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 مفكرة الطالب للسنة الدراسیة 18/19
 فصل الخریف 17/8-20/12 الیوم االسبوع

 .الغداء في المدرسة .Kl 09.00-13.00 .بدء المدرسة - طالب جدد الجمعة 33

 الغداء في المدرسة .kl 09.00-14.00بدء المدرسه كل الطالب االثنین 34

 نشاط ترویحي لكل الطالب الجمعة 34

 اجتماع المدرسین ثالثاء +  خمیس 35

 الیوجد درس عربي ثالثاء 36

 Orientering i Vidingsjö motionscentrum årskurs 7-9 اربعاء 36

 نشاط ریاضي في الغابه

 اجتماع مدرسین ثالثاء 38

  عمل خارج المدرسه لطالب الصف 8 اثنین - جمعة 41

 اجتماع مدرسین ثالثاء 40

 عطله للطالب   اربعاء 41

 .عطلة الخریف كل المدرسة اثنین - جمعة 44

 اجتماع للطالب الجدد ثالثاء 45

 اجتماع مدرسین ثالثاء 47

 اجتماع للطالب الجدد ثالثاء 47

 اجتماع للطالب الجدد ثالثاء 48

 عطلة للطالب خمیس 49

 .یوم جائزة نوبل احتفالیه صباحیة اثنین 50

 یوم احتفالیة لوسیا خمیس 50

  یوم دعم الطالب توقف الدروس لهذا الیوم ثالثاء 51

 حفلة ختام المدرسة اربعاء 51

 

 فصل الخریف 7/1-12/6 الیوم االسبوع

 بدایة الدوام المدرسي للطالب الجدد جمعة 1

 بدایة الدوام المدرسي لكل الطالب اثنین 2

 اجتماع ومعلومات للطالب الجدد ثالثاء 2



 .اجتماع مدرسین ثالثاء 3

  öppet hus لقاء بعد المدرسة للطالب الجدد مع اولیاء االمور ثالثاء 3

 öppet hus  عطلة للطالب الذین شاركو في نشاط الثالثاءا جمعة 3

  امتحان وزاري مادة لغه سویدیة الصف 6 ثالثاء + خمیس 6

  .اجتماع مدرسین الثاثاء 7

 عطلة الریاضه ثنین - جمعة 8

 عطلة للطالب ثالثاء 10

 امتحان وزاري للصف 9 مادة لغه سویدیة ثالثاء + خمیس 11

 اجتماع مدرسین ثالثاء 14

 امتحان وزاري الصف9 لمادة الطبیعیات اربعاء 14

 امتحان وزاري انكلیزي للصف السادس ثنیم + اربعاء 15

 امتحان وزاري انكلیزي للصف التاسع ثالثاء + خمیس 15

 påsl عطلة مدرسیه ثنین – خمیس 16

 .Påsk عطلة ثنین 17

 اجتماع مدرسین ثالثاء 17

 .maj عطلة + 1 ثالثاء – اربعاء 18

 امتحان وزاري ریاضیات للصف السادس ثنین+ اربعاء 19

19 Tامتحان وزاري اجتماعیات للصف التاسع ثالثاء + خمیس 

 امتحان وزلري ریاضیات للصف التاسع اربعاء + جمعة 20

 اجتماع مدرسین الثالثاء 21

 رحلة مدرسیة الى ستوكهلم للصغوف التواسع جمعه 21

 عطلة مدرسیة خمیس - جمعة 22

 عطلة مدرسیة خمیس - جمعة 23

 مباراة كرة قدم التواسع ضد المدرسین اثنین 24

 ختام التواسع وتودیعهم الساعه السادسه مساء ثالثاء 24

 حفل اختتام المدرسه اربعاء 24

 العطلة الصیفیه  خمیس - اربعاء 24-25

Kunskapsklubben är stängd vid personalmöte, lovdagar, studiedagar och röda helgdagar. 

