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EXAMINATION RULES AND GUIDELINES FOR STUDENTS 
 

Dear Students, 

 

 Dear Students, 

Rules: 

 Students without the college ID (or National ID for new intake) are NOT allowed to take 

the exam. 

 Use of mobile phones and any other electronic 

gadgets inside the examination hall is NOT allowed.  

 Copying, cheating, and any kind of malpractices on 

the examination are strictly prohibited. Immediate actions wil be taken against violations. 

 A small water bottle is allowed inside the exam hall. 

 Students are not allowed to go out from the examination hall except in emergency 

situations (medical reasons). 

 Students should not be allowed to leave the exam hall during the first 30 minutes of the 

actual time of the exam.  

 Students who come after the listening track has started will NOT be admitted to the exam 

room. They will be admitted for the Reading and the Writing Exams. They need to 

submit a valid excuse in order to get the Listening exam later.  

 

Guidelines for the exam: 

 No books or materials are allowed inside the exam hall. 

 Strictly adhere to instructions given by the invigilators.   

 Question paper should NOT be open until the 

invigilator asks the students to do so. 

 Name, ID number and group should clearly be written on the answer sheets and the cover 

pages for each skill. 

 The exams should be written only in pen. 

 Any clarifications on questions should be asked to the level’s test writer on his/her tour 

during the session.  

 All exams should be completed within the allocated time. No extra time will be given.  

 Listening and Reading answers should be transferred onto the answer sheets. Answers on 

the question papers will NOT be marked. 

 The answer sheets and the question papers will be collected immediately after each skill. 

If they are not handed in on time, it will be reported as malpractice.  
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 The on-line Student Feedback on Exam should be completed and 

submitted immediately after the exam. The form can be accessed through 

the mobile phones. 

 

Order and Duration of the GFP exams: 

 1.  Listening-till the script is over with 7 minutes’ transfer time  

 2.  Reading-60 minutes 

 3.  Writing-60 minutes (Levels 1-3) 70 minutes (Level 4) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 للطالب وارشادات اتاالمتحان قواعد

 الطلبة، اعزائي

 

 :االمتحانات قواعد

 بة ة الشخصية للطليسمح حضور اإلمتحان بالطاق .االمتحانبالجلوس  الكلية بطاقة يحملون ال الذين للطالب يُسمح ال

 الجدد أو الذين فقدوا بطاقاتهم فقط. 

 تالمتحاناا قاعة خلدا ىخرأ نيةولكترإ أدوات وأي لمحمولةا تفالهوا امباستخد يسمح ال. 

  ضد فورية راءاتإج اتخاذ سيتم. االمتحان في الخاطئة الممارسات من نوع أي أو نقل اجابة أو نسخ باتا امنعيمنع 

 .المخالفين

 االمتحان قاعة داخل صغيرة ماء زجاجةبإحضار   يُسمح. 

 (.طبية ألسباب) الطوارئ حاالت في إال االمتحان قاعة من بالخروج للطالب يسمح ال 

 لالمتحان الفعلي الوقت من دقيقة 30 أول خالل االمتحانات قاعة رةبمغاد للطالب السماح عدم. 

 امتحانات يف قبولهم سيتم. نالمتحاا فةرغ لیإ ملھوخدب یسمح الاالنصات  بداية امتحان دبع ونيأت نيذلا بالطلا 

 .الحق توق في نصاتاال امتحان أداء على موافقةال أجل من مقبول عذر تقديم إلى يحتاجونو. والكتابة القراءة

 

 :االمتحان إرشادات

 االمتحان قاعة داخل االوراق أو ملفات وغيرها أو بالكتب يسمح ال. 

  .إتباع التعليمات التي تعطى من قبل المراقب 

 بذلك القيام لطالبل المراقِبأذن ي حتى األسئلة ورقة فتح عدم. 

 مهارة لكل الغالف وصفحات اإلجابة أوراق على والمجموعة بوضوح بطاقةال ورقم االسم كتابة ينبغي. 

 أو) االسود( قالحبر األزر بالقلم فقط االمتحانات كتابة ينبغي. 

 وجه اليه تمن قبل المعلم الذي وضع االمتحان وأي استفسارات يجب أن  بجب أن تكونألسئلة ا نبشأ تضيحاوت أي

 جولته في قاعات االمتحانات. ءثناأ هو فقط 

 إضافي وقت أي منح يتم لن و.المخصص الوقت في تاالمتحانا جميع من االنتهاء ينبغي. 

 األسئلة راقأو في اإلجابات على منح أي درجة  يتم لن. اإلجابة أوراق إلى والقراءة نصاتاال إجابات نقل يجب. 

 مهارة كلا بعد انتهاء الوقت لفور األسئلة وأوراق اإلجابة أوراق جمع سيتم. 

  يعتبر مخالفة ألنظمة اإلمتحانات. وقت المحدد في العدم تسليم أوراق اإلمتحان للمراقب 

  تف الطلبةعلى هوا نالمتحاا بعد ةمباشر سوف يرسل الرابطواإلمتحان  علىعلى الطلبة إعطاء التغذية الراجعة .  

 



IBRA COLLEGE OF TECHNOLOGY 
English Language Centre                               

ICT\ELC\ Exam Rules And Guidelines For Students\Sem. 2 AY 2018-2019 Version 1.0 Page 3 of 3 

 

 

 

 

 

 :التأسيسية في السنة ختباراتاال ومدة ترتيب

 ي ورقة االجابة.مخصصة لنقل االجابات ال دقائق 7 مع ، النص ينتهي أن إلى - نصاتاال .1

 االمتحان( )ال يوجد وقت اضافي لنقل االجابات ويكون نقل االجابات خالل مدة دقيقة 60- القراءة .2

 (4 المستوى) دقيقة  70 بينما (3-1 مستويات) دقيقة 60  -كتابةال. .3

 


