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Examination Rules and Regulations for Students 
لطالببا الخاصة الختباراتلالقواعد والتعليمات التنفيذية    

 

a. All students must follow precautionary measures and 
wear a facemask. Violating students will not be allowed 
to attend the exam. 

b. Each student must check the date, time and the assigned 
room for the exam from the exam schedule. 

c. Students will remain outside the examination room until 
directed to enter by the senior invigilator. 

d. All examinations should start and end promptly at the 
scheduled time. 

e. 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). 

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

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

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

i. 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. 

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

k. 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. 

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

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

n. 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.  

o. 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. 

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

q. 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. 

r. 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. 

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

 .بس الكمامةلااللتزام بتباع اإلجراءات االحرتازية و لى مجيع الطالب والطالبات اع .أ
 ولن يسمح حبضور االختبارات للمخالفني هلذه التعليمات.

التأكد من قاعة االختبار والتاريخ/التوقيت لكل اختبار من جدول االختبار  .ب
 املعلن.

 يبقى الطلبة خارج قاعة االختبار حىت أيمر رئيس جلنة املراقبة بدخوهلم. .ج
 تبدأ مجيع االختبارات وتنتهي ابلوقت احملدد هلا وفق التعليمات. .د
رتداء وال يسمح للطالبات ابعلى الطلبة االلتزام ابرتداء الزي الرمسي للكلية،  .ه

العباءة أو غطاء الرأس أو النقاب عند حضور االختبار )اال يف حال وجود رجال 
 فيسمح ابرتداء غطاء الرأس والنقاب دون العباءة(.

 على الطلبة ابقاء حقائبهم وامتعتهم الشخصية االخرى خارج قاعة االختبار.  .و
ة االختبار، مع ابراز البطاق على كل طالب التوقيع إزاء امسه يف كشف حضور .ز

 االكادميية.
يف  يكتب الطالب امسه ورقمه األكادميي بوضوح على كتيب االختبار واإلجابة .ح

 االختبارات الورقية.
لن ُيسمح للطالب ابلدخول لالختبار بدون البطاقة األكادميية وعند حال جلوسه  .ط

تكون صورة  ثعلى مقعده جيب عليه وضع بطاقته األكادميية على طاولته حبي
 الطالب لألعلى وعليه االلتزام ابهلدوء وعدم التحدث خالل االختبار.

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

عدم دقيقة على بدؤه، و  30ال يسمح للطالب بدخول االختبار بعد مضي  .ك
 دقيقة على بدؤه. 35السماح ألي طالب مبغادرة قاعة االختبار قبل مضي 

على الطالب إحضار متطلبات االختبار املعلنة مسبقاً من قبل املدرس وال جيوز  .ل
 االستعارة من اآلخرين خالل االختبار.

على الطالب التأكد من حصوله على الرقم السري اخلاص ابختبارات الـ  .م
(Blackboardقبل ) .موعد االختبار ليتمكن من الدخول على النظام 

ال يسمح للطالب مغادرة قاعة االختبار خالل وقت االختبار ألي سبب كان  .ن
)يتضمن ذلك دورات املياه(، إال بعد تسليمة لورقة االختبار أو بتسجيل خروجه 

 يف حالة االختبارات اإللكرتونية وعليه مغادرة املكان بسرعه وهدوء.
اهلواتف احملمولة ومجيع االجهزة املرئية والسمعية والساعات املزودة  حيظر إدخال .س

أو استخدام اي نظام للرتمجة. ويعترب وجودها  بكامريا لقاعة االختبار هنائياً 
 حاالت غش.

 الغش او حماولة الغش تعرض الطالب للرسوب ولعقوابت أتديبية اخرى. .ع
ن ق رفع اليد لالستفسار ععلى الطالب خالل االختبار إشعار املراقب عن طري .ف

 وكذلك عند اكمال االختبار. عملية االختبار وليس مبضمونه.
على الطالب عدم العبث أبجهزة احلاسوب والوصالت الكهرابئية واالنرتنت مما  .ص

قد يؤدي إىل فصل جهاز احلاسوب أثناء االختبار وضياع جزء من الوقت 
 واملعلومات.

 التغيب عن االختبار النهائي.لن يقبل عذر اليوم الواحد يف حال  .ق