  تبلیغ في حالة المرض



 في حالة مرض الطالب علىى ولي االمر االتصال قبل الساعه الثامنه صباحا وكذلك یجب االتصال یومیا اذا كان استمر مرض
  الطالب اكثر من یوم وكذلك باالمكان استخدام الموقع ادناه لتسجیل غیاب الطالب بدل االتصال

skola24 
Telefonnr: 0515 – 869 05 .زیارة الطبیب 
 طلب اجازه االتصال بمرشد الصف قبل الثامنه صباحا

 

 یتم تقدیم طلب االجازة في الوقت المناسب قبل التقدم بطلب للحصول على إجازة. أنت تترك طلب االجازة الخاص بك إلى
 مشرفك. مخول مشرفك بمنح اإلجازة لمدة یومین فقط اما مدیر المدرسة على اإلجازة مخول بمنح لفترة أطول. في حالة
 االمتحانات الوزاریة ، ال یتم منح أي إجازة. تنطبق االختبارات الوزاریةعلى الصفین السادس والتاسع فقط. یتوفر طلب
 الحصول على االجازة على موقعنا اإللكتروني ویتم جمعه في مكتب االستقبال

 كارت حافلة النقل.
 حافض على كارتك واذا فقدته اتصل باالستقبال في المدرسه قبل  45 08وتستطیع الحصول على جدید مقابل دفع مبلغ 200
 كرونه في نفس الوقت لكن استبدال الكارت المتهري یكون مجانا ویكون شراء او تبدیل الكارت فقط اثناء الدوام الرسمي
 .Östgötatrafik للمدرسة سوف تجد أفضل طریق لك من خالل مخطط السفر على موقع
www.ostgotatrafiken.se. خارج المدرسة ، خط الحافالت 17 یعمل  

  نشاط المدرسه المسائي للریاضه
 النادي للطالب الذین یذهبون في الصف 4 و 5. وهو مفتوح من 14:00 حتي 16:30 كل أیام المدرسة.  یتم اغالق النادي
 بالعطل الرسمیة

 Knowledgeport.  

 Viktor Bergström  المسؤول. 

 زیارة المدرسة
 كولي امر للطالب انت مرحب بك لزیارتنا في اي وقت وما علیك غیر تسجیل وصولك في االستعالمات وحصولك على باج الدخول اما باقي
 االشخاص یحتاجون لحجز موعد مسبق كما الیحق للطالب من مدارس اخرى تواجدهم في المدرسه ماعدا الطالب الذین یرغبون التسجیل
  في مدرستنا

 

 

 

 

 

 

   

http://www.ostgotatrafiken.se/


 القوانین الداخلیة للمدرسة
 

 
 .احترامك لنفسك

• Gör bara det som är 
bra för dig och din 

skolgång. 
 

 احترام االخرین
• Var tolerant och visa 

hänsyn till alla i din 
omgivning. 

 

 خاصتك واالخرین احترام المقتنیات
• Var rädd om dina, 

andras och våra 
gemensamma 

saker. 
 
 

Det innebär bland annat att vi: 
• Medverkar till att alla trivs och känner sig trygga. 
•  كن سبب لسعادة االخرین وشعورهم باالمان
• Accepterar varandras olikheter. 
•  احترام خصوصیات االخرین
• Aktivt bidrar till alla arbetsro med stort studiefokus 
•  التوءثر سلبا على راحة وتركیز االخرین
• Kommer i tid och har med oss rätt materiel. 
•  تعال في الوقت المحدد ومعك كل ماتحتاجه معك
• Håller rent och städar efter oss. 
•   حافظ على النظافه
•  
• Vi följer vår mobilpolicy. 
•  التزم بالقوانین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 سلم االجراءات
Generell 
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 EHT فریق دعم الطالب
 اجتمات ومعالجة حاالت 
 اتنقاص طلب من طالب اخر
(Spec. ped, Samtal 
kurator, Soc, BUP, 
Polis, utb. Förv. 
Mm) 
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Arbetslaget+EHT 
 استشاریة للطالب
 معالجة حاالت اتنقاص طلب
 من طالب اخر
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 فریق العمل من المدرسین
arbetslaget 
 تقدیم مساعدة للطالب في
 (Äph) دروسه
 لقاءات دوریة مع ولي امر
 الطالب
 
