ﻗﺑل اﻻﻣﺗﺣﺎن
 ﺗﺟﮭﯾز اﻟﮭوﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ و وﺿﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎوﻟﺔ
 ﯾﺟب اﯾﻘﺎف اﻟﮭﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل

أﺛﻧﺎء اﻻﻣﺗﺣﺎن
ﯾﻣﻛن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻟواﺋﺢ اﻻﻣﺗﺣﺎن ﻋﻧد اﻟﻣﻣﺗﺣن
 اﻟﺻﻣت اﻟﺗﺎم أﺛﻧﺎء وﺑﻌد اﻻﻣﺗﺣﺎن
 اﻣﺗﺣﺎن اﻟـ VCAاﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻊ اﻟﺳﻣﻊ
 40 ﺳؤاﻻ
 75 دﻗﯾﻘﺔ
 = ٪64.5 ≤ ﻧﺎﺟﺢ
VCA-VOL و VCA-VIL
 70 ﺳؤاﻻ
 75 دﻗﯾﻘﺔ
 = ٪64.5 ≤ ﻧﺎﺟﺢ

ﺑﻌد اﻻﻣﺗﺣﺎن
 اﺧﺑﺎر اﻟﻣﻣﺗﺣن
 ﺗﺳﻠﯾم ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺛﺎﺋﻖ  +اﻟﺗوﻗﯾﻊ
 اﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻛﺎﻣﻠﺔ
 ﻧﻣوذج اﻟﺷﻛوى واﻻﻗﺗراح ﻣﺗﺎح ﻋﻧد اﻟﻔﺎﺣص

اﻟﺷﮭﺎدة/اﻟدﺑﻠوم )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﺟﺎح(
 ﺳﯾﺗم إرﺳﺎل اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ )ﻧﺎﺟﺢ  /راﺳب( ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
 ﺳﯾﺗم إرﺳﺎل اﻟدﺑﻠوم ﺑﺎﻟﺑرﯾد
 ﺗﺑﻘﻰ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻣدة  10ﺳﻧوات
 اطﻠب ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔhttps://be-consult.be/duplicaat-attest :
 اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتhttps://csm-examen.be/cdr :

لوائح االمتحان الخاصة بـ BE-CONSULT
 .1قبل االمتحان
• يجب على المتقدمين لالمتحان إبراز بطاقة هويتهم للتحقق من صحة البيانات.
• يجب إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة.
• يجب أن تكون الطاوالت فارغة :غير مسموح بكتب أو أوراق أخرى.
 .2أثناء االمتحان
• هناك ثالثة أنواع من اختبارات  VCAالتي يمكن إجراؤها:
 VCA-B .1يحتوي هذا االختبار على  40سؤاالً .يتم منح المتقدمين لالمتحان  75دقيقة للقيام بذلك .يجب تحقيق  ٪64.5على
األقل للنجاح.
ً
سؤاال .يتم منح المتقدمين لالمتحان  75دقيقة للقيام بذلك .يجب تحقيق ٪64.5
 VCA-VOL .2يحتوي هذا االختبار على 70
على األقل للنجاح.
 VCU-VIL .3يحتوي هذا االختبار على  70سؤاالً .يتم منح المتقدمين لالمتحان  75دقيقة للقيام بذلك .يجب تحقيق ٪64.5
على األقل للنجاح.
• يتم إجراء االختبار على كمبيوتر محمول .يتم طرح أسئلة االختيار من متعدد حيث يمكن  ،بنا ًء على السؤال  ،إجابة واحدة أو
أكثر .إذا كان من الممكن وجود أكثر من إجابة واحدة  ،فسيتم ذكر ذلك أيضًا في السؤال.
فورا على شاشة الكمبيوتر.
• عند االنتهاء من االختبار  ،ستظهر النتيجة ً
• لوائح االمتحان متوفرة ويمكن طلبها من الفاحص.
• يجب التزام الصمت التام أثناء االمتحان.
 .3بعد االمتحان
• يخبر الطالب الممتحن بأنه انتهى من االختبار.
• يتم توقيع جميع المستندات وتسليمها إلى الممتحن.
• يجب إكمال نموذج التقييم عبر اإلنترنت بعد االنتهاء من االختبار.
• إذا كانت هناك تعليقات أو اقتراحات بخصوص االمتحان  ،فيمكن للطالب كتابة ذلك في نموذج اقتراح أو شكوى .يمكن
الحصول عليها من الفاحص.
 .4الشهادة/الدبلوم
• سيتم إرسال بريد إلكتروني في موعد أقصاه يوم واحد يوضح ما إذا كان المرشح قد نجح  /رسب.
• في حالة النجاح  ،سيتم إرسال الشهادة بالبريد إلى مقدم الطلب لالمتحان  ،بعد دفع الفاتورة.
• يُطلب عمل النسخ كتابيًا عبر موقع  BE-Consultاإللكترونيhttps://be-consult.be/duplicaat-attest.
• الدبلومة صالحة لمدة  10سنوات.
• يمكن االطالع على البيانات عبر سجل الدبلوم المركزي على العنوان التاليhttps://csm-examen.be/cdr.
• إذا كانت التفاصيل الخاصة بك غير صحيحة  ،يمكنك طلب تصحيح الدبلوم في مركز االختبارات.
 .5الغش/االحتيال
• في حالة الغش أثناء االمتحان  ،سيتم إيقاف الطالب ويجب عليه مغادرة مركز االمتحان .سيقوم المركز باإلبالغ عن هذا
االحتيال إلى اللجنة الفنية.
• في حالة الغش في الدبلوم يعلن الغاء الدبلوم .سيقوم المركز باإلبالغ عن هذا االحتيال إلى اللجنة الفنية.
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