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Evaluation, Testing & Assessment Department 

 

ONLINE ORAL ENGLISH PLACEMENT TEST 
 

 The Test and its Purpose 

 

The Online Oral English Placement Test (OOEPT) is an 

online oral test. It is designed to assess individuals’ speaking 

language abilities in order to place them into the different 

levels of the SCE English Language communication 

programs.  

 

  االختبار وغرضه 

 

 مصفففففف م ت،اإلنترناختبارعن بعد يتم عبره  يالشفففففف   OOEPT اختبار

 الحص ل يتم التي الدرجات وتستخدم. األشخاص لدى التحدث ك اءة لقياس

 لل تقدمين ال ختل ة ال سففففففت يات تحديد فى الشفففففف  ى ختباراال فى عليها

  .ال ست ر التعليم كلية تقدمها التى  ي الش الت اصل ببرامج لاللتحاق

 Test Format, Time & Components 

 
The OOEPT adopts a direct format where two candidates are 

assessed by two trained speaking examiners. One of the 

examiners is an interviewer and the other is an assessor. The 

interviewer is mainly responsible for interacting with 

candidates and administrating the tasks while the assessor is 

mainly in charge of scoring candidates’ performances using 

a rubric aligned with the CEFR. 

 

The OOEPT includes four tasks and requires approximately 

15 minutes to complete. The tasks are organized from easy 

to challenging.  The following table shows the test 

components, with the corresponding CEFR levels, and time 

required in some detail. 

  ومكوناته ه،زمنطريقة االختبار، و 

 

 اثنين يميقت يتم حيث ال باشففر بالشفف ل الشفف  ى OOEPT اختبار يت يز

 أحد يق م. وال ت رسفففففين نينال  تح من اثنين قبل من ال رشفففففحين من

 يت لى حين فى االختبار وإدارة ال رشففففحين مع بالت اصففففل نينال  تح

 اآلخر

 مع تت ق تحليلية ق اعد باستخدام الدرجات وإعطاء ال رشحين أداء يميتق

 .CEFR معيار

 

 تموي .إلك الها دقيقة 15 ح الى يتطلبحيث  مهام أربع االختبار يتض ن

 م  نات التالى الجدول ويبين .األصعب إلى األسهل من ال هام تنظيم

 .منها ل ل الالزم وال قت ال قابلة، CEFR مست يات مع االختبار،

 

TASKS 
Time 

(Minutes) 
CEFR 

Levels 
Brief Description 

    

Tasks  
1 & 2 

1-2 A1-A2 
Factual-, personal- & 
experienced-based 
questions 

Task 3 1-2 A2-B1 
Pictures-based 
descriptions 

Task 4 5-6 B2-C1 
Prompt-based 
debates  

 

 

 وصف المهمات 
مستوى االسئلة 

 CEFRوفق 

الوقت 

 بالدقائق
 المهمات

أسئلة تعت د على الخبرات 

 الشخصية
A1-A2 1-2 

  تانالمهم

 2و  1

 3المهمة  A2-B1 1-2 يستند الى ص ر وصف

 4المهمة  B2-C1 5-6 مناظرات محددة ال دة

 

 

 

 Important Instructions 

 

 All the test materials are SCE copyright that cannot be 

transferred and/ or copied by any means.  

 You MUST show an official PHOTO ID (this 

includes national IDs, passports and driving licenses) to 

the examiner.  

  تعليمات مهمة 

 

  ست ر؛ لحق ق ال ل ية ال  رية ل لية التعليم الج يع م اد االختبار تخضع 

 وبالتالي ال ي  ن نقل أي جزء منها أو نسخه بأية وسيلة كانت.

  ب ا في ذلك رسمية  صورةتحمل  بطاقة هوية ابرازيجب عليك(

 .ُممتِحنلل بطاقات اله ية ال طنية وج ازات الس ر ورخص القيادة( 
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 The setting where you take the test MUST be quiet. It 

is your own responsibility to have a noiseless setting. 

 Any electronic device, including alarms on your watch, 

MUST be switched off during the test. If any device 

makes noise or you are seen using it at any time during 

the duration of the test, it is grounds for immediate 

(score) cancellation. 

 It is your responsibility to correctly note the dates and 

times of the online test.  In case of not showing up, 

you have to register again for the test and no refund will 

be made.  If there is a justifiable reason, please send an 

email to etad@aucegypt.edu including your SID and 

justification, and attach to the email supported 

documents. 

 You cannot start the test late.  If you have a justifiable 

reason, please send an email immediately to 

etad@aucegypt.edu to study the case and decide on 

rescheduling the test or not to you. 

 Test-takers must wait a minimum of 30 days before 

they can retake the test. This time should be spent on 

improving your language skills. The system will 

automatically prevent you from retaking the test until 

this time has passed. 