 التركیز على الطالب
 حل مشاكل الطالب
Indikation på 
mobbning 
 

 مرشد الطاب
 االستراتیجیة
 ادارة جدول الدروس
 تكثیف لقاءات الدعم مع الطالب
 االتصال بولي امر الطالب
 لقاءات دوریة مع ولي امر الطالب

 

 المبایالت في المدرسة
  تجمع  مبایالت الطالب صباحا وتوضع في غرفه خاصه ویقفل علیها وتسلم بعد الضهر وقبل الرجوع للمنازل
 
 المكسرات في المدرسة
 یمنع اصطحاب المكسرات الى المدرسه لوجود بعض الطالب عندهم حساسیه

 العطورات ممنوعه
 العطور ممنوعه في المدرسه لذلك یستطیع الطالب وضع العطر في البیت وقبل القدوم للمدرسة والسبب بعض الطالب
 والمعلمین عنهم ربو او حساسیة

 الحلویات ممنوعة
 یمنع تناول الحلویات في داخل حدود المدرسة

 

 

 

 

 

 



 لالتصال

   المدیر
Henrik Svärd 0733-14 65 90 henrik.svard@kunskapsskolan.se 
 
 االستعالمات

  

Ulrika Olsson 0733-16 66 58 ulrika.olsson@kunskapsskolan.se 
 
 مقدم النصائح
Sofia Klitsie 

0733- 99 52 34  
 
sofia.klitsie@kunskapsskolan.se  

 
 المسوءله االجتماعیة
Rose-Marie Lönnqvist 

  
 
rose-marie.lonnqvist@kunskapsskolan.se 

 
 الممرضه

  
skolsyster.linkoping@kunskapsskolan.se 

   
 مسوءل نشاطات بعد المدرسه
Viktor Bergström 

0733-93 19 27  
viktor.bergstrom@kunskapsskolan.se 

   
 مستشارة الطالب للدراسه والمهن
Sara Johansson 

  
syv.kunskapsskolan@vagledningskompetens.se 

 
 مساعدین الطالب
My Kindstrand 

  
 
my.kindstrand@kunskapsskolan.se 

Basil Lange  basil.lange@kunskapsskolan.se 
Marcus van Bruggen  marcus.van.bruggen@kunskapsskolan.se 
Studiehandledare 
Arabiska/Somaliska 

  

Abdinur Hussein  abdinur.hussein@kunskapsskolan.se 
   
 صیانه
Usef Eillas 

  
usef.eillas@kunskapsskolan.se 

   
   المدرسین
Mathias Axelson  mathias.axelson@kunskapsskolan.se 
Ann-Sofie Johansson  ann-sofie.johansson@kunskapsskolan.se 
Anja Tafazoli Pasic  anja.tafazoli.pasic@kunskapsskolan.se 
Therese Brandt  therese.brandt@kunskapsskolan.se 
Gisela Cunningham  gisela.cunningham@kunskapsskolan.se 
Martin Klasa  martin.klasa@kunskapsskolan.se 
Benar Nabi Ali  benar.nabi.ali@kunskapsskolan.se 
Dragan Stefanovic  dragan.stefanovic@kunskapsskolan.se 
Abduladem Khalil  abduladem.khalil@kunskapsskolan.se 
Susanne Trygg  susanne.trygg@kunskapsskolan.se 
Isabelle Anttila  isabelle.anttila@kunskapsskolan.se 
Moa Kindstrand  moa.kindstrand@kunskapsskolan.se 
Aezam Ghaemi  aezam.ghaemi@kunskapsskolan.se 
Karl Fritzson  karl.fritzson@kunskapsskolan.se 
Josefine   
Annie Weckfors  Föräldraledig 
   
 Daniel Svensson 0734-217230 linkoping@skolfood.se مورد الطعام
   

mailto:ulrika.olsson@kunskapsskolan.se
mailto:Isabelle.anttila@kunskapsskolan.se
mailto:Moa.kindstrand@kunskapsskolan.se


 


