
EXAMINATION GUIDELINES FOR THE STUDENT: 
I Online Examination 

A.  Pre-Examination: The student must 

 

1. Go through the guidelines for using approved online examinations and 

other assessments platforms provided by the ETC on the college website to 

ensure abiding by the academic integrity and honesty policy in avoiding 

academic misconduct. For example, eLearning, MS Teams, and opening of 

camera. 

2.   Due to technical issues, students may take the examination in the College 

but students should inform the course lecturer at least three (3) days 

before the start of Final Examination.    

3.  Ensure the enrollment in MS Teams and eLearning with opening of camera. 

4. Know the date, time and duration of exams for their registered courses. 

5. Adhere to the Academic Integrity and Honesty Policy, examination 

procedure and all the instructions and guidelines during the examination 

including opening of camera. 

6. Be aware that malpractices of any kind such as but not limited to not 

opening the camera, copying and cheating are strictly prohibited. Violations 

will be promptly reported to the investigation committee, and sanctions 

will be applied based on the bylaws.  

7. Be aware of the violation penalties and sanctions in case of any academic 

misconduct and unethical practices. 

8. Be aware that cases of academic dishonesty and malpractice will comply 

with the investigation committee for any details required. 

9. Ensure that the required resources such as but not limited to (Laptops, 

cameras, internet connectivity, calculators, software’s, periodic tables, 

water bottle etc.…) are available while attending online exams. 

10. Ensure that the student ID Card issued by the college or Civil ID is available 

and produce it via camera in the approved platforms so invigilators can 

verify student identity 30 minutes before the start of the examination.   

11. Ensure joining exam meetings/examinations on the approved platform with 

camera on and mic muted at least 5 minutes before the start of exam. 



Failure to do so may result in the zero (0) mark in the exam or failure in the 

course. 

12. Be aware that the login, downloading of questions, and uploading of 

answers are all inclusive in the examination duration and no extra time will 

be given. 

13. Maintain formal dress code. 

B. During Examination: The student must 
1. Read and accept the Academic Integrity and Honesty Policy Declaration 

Form in the approved platform before starting the online exam.  

2. Keep the camera on for the full duration of the exam. The exam will be 

recorded. 

3. Be aware that turning off the camera, being out of view of the camera, 

covering the camera and covering the student’s face in the approved 

platforms will be considered as violating exam regulations and will result in 

the zero (0) mark in the exam or failure in the course. 

4. Be aware that sanctions will be applied to any academic misconduct 

including but not limited to  

a. Attempting to talk during the exam  

b. Disturbing the exam by any means 

c. Helping other students with answers 

5. Be aware that for any academic misconduct, a malpractice form will be filed 

on the student for further investigation. 

6. Communicate privately with the invigilator by using chat box in MS team by 

raising the hand in case of a technical question. The audio must be muted 

throughout. 

7. Be aware that submitting any required files in the approved platforms on 

time is the responsibility of the students. Late submission is not allowed. 

C. Post Examination: The student must 
1. Be aware that appeal on examinations results must be applied within 3 

working days after the results publication. 

 

 

 



 

  عن االمتحانات بةللطل عامة إرشادات

 

 : قبل االمتحانأ.

 
 التقييم ومنصات اإلنترنت عبر المعتمدة االختبارات باستخدام الخاصة اإلرشادات مراجعةعليك  .1

  و  E-Learningمنصة، على سبيل المثال الكلية موقع على تقنيات التعليم مركز يوفرها التي األخرى

       MS Teams  األكاديمي السلوك سوء تجنبو األكاديمية النزاهة بسياسة االلتزام لضمان. 

 إبالغ لبةالط على يجب ولكن ، الكلية في االختبار إجراء للطالب يمكن فنية، مشكالت وجودفي حالة  .2

 .النهائي االختبار بدء من األقل على أيام( 3) ثالثة قبل المادة محاضر

 .الكاميرا فتح مع MS Teams و  E-Learning في التسجيل ضمان .3

 .المسجلة للمواد متحاناتاال ومدة وقتالو تاريخال معرفة .4

ما في ب االمتحان تأدية أثناء واإلرشادات التعليمات وجميع الصدق، األكاديمية، النزاهة بسياسة االلتزام .5

 ذلك فتح الكاميرا.