 In the event of disconnection, the test will be cancelled 

and you have to contact the Evaluation, Testing & 

Assessment Department of the AUC/SCE 

(etad@aucegypt.edu), to decide on your case in light 

of its policies.   

  ك االختبار هادئًا. ومن مسؤوليت يجري فيهالذي  ال  انيجب أن ي  ن

 بال ض ضاء. ال  انالخاصة أن ي  ن 

  على  ال نبهب ا في ذلك  إل تروني،يجب إيقاف تشغيل أي جهاز

وانت أو ش هدت  ضجيجأي جهاز  أصدرساعتك أثناء االختبار. إذا 

 ال  ريإللغاء ل، فهذا سبب دمه في أي وقت خالل مدة االختبارتستخ

  .درجة(لل)

  

  عبر على عاتقك مسؤؤؤؤؤؤؤدوين  تاونخ تووقنت والوتاا و  ت اقتقع 

،  جب عل ك في حالة عدم الحضكككككورواإلنترنت بشكككككيح صكككككح    

 إذا يانوالتسككج ح مرأ رىرى لتىتبار ولن  تم اسككترداد رو رمواح  

هنككككاك سكككككككبككككب مبرر،  رجك إرسككككككككككاح بر ككككد إليتروني إلك 

etad@aucegypt.edu  رقم بطكككاقكككة الطكككالكككب  تضكككككككمنSID 

 بالبر د اإلليتروني لداعمة ، وإرفاق المستندات ار روالتب

 

 مبرر   إذا يان لد ك سبب  نمكنك  اء و  ت اق في وتا متأ ق ،

 رجك إرساح بر د إليتروني علك الفور إلك 

etad@aucegypt.edu  لدراسة الحالة والبت في إعادأ جدولة

 االىتبار رم ال 

 

  مدأ ظار ل بار االنت قدم ن لتىت جب علك المت ًما على وألت 30   لنو

 جب قضككككككككاو هذا الوقت في وقبح رن  تمينوا من إعادأ االىتبار  

تبار تحسككك ن مهاراتك اللةو ة  سككك منظك النظام تلقائ إا من إعادأ االى

 حتك  مر هذا الوقت 

 

  سم اصل مع قفي حالة قطع االتصال، سيتم إلغاء االختبار ويجب عليك الت

 ةلقاهرباة األمري ية االختبارات والتقييم ب لية التعليم ال ست ر بالجامع

(etad@aucegypt.edu)  التخاذ قرار بشان ذلك في ض ء سياساتها

 ال تبعة.

 Frequently Asked Question        أسئلة شائعة 

 Q. What do I need to take a test?     

 

A desktop, laptop, or mobile (Android/iPhone)/Tablet/iPad, 

a built-in camera or a separate webcam connected, an internet 

connection and a Zoom application. 

 

   :ما الذي أحتاجه إلجراء االمتحان؟س 

 

( Android /iPhoneك بي تر م تبي أو ك بي تر مح  ل أو هاتف مح  ل )

، واتصال ميرا مدمجة أو كاميرا ويب من صلةوكا، iPadجهاز ل حي /  /

 .Zoomباإلنترنت وتطبيق 

 Q. How can I be ready for the test?  

 

 Stay alone in a quiet room with a closed door 

 Make sure that the power cable is secured. 

 Check the internet connection and make sure it is 

stable. 

 Restart your device 15 minutes before the exam time. 

 Close all unnecessary programs  

 Open the Zoom invitation email sent to you on your 

SCE email account and click on the test link 5 minutes 

before your test time. 

   ؟لالمتحانس: كيف يمكنني االستعداد 

 

 .مع إغالق البابفي غرفة هادئة  ب  ردكابق   -

 .ال هرباءتأكد من تأمين كابل   -

 .ثابتةتحقق من وصلة االنترنت وتأكد من أنها   -

  من م عد االختبار. دقيقه 15 أعد تشغيل جهازك قبل 

 

 أغلق ج يع البرامج غير الضرورية. 

 

  افتح رسالة البريد اإلل تروني الخاصة بدع ةZoom  لى عال رسلة إليك

ابط وانقر على ر الخاص ب لية التعليم ال ست رحساب بريدك اإلل تروني 

 من وقت االختبار. دقائق 5االختبار قبل 

 

mailto:etad@aucegypt.edu
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 Q. How can I join the test? 

 

Open the SCE/ETAD invitation email and click on the 

provided link in the email. 

 

 

  االنضمام إلى االختبار؟كيف يمكنني : س 

 

 لتعليم من قسم االختبارات والتقييم ب لية ا الدع ة ال رسلة افتح

في ال رسل وانقر على الرابط  ،لبريد اإلل ترونيابال ست ر 

 .البريد اإلل تروني


