to visit the exam 

room. 
 

d. It is sincerely requested that the final grades be 

submitted in ERMS as soon as possible subsequent to 

the completion of the examination. Deadline for 

submission of grades for each course should be after 

72 hours based on the schedule. The examiner is 

responsible for any delay. 

Additional regulations for the blackboard 

examinations: 

a. Make sure that the exam is ready, also the time and 

date for the examination at least one day before the 

examination day, coordination with the E-Learning 

unit. 
 

b. Remind the students to have the blackboard password 

before the examination time. 
 

c. Add the following to the envelope: 

- The password for the blackboard exam. 

- Prepare three printed copies of examination 

questions after re-formatting the question papers, 

as in the case of the written examination. 

 :ختربللمدرس امل التنفيذية تعليماتالقواعد وال

يف  ختصصهكٌل حسب  اتختبارعلى جلنة اال ختبارسئلة االاالقيام بعرض  .أ
 اللجنة. هاملوعد الذي تقرر

 

 :اآليت القبول والتسجيل مبغلف حيتوي على إدارةطباعة وتزويد  .ب
 .ضافيةإ+ نسخ  ختباراالأوراق  -
 :يتوضح به اآلُي يلصق على املظروف من اخلارج ختبارغالف اال -

 ختبارالدراسي وتاريخ االوالفصل  عام األكادمييال. 
  ختباروراق االأوعدد املختربين عدد الطالب. 
 .عنوان املادة ورمزها 
 .التخصص واملستوى 
 ومدته. ختباروقت بداية اال 
  .اسم امُلخترب وحتويلة املكتب واهلاتف احملمول 
 إن وجد ختبارمتطلبات اال. 

 للطالب. ختباركشف حضور اال -
 .ختبارمراقبة االمنوذج تقرير  -
 حادثة.منوذج التبليغ عن أي  -
 .ختبارأي احتياجات اخرى خاصة باال -

 

واضحة  ختباروتكون أسئلة اال ،مماثاًل للوقت املقرر ختبارأن يكون حمتوى اال .ج
 .ختبارخالل وقت اال ختربمربر لوجود املدرس امل دال يوجحبيث 

 

ساعة من وقت انعقاد  27أي مادة خالل  اختبارجيب تسليم نتيجة  .د
. ويتحمل املدرس املمتحن مسؤولية التأخر يف تسليم وادخال ختباراال

 .ERMSالدرجات يف 
 

 :Blackboard))نظام الـ اتختبارتعليمات إضافية ال

بيوم  ختباروتارخيه قبل موعد االوكذلك موعده  ختبارالتأكد من جاهزية اال .أ
 بالتنسيق مع وحدة التعليم اإللكتروين.

 

للدخول  ختبارالرقم السري قبل موعد االتذكري الطالب باحلصول على  .ب
 .Blackboard)على نظام الـ)

 

 القبول والتسجيل التايل: دارةيضاف على املغلف املزود إل .ج
 .Blackboard)ات نظام الـ)اختبارالرقم السري اخلاص ب -
حيث يتم إعادة التنسيق ألسئلة  ختبارثالث نسخ ورقية من اال -

 الورقية.ات ختباركما يف حال اال ختباراال
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Rules and regulations for invigilators 

a. Each invigilator must check the date/time and the 

assigned room for the exam from the invigilation 

schedule. 
 

 

b. In the event that the invigilator is unable to attend to 

any of his\her assigned invigilation he\she must notify 

the admission & registration department to help 

him/her find a replacement. 
 

 

c. The senior invigilator is required to pick up the final 

examination and allied documents from the 

registration (except the online exams for the midterm) 

within a period of 15 to 20 minutes prior to the 

scheduled start time. 
 

 

d. All assigned invigilators should arrive at the 

examination room not later than 10 minutes prior to 

the start time and must ensure personal mobile phones 

are switched off. For the gymnasium all must arrive 15 

minute before the exam starts to arrange seating chart 

based on the attendance lists. 
 

 

e. The seating chart can be done by the senior invigilator 

and the invigilators before the exam starts. 
 

 

f. The senior invigilator must ask each student to sign 

their name on the exam attendance sheet and confirm 

the students’ identity. 
 

 

g. The senior invigilator must ensure that student name 

on the answer sheet matches the student name in the 

ID card for written exam (the screen for online exam). 
 

 

h. Invigilators will request female students to remove any 

Abaya, Hijab or Niqab during the examination (except 

in case of a male present, it is only allowed to wear 

Hijab and Niqab not Abaya). 
 

 

i. The senior invigilator should forbid the students to 

bring bags, cell phones, any audio visual devices 

including watches with camera, any translation system 

or other items into examination room (other than those 

permitted for the examination). If any device found 

with a student the invigilator will treat the case as a 

source of cheating. 
 