، الكاميرات، المحمولة الكمبيوتر أجهزة) الحصر ال المثال سبيل على المطلوبة الموارد أن من تأكد .6

...(  ذلك إلى وما ، قارورة ماء للشرب،الدورية الجداول، البرامج، الحاسبة اآلالت، باإلنترنت االتصال

 .اإلنترنت عبر االختبارات حضور أثناء متوفرة

 لن يعطى الطالب اي وقت اضافي في حالة التأخر عن موعد االمتحان.  .7

 ولن االختبار مدة تشمل أمور كلها اإلجابات وتحميل األسئلة تنزيلو الدخول تسجيل بأن علم على كن .8

 .إضافي وقت اي منح يتم

السماعة  صوت وكتم الكاميرا تشغيل مع المعتمدة المنصات على االمتحانات إلى االنضمام ضمان .9

 .االختبار بدء من دقائق  5  قبل (يكروفوناالم)

 .مادةفي الالرسوب ( في االمتحان أو 0قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى عالمة الصفر )

التأكد من توفر بطاقة هوية الطالب الصادرة من الكلية أو البطاقة الشخصية أو رخصة القيادة  .10

وإبرازها عبر الكاميرا في المنصات المعتمدة حتى يتمكن المراقبون من التحقق من هوية الطالب قبل 

 دقيقة من بدء االختبار. 30

 .العماني الرسمي اإللتزام بالزي .11

 

 

 

 

 

 



: االمتحان أثناء .ب  

 بدء قبل المعتمد النظام في والصدق األكاديمية النزاهة سياسة إعالن نموذج ووافق على بتمعن اقرأ. 1

 اإلنترنت. عبر االختبار

 .االمتحان تسجيل سيتم مالحظة: .االختبار مدة طوال الكاميرا تشغيل في استمر. 2

اثناء  الطالب وجه وتغطيةا الكاميرا وتغطيةا ، وضعها بالشكل الصحيح وعدما ، الكاميرا تشغيل إيقاف. 3

الرسوب في  وبالتالي االختبار في( 0) صفريعطى الطالب وسوف  االمتحان للوائح مخالف يعتبر ،االختبار

 .المادة

 ذلك في بما ،أو ممارسات خاطئة أكاديمي سلوك سوء أي على العقوبات تطبيق سيتم بأنه علم على كن . 4

 :الحصر ال المثال سبيل على

 عدم فتح الكاميرا.. أ

 .االمتحان أثناء التحدث محاولةب. 

 كانت. وسيلة بأي االمتحان الطلبة والمراقبين أثناء إزعاج. ج          

 .باإلجابات اآلخرين الطالب مساعدة. د

 .اآلخرينمن الطالب  الغش. محاولة ه

 والسرقة االدبية.  . اإلنتحالت

 وسيتم مطلوبة تفاصيل ألي التحقيق للجنة وستمتثل التحقيق لجنة إلى الفور على المخالفات تحويل سيتم .5

 .اللوائح على بناء   العقوبات تطبيق

 وجود حالة في اليد برفع MS Teams في الدردشة مربع باستخدام المراقب مع خاص بشكل التواصل .6

 .الوقت طوال الصوت كتم يجب. فني سؤال

 

. الطالب مسؤولية هو المحدد الوقت في المعتمدة المنصات في مطلوبة ملفات أي تقديم بأن علم على كن .7

 .بتاتا به مسموح غير المتأخر التقديم

 

 ج. ما بعد االمتحان:

 .النتائج اعالن بعد عمل أيام 3 غضون في االمتحانات نتائج على التظلم طلب تقديم يجب .1

 

 

 


