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 مـدرسة جـرين وود إنترنـاشيـونـال

 

Ref: MH24-21 

09/12/2021 

Greenwood International School  
End of Semester 1 Exams Grades 6-12 

Rules and Regulations 2021-2022 

 

Exam Platform:  Edcite 
Students will log into Edcite to do their Exams using their school Gmail account: the same username 
and password.   
 

Duration of the Exams:  

 
1. From the 19th of January – 21st of January all exams scheduled will be done during regular school 

timings.  

2. From the 24th of January- 28th of January the duration of the exams is from 8:00 am -9:40 am. Own 

transport students are to be picked up from their dismal venues at 10:00 am and buses will leave the 

school premises towards home at 10:15 am.  

 

Students are to be present in school at 7:45 am and to station themselves at their desk at 8:00 am. The 
proctors will check on the student’s attendance, and then launch the Exam. 

 
Breach of rules and misconduct during the End of Semester 1 Exams: 

 

We continue to follow our Zero-tolerance Policy when it comes to cheating during an 
assessment. This includes any of the following:  
 

 

• Being in possession of any material in any form or shape, mobile phones, smart watches, 
equipment, notebooks, or other papers at any time during an examination session other than 
your child’s device or those specified or authorized by the Teacher/Proctor.  

• Contacting, communicating, talking to, or copying from any other student/source during the 
examination or allowing work to be copied. 

• Plagiarism is not tolerated: common answers will grant all involved a zero on the related 

question. 

• Any form of misbehavior during the assessment will result in ZERO TOLERANCE for 

behavioral issues leading to MARKS BEING DEDUCTED. 

• Proctors will force-submit any exam for students who are suspected with or caught cheating or 

not responding to instructions. 
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Dress code: 
 
All our students should be dressed appropriately in their School Uniform for their Exams. Failure 
to do so will result in your son/daughter being asked to leave the Examination Room. 
 

Exam Restrictions  

• The Exam will be timed, and the platform will force exam submission even if the student has not 

completed the assessment-as is the case with regular exams. 

 

• Students will only be allowed to attempt the exam once.  

 

• Students can go back to review their answers on different questions.  

 

• Students joining the exam late will not be given extra time. 

 

• Students that face issues with the platform lagging or being pushed out of the exam are to report 

to the teacher immediately to take permission on whether to login again. 

 

• Teachers will only attend to technical issues and not content related. 
 

Equipment needed for the assessment 
 

• Students are to use their School Device, Chromebook, or their personal laptops for the Exam. 
• Please, ensure that the device your child is using is fully functional before the scheduled Exam 

time and to notify us if you have any issues with your child’s device. 

 

Late arrivals 
Students are advised to be seated at their desk at 7:50 am, and present in the Exam Room/Venue.  No 
extra time will be given to any student unless a valid reason is given to the Supervisors. Students 
that arrive after 8:10 am will not be allowed to sit for their Examination. A valid reason has to be 
submitted in order to reschedule a make-up exam. 
 

Absence 
In case of being absent, the school office should be notified by the parents before 8:00 am. If a 
student is absent without informing the school, he/she will be considered truant and immediate action 
would be taken. A Medical Report has to be submitted from the parent of an absent student and 
presented to the supervisor before the student returns to school the following day.  Make-ups will be 
granted by school after considering the excuses and deciding that they are valid. Make-ups will only 
be assigned once and if missed again without a valid reason, the student will be given a zero on the 
Exam. 
Best regards, 

School Administration                                                                                   
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 ترناشيونال نإ مدرسة جرينوود

 12إلى  6ن للصفوف م األول الفصل الدراسي نهاية ختباراتا

 2022-2021القواعد واللوائح 
 Edciteمنصة االختبار: 

 

نفس اسم المستخدم وكلمة )  Gmail  هباستخدام حساب   Edcite   الطالب الدخول إلىيسجل    . بحيث Edciteمن خالل منصة    عقد االختباراتسيتم  

 .  (المرور

 

 :مدة االمتحانات

 

 . سيتم إجراء جميع االختبارات المجدولة خالل أوقات الدراسة العادية ، )يناير 12 -يناير  19( 1.

بة الذين يستخدمون طلال. سيتم اصطحاب  صباًحا  9:40صباًحا حتى الساعة    00:8تكون مدة االختبارات من الساعة    يناير(  82-يناير  42. )2

المدرسة متجهة إلى  المدرسية  تغادر الحافالت  في حين  صباًحا    10:00الساعة  تمام  في    أماكن تجمعهم المعتادة من    المواصالت الخاصة

 صباحاً.  10:15الساعة  ازلالمن

 

. سيتحقق المراقبون من صباًحا  8:00الساعة    مقاعدهم الدراسيةوأن يتواجدوا في    صباًحا  7:45الساعة    المدرسة  إلى  على الطلبة الحضور

