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معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك
قم بالدخول علىى  https://infokomp.itslearning.comواتبع التعليمات أدناه.
الخيار :1عىل الكمبيوتر
1

2

انقر على ”?”Har du glömt ditt lösenord

أدخل بريدك اإللكتروني ثم انقر على ””Skicka förfrågan

الخيار :2عي متصفح ر
الذك (مثل  Safariأو )Chrome
االنينت من عىل هاتفك
ر
ي
1

2

3

افتح المتصفح وقم بالدخول على
https://infokomp.itslearning.com

انقر على

أدخل بريدك اإللكتروني ثم انقرعلى
””Sicka förfrågan

”?”Har du glömt ditt lösenord

ستتلقى اآلن رسالة إلكترونية من الموقع تحتوي على رابط على النحو التالي:

www.infokomp.se

البيانات الشخصية والالئحة العامة لحماية البيانات
عملنا يتوافق مع الئحة حماية البيانات ( ) GDPRفيما يتعلق بمعالجة وتخزين البيانات الشخصية .حتى نتمكن من تحقيق مهمتنا
التعليمية تجاه طالبنا وعمالئنا (البلدية)  ،نحتاج إلى تخزين بيانات معينة مثل األسم وتاريخ الميالد والبريد اإللكتروني والخ .وهذا
العمل يستندعلى أساس قانوني وأغراض مشروعة .إذا كانت لديك أية أسئلة حول هذا األمر يرجى االتصال بمعلمك أو قراءة المزيد
هناhttps://www.datainspektionen.se. :

هكذا تبدأ مع تطبيق الـ ITSLEARNING
تثبيت التطبيق على هاتفك الذكي
 )1انقر على سوق التطبيقات الخاص بهاتفك الذكي

 )2إلضافة المدرسة ابحث عن Infokomp
 )3انقر على " "Aktivera notifieringarلكي تحصل على إشعارعند تلقيك إخطارات أو
تعليمات من المعلم او المدرسة

إجابات على األسئلة المتعلقة بالدراسة وغيرها من المعلومات الهامة من خالل
itslearning
ستجد معلومات وإجابات ألسئلة مختلفة التي لها عالقة بدراستك تحت عنوان "." Viktig information
 )1انقر على "، " Kurser
)2

و " " Viktig informationثم على

( Innehåll )3انظرالصورأدناه)
الذك
عىل هاتفك
ي
1

2

عىل الكمبيوتر
3
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معلومات حول الكورس من خالل itslearning
 )1انقر على "" Kurser

 )2انتقل إلى الكورس الخاصة بك و " " Innehållكما هو موضح أدناه.
 )3ثم انتقل إلى مجلد " " Material och planeringarثم انقر فوق ملف ال
الذك
عىل هاتفك
ي

””Kursintroduktion

عىل الكمبيوتر
2

1

التخطيط والجدول األسبوعي
 )1انقر على ”  ” Innehållومن ثم
Kursplanering )2

ستجد هناك جدول أسبوعي عام ( 5أو  10أو  20أسبوعًا) .إذا كنت بحاجة إلى جدول مخصص اكثر الحتياجاتك فاتصل
بمعلمك.
إذا كنت تدرس في الفصل ( )Närundervisningأو فليكس ()Flex
 )1انقر على "" Kurser

 )2قم باختيار

””Viktig information

 )3انقر على " " Innehållثم على " " Schemaكما هو موضح أدناه.
الذك
عىل هاتفك
ي
1

2

عىل الكمبيوتر
3
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اتصل بمعلمك
يمكنك االتصال بمعلمك من خالل كتابة رسالة عبر  itslearningعلى النحو التالي.
عىل الكمبيوتر

الذك
عىل هاتفك
ي
 )1انقر على
" "MEDDELANDENفي
شريط القائمة
 )2انقر على رمز الـ "زائد" في الجزء
السفلي من الشاشة

 )1انقر على أيقونة الرسالة الموجودة أعلى اليمين
 )2انقر على زر اللـ ""Nytt

النشاط الدراسي والفصل الدراسي
عدد ساعات الدراسة حسب إيقاع الكورس
عدد الساعات التي يتعين
تخصيصها للدراسة في األسبوع

عدد األسابيع

اإليقاع

40

2-3

100%

20

5

50%

10

10

25%

40

5

100%

20

10

50%

10

20

25%

النشاط الدراسي والفصل من الدراسة ()Studieavbrott
للحصول على نشاط دراسي  ،يجب أن تتبع الجدول االسبوعي في الكورس.
تتبع الجدول

+

إرسال الوظائف

=

نشاط دراسي

إذا ليس لديك نشاط دراسي لمدة  3أسابيع متتالية فسوف تفقد مكانك في الكورس.

هكذا تتجنب الفصل الدراسي
اقض الوقت الكافي في دراستك.
)1
ِ
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إجمالي عدد النقاط

50 p

100 p

 )2فكر في المكان والزمان الذين يعطونك اكبر فرصة للدراسة بتركيز وبدون تقطع
 )3قم بالحصول على كتب الكورس بأسرع وقت ممكن.
 )4اتبع الجدول االسبوعي الخاص بك واتصل بالمعلم بمجرد أن تصادفك اي مشكلة في الدراسة.
 )5ابق على اتصال وثيق مع معلمك.

في حال مرضك
عليك ان تقوم بإعالم المعلم او المدرسة بأنك مريض من خالل كتابة رسالة عبر  .itslearningإذا كنت مريضًا ألكثر من
أسبوعين  ،فأنت بحاجة إلى تقديم شهادة طبية لكي ال تخاطر بالحصول على الفصل من الدراسة .يتم إرسال الشهادة الطبية
إلى المدرسة (انظر تفاصيل االتصال على  .)www.infokomp.se/kontaktضع في اعتبارك أنك بحاجة للتسجيل في مكتب
ال  Försäkringskassanأو .CSN

الكتب
يمكنك على سبيل المثال شراء الكتب الخاصة بالكورس من على  www.bokus.seأو .www.adlibris.se
اشتر كتبًا رقمية.
تأكد من القيام بذلك بسرعة حتى ال تخاطر بالتخلف في مواعيد الكورس .نصيحة:
ِ
)1

قم بالدخول على موقعنا https://www.infokomp.se/elevservice/kurslitteraturlista/

)2

انقر على ””Kurslitteraturlista – Grund/Gymnasial

تأثير الطالب على التدريس
يمكنك التأثير على دراستك من خالل الطرق التالية:
 )1تقييم الكورس
 )2تقديم شكوى عبر  itslearningأو
 )3أن تصبح عضو في مجلس طالب المدرسة ( .)Studeranderådتحدث إلى معلمك لمزيد من المعلومات.

القرض واالعانة الدراسية
تستطيع ان تتقدم بالطلب للحصول على قرض او اعانة دراسية من خالل ال  .CSNللمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع
التالي  .www.csn.seستجد ايضا معلومات اخرى تحت " ." Viktig informationعلى الـ ”.”itslearning

لالتصال بنا
يمكنك العثور على تفاصيل االتصال بمدارسنا على موقعنا على اإلنترنت.www.infokomp.se/kontakt :

www.infokomp.se

بالتوفيق

www.infokomp.se

