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Exam Rules 
Exams are used to affirm student learning. 
The combination of the Canvas and Teams 
platforms enables teachers to actively 
monitor students during the assessments 
to assure fairness and equity. To 
accomplish this, the testing environment 
must hold every participant equally 
accountable by adhering to the following 
rules. 
Breaking the rules will result in a mark of 
zero. 

 
1.   Students are required to have 

and use a camera during the 

entire exam. 

2.   Students must remain on 

camera until the end of the 

testing window, even if they 

finish early. 

3.   Students must not speak during the 
assessment. 

4.   Students must be on time for the 
assessment. 

5.   Students must not have 

assistance with the quiz. 

This includes parents, 

tutors, siblings, family, and 

friends. 

6.   Students must not search for 
answers on the Internet. 

Plagiarism will result in a mark of 
zero. 

7.   Students may not use multiple 

devices during the exam, such 

as cell phones. 

8.   Make-up exams, no 
matter the 
circumstances, will count 
as 75% 

 
 

 قواعد االمتحان
ن  تستخدم االمتحانات لتأكيد تعلم الطالب. يتيح الجمع بي 
ن  ن األساسيي  Canvasالنظامي  و   Teams ن مراقبة   للمعلمي 
الطالب بنشاط أثناء التقييمات لضمان العدالة واإلنصاف. 

لتحقيق ذلك ، يجب عىل بيئة االختبار محاسبة كل مشارك عىل 
ام  ن بالقواعد التالية. قدم المساواة من خالل االلت   

 
 
 
 

القواعد سينتج عنه عالمة الصفر.  كرس  
 

 
ا واستخدامها أثناء . 1 ُيطلب من الطالب الحصول عىل كامت 

 االمتحان بأكمله. 
 

ا حت  نهاية نافذة االختبار ، . 2 يجب أن يظل الطالب أمام الكامت 
 حت  لو انتهوا مبكًرا. 

 
 
 
 

التقييم. يجب عىل الطالب عدم التحدث أثناء . 3  
 

ي الوقت المحدد للتقييم. . 4
يجب أن يحضن الطالب فن  

 
ي االختبار. وهذا . 5

يجب أال يحصل الطالب عىل مساعدة فن
ن واألشقاء والعائلة واألصدقاء.   يشمل اآلباء والمعلمي 

 
 
 
 

نت. . 6 يجب عىل الطالب عدم البحث عن إجابات عىل اإلنت   
 سينتج عن االنتحال عالمة الصفر. 

 
 

يجوز للطالب استخدام أجهزة متعددة أثناء االختبار ، مثل ال . 7
 الهواتف المحمولة. 

 
 

٪ مهما كانت الظروف. 75االمتحانات التعويضية . 8  
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