 ، ثم يبدأون االختبار.لبةحضور الط

 
 : األول الدراسي الفصل نهايةحانات امتء اإلخالل بالقواعد وسوء السلوك أثنا

 

 : يلي مما أيًا يتضمن. و  سوف نواصل اتباع سياسة عدم التسامح عندما يتعلق األمر بالغش أثناء ااالختبار

 

     أو أجهزة لوحية أو ساعات  iPadهواتف محمولة أو أجهزة مثل الطالب من حيازة ما يتعلق بالمواد الدراسية ضمن أي شكل من األشكال  • يمنع 

بالجهاز الذي سيتم من  ذكية أو ملخصات أو كتب أوأي أوراق/أدوات أخرى تتعلق بمادة االختبار في أي وقت أثناء جلسة االختبار . يسمح فقط 

 خالله أداء االختبار أو أي أدوات أخرى يحددها أو يأذن بها المعلم / المراقب.

 الطالب.  أعمال بنسخ أو نقللآلخرين  السماح• يمنع االتصال أو التحدث أو النسخ من أي طالب / أو من أي مصدر آخر أثناء االختبار كما يمنع 

 اإلجابات الشائعة صفًرا في السؤال ذي الصلة.  ذوي  نتحال : سيتم منح المشاركين• لن يتم التسامح مع الغش أو اال

 سيؤدي إلى خصم العالمات. • أي شكل من أشكال سوء السلوك  أو عدم التقيد بالقواعد أثناء االختبار

 ضبطهم أثناء قيامهم بالغش. تم االشتباه بهم أو يالذين للطالب  االختبار إجبارياً بإنهاء  يقوم المراقبون  • سوف
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 : الزي

 بمغادرة غرفة االختبار.  الطالب/الطالبةبذلك إلى مطالبة   التقيدالزي المدرسي أثناء االختبارات. سيؤدي عدم ارتداء جميع الطالب  يتوجب على

 

 لوائح االختبار 

 

النظر عما    تسليمالمنصة    سيتم تحديد وقت معين لالختبار و ستفرض•   أنهى االختبار  إاالختبار بغض  قد  الطالب  الحال مع    - م ال أذا كان  كما هو 

 االختبارات العادية.

 • يُسمح للطالب بتقديم االختبار مرة واحدة فقط.

 • يمكن للطالب أثناء االختبار العودة الى األسئلة السابقة  ومراجعة إجاباتهم.

 ينضمون إلى االختبار في وقت متأخر وقتًا إضافيًا.• لن يتم منح الطالب الذين 

لى إذن  • يجب على الطالب الذين يواجهون مشكالت تقنية أثناء االختبار  ) تعطل المنصة أو توقف االختبار  ( إبالغ المعلم على الفور للحصول ع

 ما إذا كان عليهم تسجيل الدخول مرة أخرى. بشأن

 التي قد يواجهها الطالب أثناء االختبار. التقنية شاكلجابة فقط  عن الماالختبار . سيتم اإلتعلق بمادة ال يسمح بتوجيه أي استفسارات ت• 

 
 التجهيزات  الالزمة أثناء االختبار

 

 أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم .  Chromebook• يجب على الطالب استخدام جهاز الكمبيوتر المدرسي أو جهاز 

 الطالب. يرجى التأكد من أن الجهاز الذي يستخدمه الطالب يعمل بكامل طاقته قبل وقت االختبار المحدد وإخطارنا إذا كان لديك أي مشاكل في جهاز • 

 
 التأخير 

 

لن يتم إعطاء أي وقت إضافي ألي طالب متأخر ما لم .  لى مقاعدهموالجلوس عصباًحا ،     7:50الساعة  بالتواجد في قاعة االختبار    ينصح الطالب

بتقديم االمتحان. وينبغي تقديم العذر المقبول حتى يتم    صباًحا   8:10. لن يسمح للطالب الذين يصلون بعد الساعة  يتم إعطاء سبب وجيه للمشرفين 

 . تحديد موعد إلعادة االمتحان

 

 الغياب 

 

غائبا  في حال   دخولاليعتبر الطالب الذي لم يسجل  صباًحا.    8:00إخطار إدارة المدرسة قبل الساعة    في حالة التغيب عن االختبار، يجب على الوالدين

 إلى المشرف قبل عودة الطالب إلى حضور  تقرير طبيخاذ إجراءات فورية. يجب على ولي أمر الطالب الغائب تقديم لم يتم  إعالم المدرسة وسيتم ات

 االختبار عادة إبيسمح للطالب  بعد النظر في العذر المقدم والبت في صالحيته. إعادة االختبار جلسات االختبارات  في اليوم التالي. سيتم تحديد موعد   

 مرة أخرى ، سيتم منح الطالب صفًرا في االختبار.  تعذر عن حضورهمرة واحدة فقط ، وإذا  

 

 مع الدعاء للجميع بالتوفيق 

 إدارة المدرسة                                                                                                                           
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