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Manual ﻛﺗﯾّب
Ansöka kurs eller kurspaket via
webbansökan
ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠﺑﺎت ﻟدورات أو رُ زم دورات ﻋن طرﯾق ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت

Den här manualen beskriver hur man ansöker enstaka kurs och/eller kurspaket hos
vuxenutbildningen i Karlshamn via webbansökan
För att kunna logga in behöver du ha ett svenskt personnummer och
E-legitimation (BankID eller Mobilt BankID).
ﯾﺻف ھذا اﻟﻛﺗﯾّب طرﯾﻘﺔ ﺗﻘدﯾم طﻠﺑﺎت دراﺳﺔ اﻟدورات اﻟﻔردﯾّﺔ أو زرم اﻟدورات ﻋﻧد اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﻓﻲ
.ﻛﺎرﻟﺳﮭﺎﻣن ﻋﻧن طرﯾق ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت
أﻧت ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻷن ﯾﻛون ﻟدﯾك رﻗم ﺷﺧﺻﻲ ﺳوﯾدي وھوﯾّﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ) أي ھوﯾﺔ ﻣﺻرﻓﯾّﺔ أو ھوﯾﺔ ﻣﺻرﻓﯾّﺔ ﻣﺣﻣوﻟﺔ(ﻟﻛﻲ
.ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺳﺟﯾل دﺧوﻟك

Webbansökan hittar du på webbadress:
:ﺑﺈﺳﺗطﺎﻋﺗك ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط اﻟﺗﺎﻟﻲ
https://open24.ist-asp.com/karlshamn
Vuxenutbildningen i Karlshamn
دراﺳﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﯾّﺔ ﻛﺎرﻟﺴﮭﺎﻣﻦ
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Ansökan till kurser eller kurspaket

اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ دراﺳﺔ اﻟﺪورات أو رزم اﻟﺪورات

För att starta webbansökan klickar du på knappen Ansök här för att komma till
inloggningssidan.
. ﻟﻛﻲ ﺗﺻل إﻟﻰ ﺻﻔﺣﺔ ﺗﺳﺟﯾل اﻟدﺧولAnsök här ﻟﻛﻲ ﺗﺑداء ﺑﺗﻘدﯾم طﻠﺑك ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺔ اﻹﻧﺗرﻧت أﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر

För att ansöka en kurs eller kurspaket loggar du in med BankID eller Mobilt BankID.
.ﻋﻠﯾك ﺗﺳﺟﯾل دﺧوﻟك ﻋن طرﯾق ھوﯾﺔ ﻣﺻرﻓﯾّﺔ أو ھوﯾّﺔ ﻣﺻرﻓﯾّﺔ ﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﻘدﯾم طﻠب ﻟدورة أو رزﻣﺔ دورات
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ﺳﺟّ ل دﺧوﻟك ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﮭوﯾّﺔ
اﻟﻣﺻرﻓﯾّﺔ أو اﻟﮭوﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾّﺔ
اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺳب رﻏﺑﺗك!

När du loggat in på webbansökan klickar du på Kursutbud för att komma till de sökbara
kurserna och kurspaketen.
أﺿﻐط ﻋﻠﻰ  Kursutbudﻋﻧد ﺗﺳﺟﯾل دﺧوﻟك ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾّﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟدورات ورزم
اﻟدورات اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﺑﺈﻣﻛﺎﻧك اﻹﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾﻧﮭم.
Under Min Anökan hittar du all information
gällande din utbildning.
ﺳوف ﺗﺟد ﻛل اﻟﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠّﻘﺔ ﺑدراﺳﺗك ﺗﺣت ﺑواﺑﺔ
.Min Anökan
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Välj språk إﺿﻐط ﻋﻠﻰ
.ﻟﻛﻲ ﺗﻐﯾّر ﻣن ﻟﻐﺔ اﺻﻔﺣﺔ
ﺳوف ﺗﺟد أﺳﺋﻠﺔ وأﺟوﺑﺔ
ﺗﺣت ﺑوّ اﺑﺔ
.Information