 

j. Late students are allowed entrance up to 30 minutes 

past the start time. No student may depart prior to 35 

minutes after the start. 
 

 

k. The senior invigilator should report the non-attendance 

of any of the other invigilator(s) to the registration 

department to find a replacement and report it by 

writing on the invigilators’ form. 
 

 

l. The senior invigilator and the invigilators will report 

all incidents of cheating. This report will be signed and 

submitted to the Registrar as soon as possible 

(including supporting material). 
 

 

m. Students are not allowed to leave the exam room for 

 

 اخلاصة بلجنة املراقبني: التنفيذية تعليماتالقواعد وال
 والتاريخ/التوقيت يف جدول املراقبات اخلاصة به. ختبارالتأكد من قاعة اال .أ

إليه عليه تبليغ  املسندةيف حال مل يستطيع املراقب حضور أي من املراقبات  .ب
 بوقت كايف إلجياد مراقب بديل. ختبارالقبول والتسجيل قبل موعد اال إدارة

إدارة النهائي من  ختباراحلصول على اوراق اال ةاملراقبرئيس جلنة على  .ج
دقيقة قبل الوقت املقرر لبدء  74إىل  43خالل فترة من التسجيل القبول و

ات منتصف الفصل ختبارات اإللكترونية الختباراال باستثناء .ختباراال
 .الدراسي

دقائق قبل  44يف موعد ال يتجاوز  ختبارعلى املراقبني احلضور اىل قاعة اال .د
 والتأكد من وضع أجهزهتم احملمولة على الوضع الصامت. .ختباربدء اال

 مجيع أعضاء يف صالة االنشطة الرياضية على قامةاملويف حال االختبارات 
عمل خمطط جللوس دقيقه من بدء االختبار ل 43احلضور قبل  املراقبةجلنة 

 .احلضور سب قوائمحالطالب 
جللوس الطالب يف قاعة بعمل خمطط واملراقبني  ةاملراقبرئيس جلنة يقوم  .ه

 . ختبارقبل بدء اال ختباراال
يف كشف حضور  امسهة من كل طالب التوقيع إزاء املراقبيطلب رئيس جلنة  .و

 .، والتأكد من هوية كل طالبختباراال
كما هو يف جابة االيف ورقة مطابقة اسم الطالب  ةاملراقبعلى رئيس جلنة  .ز

 (.ةااللكتروني اتالختبارل احلاسب اآليل اهلوية )على شاشةبطاقة 
و أالرأس  ءأو غطاعدم السماح للطالبات بارتداء العباءة  جلنة املراقبة على .ح

)اال يف حال وجود رجال فيسمح بارتداء غطاء  النقاب عند حضور االختبار
 (.العباءةالرأس والنقاب دون 

مولة احمل هموهواتف همبإدخال حقائب برئيس جلنة املراقبة للطال حال يسم .ط
أو  تضمن ذلك الساعات املزودة بكامريايومجيع االجهزة املرئية والسمعية 

(. ويف ختبار)ماعدا متطلبات اال ختبارلقاعة االالشخصية  مأغراضهأي من 
حالة حال مت إجياد أي جهاز يف حوزة الطالب يتم التعامل مع احلالة على أهنا 

 .للترمجةاي نظام  يتضمن ذلك استخدام ،غش
بعد مضي  ختبارالل عدم السماح بدخول أي طالب ةاملراقبعلى رئيس جلنة  .ي

قبل مضي  ختباري طالب مبغادرة االوعدم السماح أل ،بدؤهدقيقة على  04
 .ختباراالدقيقة على بدء  03

تأخر أو عدم  القبول والتسجيل فور تبليغ إدارة ةاملراقبعلى رئيس جلنة  .ك
خطيًا على النماذج  التبليغ وكذلك مراقب بديل إلجياد املراقبني أحدحضور 

 املرفقة لذلك.
وأي حادث غري توثيق مجيع حاالت الغش واملراقبني  ةاملراقبرئيس جلنة على  .ل

دوات الغش أ التقرير وتقدميه شاماًلوتوقيع . منوذج خاص مرفقيف طبيعي 
 .مباشرة ختبارإىل املسجل بعد انتهاء اال
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any purpose (including toilet) during the exam period 

unless they submit the exam paper or sign out for 

online exams. 
 

 

n. At the end of the examination the senior invigilator 

should collect all completed question papers (sign out 

from online examination). No additional time will be 

permitted to the students who arrived late. 
 

 

o. During blackboard exam if student unable to submit 

the exam, do not close the browser, capture (print 

screen)/copy all answers from browser screen, open 

MS power point or MS word and paste all then send to 

osama@psmchs.edu.sa and make sure the file sent, 

delete or protect the file after that (For help call the IT 

technician). 
 

