STUDENT GUIDELINES - English

1. Students should reach the exam hall 15 minutes before the commencement of the exam.
Students coming after the first quarter of the duration of the examination will not be
allowed to attend the exam.
2. Students will not be allowed to leave the exam hall for the first 30 minutes from the
commencement of the exam.
3. Students have to bring their Identity card (College ID, Driving license or National ID). A
soft copy of the ID card will not be accepted.

4. Students will be given a maximum of 10 MINUTES ONLY (for computer lab Courses)

5.
6.
7.
8.

to upload their files in eLearning. If a student is unable to upload the answer file in elearning, the file should be sent to the invigilator as an email attachment.
No sharing of stationary during the exam.
Students attending exams in labs are instructed not to log in to MS Teams or access
other websites. Failing to do will be considered malpractice.
Mobiles and Smartwatches must be in silent mode and must be kept in the pocket or
handbags.
Adhere to the guidelines and your cooperation is a must in the successful conduct of
this exam.

إرشادات للطالب – عربي

 .1على الطالب الوصول إلى قاعة اإلمتحان قبل  15دقيقة من بدء اإلختبار .لن يُسمح للطلبة القادمين بعد الربع األول
من مدة اإلختبار من حضور اإلختبار .
 .2لن يسمح للطالب بمغادرة قاعة اإلمتحان لمدة  30دقيقة األولى من بدء اإلختبار.
 .3على الطلبة التأكد من إحضار بطاقة الهوية الخاصة بهم (بطاقة الكلية أو رخصة القيادة أو البطاقة الشخصية) علما
أنه لن يتم قبول نسخة إلكترونية من بطاقة الهوية.
 .4سيتم منح الطالب بحد أقصى  10دقائق ( لإلختبارات العملية على الحاسوب) لتحميل ملفاتهم على المنصة
اإللكترونية ) . (e- learningإذا كان الطالب غير قادر على تحميل ملف اإلجابات على المنصة اإللكترونية ( e-
) ، learningيجب إرسال الملف إلى المراقب كمرفق في بريد إلكتروني.
 .5يمنع تبادل القرطاسيات أثناء اإلمتحان.
 .6يمنع الطالب اللذين يحضرون اإلختبارات في مختبرات الحاسب األلي من إستخدام ) (Microsoft Teamsأو أي
موقع إلكتروني آخر وسيتم التعامل مع مثل هذه التصرفات على أنها حالة غش في اإلمتحان.
 .7يجب أن تكون الهواتف المحمولة والساعات الذكية في الوضع الصامت ويجب حفظها في الجيب أو حقائب اليد.
 .8إلتزامك باإلرشادات وتعاونك أمر ال بد منه إلتمام هذا اإلختبار بنجاح.