Vid ansökan av enstaka kurser väljer du fliken Enstaka kurser(1). Vill du söka bland
kurspaketen klickar du i fliken Kurspaket (2)
För att utöka sökfiltret klickar du på filterknappen (3).
Du kan även söka kurser via textfältet genom att skriva in kursnamnet på raden (4)
Denna sida visar endast utbudet , vill du göra en ansökan klickar du på knappen Gå till
kursval (5).
 إدﺧل، وإذا رﻏﺑت ﺑﺎﻟﺑﺣث ﺑﯾن رزم اﻟدورات،(1)Enstaka kurser  إدﺧل ﻟﺑواﺑﺔ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘدﯾم طﻠب ﻟدراﺳﺔ دورات ﻣﻧﻔردة
.(2) Kurspaket ﻟﺑواﺑﺔ
.(3)  ﻋﻠﯾك اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر اﻟﻔﻼﺗر،ﻟﻛﻲ ﺗﺻل ﻟﺟﻣﯾﻊ إﺧﺗﯾﺎرات ﺧﺎﻧﺔ اﻟﺑﺣث
.(4) ﺑﺈﻣﻛﺎﻧك أﯾﺿﺎ ً اﻟﺑﺣث ﻋن دورات ﻋن طرﯾق إﺳﺗﺧدام ﺧﺎﻧﺔ اﻟﻧص ﻋن طرق ﻛﺗﺎﺑﺔ أﺳم اﻟدورة ﻋﻠﻰ اﻟﺳطر
.(5) Gå till kursval  ﻋﻠﯾك ﻋﻧدھﺎ اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر، وإذا رﻏﺑت ﺑﺗﻘدﯾم طﻠب،ﺗظﮭر ھذه اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﻌروض ﻓﻘط
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När du klickat på knappen Kursval klickar du på Kurser eller Kurspaket.
.Kurspaket  أوKurser  إﺿﻐط ﻋﻠﻰ،Kursval ﺑﻌد ﺿﻐطك ﻋﻠﻰ زر
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إذا إﺧﺗرت اﻟدﺧول إﻟﻰ  ،Kurserﻟﻛﻧك ﻛﻧت ﺗرﻏب
ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ رزﻣﺔ دورات أﯾﺿﺎً ،ﻓﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾك ﻋﻧدھﺎ
اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ  Mitt kursvalﻟﻛﻲ ﺗﻌود ﻟﻠﺻﻔﺣﺔ
اﻟرﺋﯾﺳﯾّﺔ ،ﺣﯾث ﯾﻛون ﺑﺈﻣﻛﺎﻧك ھﻧﺎك اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ
 kurspaketﻟﻛﻲ ﺗﺻل ﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻌروض.

Klicka på Visa mer info om du vill veta mer om den enstaka kursen.
إﺿﻐط ﻋﻠﻰ  Visa mer infoﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر ﻋن اﻟدورات اﻟﻔردﯾّﺔ.

وﯾﻧطﺑق ﻧﻔس اﻷﻣر ﻋﻠﻰ رزم اﻟدوراتSamma gäller för kurspaketen. .
Klicka på Visa mer info under kursinformationen om du vill veta mer om kurspaketet.
إﺿﻐط ﻋﻠﻰ  Visa mer infoاﻟواﻗﻊ ﺗﺣت ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدورات ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر ﻋن رزﻣﺔ اﻟدورات.