 

p. It is vital that the senior invigilator count the question 

papers and the extra copies in the envelope before the 

examination starts. The collected papers are counted 

and tally with the number of students in the attendance 

sheet at the end of the examination. All completed and 

unused question papers must be returned to the 

admission & registration department immediately after 

the examination.   
 

q. The invigilators’ report form must be completed and 

signed by all invigilators. 
 

 

r. When the exam finish the senior invigilator must give   
Admission and Registration Department the following 

separately: 

- The Envelope of examination papers. 

- The exam attendance sheet. 

- Invigilators’ report form. 

- Incident report form. 
 

s. The conduct of examinations is a professional and 

closed process. Invigilators must ensure the security of 

the facility, removal of extraneous materials and 

maintenance of a conducive academic atmosphere for 

the duration of the examination. 
 

 

t. Unnecessary conversations for invigilators are 

prohibited. Also reading and writing activities not 

related to the exams from invigilators are prohibited. 
 

 

u. The college vice dean has the authority to impose 

sanctions any invigilator who violate any of his duties 

and responsibilities in accordance with the regulations. 
 

 

v. It is not allowed for the examiner to visit the 

examination room during the exam. Admissions of 

extraneous personnel to the exam room from 

invigilators are prohibited. The only following 

personnel may monitor the process: College director, 

college vice-dean and registrar. 

 ختبارخالل وقت اال ختبارقاعة اال مغادرةللطالب  حيسم أالعلى املراقب  .م
 ختبار(، إال بعد تسليمة لورقة االاملياهدورات يتضمن ذلك ألي سبب كان )

 ات اإللكترونية.ختباريف حالة اال هتسجيل خروجب أو يقوم
 انتهاءفور  ختبارعلى تسلم الطالب ألوراق اال ةاملراقبحيرص رئيس جلنة  .ن

ات ختبارات )تسجيل اخلروج يف حال االختبارااليف جدول  الوقت املقرر
 يتم تعويض أي طالب عن الوقت الذي تأخر عنه. وال ،اإللكترونية(

بعد يف االختبارات اإللكترونية تعثر الطالب يف إرسال اإلجابات يف حال  .س
بسبب مستعرض اإلنترنت أو لسبب غري االنتهاء من كامل االختبار 

عليه القيام  ،صفحة إجابات الطالباغالق  على رئيس اللجنة عدممعروف. 
لف وورد أو بصفحة ولصقها مببعمل نسخ الشاشة جلميع اإلجابات 

يد مباشرة للتعليم اإللكتروين على امييل: بوربوينت وإرساله بالرب
osama@psmchs.edu.sa  حبذف  عليه القياموبعد التأكد من إرساهلا

  .للمساعدة واستدعاء فين تقنية املعلومات .تشفريهامللف أو 
والنسخ اإلضافية يف  ختبارالتأكد من عدد أوراق اال ةاملراقبعلى رئيس جلنة  .ع

امُلسلمة فور  ختباروالتأكد من عدد أوراق اال ،ختبارقبل بدء اال املظروف
احلضور وقبل ب يف كشف حيث يطابق عدد الطال ختبارمن اال نتهاءاال

والنسخ  ختباروارفاق مجيع أوراق اال ،القبول والتسجيل تسليمها إلدارة
 القبول والتسجيل. إلدارة وإعادتهالغري مستخدمة يف املظروف  اإلضافية

على رئيس جلنة املراقبة إكمال مجيع البيانات املطلوبة بنموذج املراقبني وُيوقع  .ف
 من قبل مجيع املراقبني باحلضور.

رئيس جلنة املراقبة فور االنتهاء من االختبار تسليم إدارة القبول على  .ص
 :(كاًل على حدة) والتسجيل اآليت

 .مظروف أوراق االختبار -
 كشف حضور االختبار للطالب. -
 منوذج تقرير مراقبة االختبار. -
 .)إن وجد( منوذج التبليغ عن أي حادثة -

 مبسئولية ومهنية وسريةات ختباراالحضور ومتابعة  بةاملراقجلنة على  .ق
  .فةلزالة املواد املخاإو ختباراحملافظة على اجلو األكادميي خالل االو

غري الضرورية  تباحملادثااالنشغال  ختبارحيظر على املراقبني خالل اال .ر
 .ختبارباالعالقة هلا  نشطة الأبوالقراءة والكتابة بواالنشغال 

حبق أي مراقب خيل بواجباته يف  اتعقوبال توجيهلوكيل الكلية حيق  .ش
 .وفقًا لألنظمة اتختباراال

اشخاص حضار ُيسمح بإ هنائيًا. وال ختبارزيارة قاعدة االبمخترب لال ُيسمح ل .ت
ودخول  اتختباردارة عملية االإبفقط يسمح حيث  .ختبارال عالقة هلم باال

 والقبول والتسجيل. وكالء الكليةوقائد الكلية  :من قبل القاعات
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