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Dear Student, 

 

Welcome to Sohar University’s Placement 

Testing Session. This test has been 

designed to place you in the level that will be 

best for you in Computing. Good luck! 

 

Please go through the step-by-step guide on 

how to access the Placement Test: 
 

 

Please note the following points carefully: 
 
1. Username : Student ID 

Password: Password 
 

2. Test time: 50 minutes 
 
 
 

4. YOU WILL NOT BE ALLOWED EXTRA 
TIME if you start late. 
 

 
5. You must press SUBMIT ALL AND 
FINISH at the end of the test to save it.  

 

 الطلبة، أعزاءنا
 

تم    صحار.تحديد المستوى في جامعة    اختبار بكم في    وسهالأهال  

هذا   دراسة    االختبارتصميم  مستوى  في  الطالب  أجل وضع  من 

   المناسب.  الحاسوب

 .مع أمنياتنا لكم بالتوفيق 

 
 

  وكيفية   االختبارات  هيرجى مراجعة الخطوات اإلرشادية لدخول هذ

 : أدناه  الموضحةه حسب المواعيد أداء 
 
 

 يرجى مالحظة اآلتي: 

 الجامعي: الرقم  اسم المستخدم  -1

 كلمة المرور :  كلمة المرور
 

 دقيقة  50مدة االختبار:   -2

 
 

 لن يتم منح وقت إضافي  -3
 

 SUBMITيجب إنهاء وتسليم اإلختبار من خالل الضغط على   -4

ALL AND FINISH .و ليس من خالل إغالق الصفحة 
 

 

 



 
 

 تحديد المستوى: اختبار ألداءيتوجب على كل طالب إتباع الخطوات التالية 

You must follow the steps below to complete the test: 

 

". يجب إستخدام الرقم الجامعي كرمز  sulms.su.edu.omيجب الدخول لصفحة اإلختبار عن طريق عنوان الموقع " الخطوة األولى:

 ثم إختر اضغط على صفحة الحاسوب والنقر على أيقونة اإلختبار. .دخول و كلمة مرور حسب الموضح في الصورة أدناه

”. Use your student ID and sulms.su.edu.omyou need to access the test page using the address “ Step 1:

password to login as shown below. Then, access the Computing page and click the test icon. 

 

 

 ، كما هو مبين في الصورة أداناه. يجب الضغط على الزر مباشرة بعد تسجيل الدخول لالختبارالصفحة الرئيسية سيتم فتح   الخطوة الثانية:

 .IC3M1 PT االختبارعلى رابط   اضغطبعد تحميل الملفات،  .االختباروتحميل الملفات المرفقة مع  (IC3M1 PT) الحاسوب اختبارلبدء   

وذلك   االختبار( قبل بدء  Word, Excel, PowerPointملفات )يجب تنزيل الملفات المرفقة وعددها ثالث  مالحظة مهمة: -

 عليها.  العمليإلجراء التطبيق 

 تنزيل ملفات.( IC3M2) 2اختبار مادة الحاسوب   ال يتطلب أداء -

will be opened directly once you log in as shown in the picture below. Click of the test page  omeHStep 2: 

to start the Computing (IC3M1 1 PT) test and download the files. Then click on the link IC3M1 PT. 

- Important note: you MUST download the attached file (Word, Excel, PowerPoint) for practical 

questions before you start the test.  

- No files are required to attempt IC3M2 test. 

 



 
 

، سيتم فتح صفحة اإلختبار لبدأ اإلختبار وذلك بالضغط على زر  IC3M1 PTبعد الضغط على رابط اإلختبار  الخطوة الثالثة:

Attempt quiz now .كما موضح في الصورة أدناه 

 

 .االختبارلبدء  Start Attemptيرجى الضغط على زر  ،الشاشةستظهر رسالة تأكيد على  -

- Again, a confirmation message will appear on the screen, just click on Start Attempt. 

 

 

اآلن يمكنك بدء اإلختبار وحل األسئلة عن طريق إختيار اإلجابة الصحيحة من الخيارات المعطاه. يمكنك تحريك الشاشة   :الرابعةالخطوة 

 لألسفل لحل جميع األسئلة. 

Step 4: now you can start answering questions and scroll the screen down. 

 

 .و أ     الصفحةمن صفحة إلى أخرى عن طريق األزرار في أسفل  االنتقاليمكنك  -

- You can move from one page to another using the buttons  or  



 
 

 

  في الصفحة التالية وبعدها أسفل الشاشة Finish Attemptمن حل جميع األسئلة، يجب الضغط على زر  االنتهاءعند  : الخامسةالخطوة 

 . Sumbit all and finishمره أخرى للتأكيد على زر  اضغط

button at the bottom of the page  Finish Attemptafter you finish answering all questions, click on  :5 Step

.Submit all and finishclick again on  on the next page, thenand  

 

 the End –النهاية 