Kurser
اﻟدورات
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Sök fram den kurs du vill ansöka till (1) och klicka på knappen Välj (2). Kursvalet hamnar i
rutan till höger, där kan man även ta bort den valda kursen genom att klicka på
papperskorgen (3). När du har valt färdigt klickar du på knappen Fortsätt (4).
 ﺗظﮭر ﻋﻧدھﺎ ﻻﺋﺣﺔ اﻟدورات ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﮭﺔ،(2) Välj  وﻣن ﺛم إﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر،(1)إﺑﺣث ﻋن اﻟدورة اﻟﺗﻲ ﺗرﻏب ﺑدراﺳﺗﮭﺎ
( ﻓور إﻧﺗﮭﺎﺋك4) Fortsätt  إﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر.(3) ﺣﯾث ﯾﻛون ﺑﺈﻣﻛﺎﻧك ﺣذف دورة ﻣﺎ ﻋن طرق اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﺣﺎوﯾﺔ اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ،اﻟﯾﻣﻧﻰ
.ﻣن إﺧﺗﯾﺎر اﻟدورات

1
3

4

2

Kurspaket

رزﻣﺔ اﻟدورات

Sök fram det kurspaket du vill ansöka till (1) och klicka på knappen Välj (2). Kurspaketet
hamnar i rutan till höger, där kan man även ta bort det valda kurspaketet genom att klicka på
papperskorgen (3). När du har valt färdigt klickar du på knappen Fortsätt (4).
 ﺗظﮭر ﻋﻧدھﺎ رزﻣﺔ اﻟدورات،(2) Välj  وﻣن ﺛم إﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر،(1)إﺑﺣث ﻋن رزﻣﺔ اﻟدورات اﻟﺗﻲ ﺗرﻏب ﺑﺗﻘدﯾم طﻠب ﻟدراﺳﺗﮭﺎ
 إﺿﻐط.(3) ﺣﯾث ﯾﻛون ﺑﺈﻣﻛﺎﻧك ﺣذف رزﻣﺔ اﻟدورات اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻋن طرق اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﺣﺎوﯾﺔ اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ،ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﯾﻣﻧﻰ
.( ﻓور إﻧﺗﮭﺎﺋك ﻣن إﺧﺗﯾﺎراﺗك4) Fortsätt ﻋﻠﻰ زر
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I vissa fall kan det visas en röd triangel (1) som talar om att något mer behöver fyllas i . Följ
den röda intruktionen på kursen eller kurspaktet (2). Klicka på Välj startdatum (3) och sätt
ett önskat startdatum.
 وﻋﻠﯾك ﻋﻧدھﺎ إﺗﺑﺎع اﻹرﺷﺎدات اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ، واﻟذي ﯾد ّل ﻋﻠﻰ وﺟوب ﻣﻠﺊ ﺧﺎﻧﺔ ﻣﺎ،(1) ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ظﮭور ﻣﺛﻠث أﺣﻣر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت
.( وأﺧﺗر ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑداﯾﺔ اﻟﻣرﻏوﺑﺔ3) Välj startdatum  إﺿﻐط ﻋﻠﻰ.(2) ﺑﺎﻟﻠّون اﻷﺣﻣر ﻓﻲ اﻟدورة أو رزم اﻟدورات

1

3
2

Genom att klicka på knappen Ta bort (1) kan du ta bort den valda kursen eller kurspaketet.
Är du klar med ansökan klickar du på knappen Fortsätt (2).
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ﺑﺈﻣﻛﺎﻧك ﺣذف دورة أو رزﻣﺔ دورات ﻋن طرﯾق اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ زر  .(1) Ta bortﻋﻠﯾك ﺿﻐط زر  (2) Fortsättﻓور إﻧﺗﮭﺎﺋك
ﻣن ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب.

1

2

När du valt de kurser/kurspaket du vill ansöka om behöver du svara på frågor om
studiemedel och studietakt för att kunna gå vidare med din ansökan. Klicka på knappen
Fortsätt när du är klar.
ﻋﻠﯾك اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن أﺳﺋﻠﺔ ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﻣوارد اﻟدراﺳﺔ و ﻧﻣطﮭﺎ ﻋﻧد إﺧﺗﯾﺎرك ﻟﻠدورات أو رزم اﻟدورات ﻟﻛﻲ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ ً ﺑﺗﻘدﯾم
طﻠﺑك .إﺿﻐط ﻋﻠﻰ  Fortsättﻓور إﻧﺗﮭﺎﺋك ﻣن ﻓﻌل ذﻟك.

Manual
20180130

arabiska

Du behöver fylla i personuppgifter. Klicka på knappen Spara & fortsätt när du är klar.
. ﻓور إﻧﺗﮭﺎﺋكSpara & fortsätt  إﺿﻐط ﻋﻠﻰ.ﯾﺟب ﻋﻠﯾك أن ُﺗدﻟﻲ ﺑﯾﺎﻧﺎﺗك اﻟﺷﺧﺻﯾّﺔ

Du behöver fylla uppgifter om din arbetssituation. Klicka på knappen Spara & fortsätt när
du är klar.
. ﻓور إﻧﺗﮭﺎﺋكSpara & fortsätt  إﺿﻐط ﻋﻠﻰ.ﻋﻠﯾك ﺗﻘدﯾم ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺧص ﻋﻣﻠك

Du behöver fylla uppgifter om dina tidigare utbildningar och du kan även här ladda upp
betyg och/eller personligt brev. Klicka på knappen Spara & fortsätt när du är klar.
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ﻋﻠﯾك اﻹدﻻء ﻋن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺗﻌﻠّق ﺑدراﺳﺎﺗك اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،وﯾﻛون ﺑﺈﻣﻛﺎﻧك أﯾﺿﺎ ً أن ﺗرﺳل ھﻧﺎ ﺷﮭﺎدات أو رﺳﺎﻻت ﺷﺧﺻﯾّﺔ .إﺿﻐط ﻋﻠﻰ
 Spara & fortsättﻓور إﻧﺗﮭﺎﺋك.

Beskriv syftet med studierna. Klicka på knappen Spara & fortsätt när du är klar.
أوﺻف ھدﻓك ﻣن وراء اﻟدراﺳﺔ ،واﺿﻐط ﻋﻠﻰ  Spara & fortsättﻓور إﻧﺗﮭﺎﺋك.
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Du behöver svara på frågor gällande din individuella studieplan. Klicka på knappen Spara
& fortsätt när du är klar.
. ﻓور إﻧﺗﮭﺎﺋكSpara & fortsätt و أﺿﻐط ﻋﻠﻰ،ﯾﺟب ﻋﻠﯾك اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺔ ﺗﺗﻌﻠّق ﺑﺧطﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔردﯾّﺔ اﻟﺧﺎﺻّﺔ ﺑك
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Efter att fyllt i alla uppgifter kommer du till en översikt.
.ﺳوف ﺗﺻل إﻟﻰ اﻟﻧظرة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌد إﻧﺗﮭﺎﺋك ﻣن ﻣﻠﺊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
Klicka på pilen Visa mer info (1) och kontrollera att dina kurser/kurspaket.
Klicka sedan på knappen Skicka ansökan (2) för att slutföra ansökan.
.( ﻟﻛﻲ ﺗدﻗق ﻓﻲ دوراﺗك أو رزم دوراﺗك1) Visa mer info إﺿﻐط ﻋﻠﻰ
.( ﻟﻛﻲ ﺗﻧﮭﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب2) Skicka ansökan إﺿﻐط ﺑﻌدھﺎ ﻋﻠﻰ

1

2

Nu blir din ansökan grönmarkerad (1) och inskickad. Du kommer att få ett mail eller brev
skickat till dig med din ansökan.
Du kan följa din ansökan genom att klicka på Min ansökan (2) Översikt.
Här ser du status (3) på din ansökan.
Du kan även ta bort (4) eller komplettera (5) din ansökan.
När ansökan är gjord och du varit i kontakt med en studie- och yrkesvägledare får du besked
om din ansökan.
. وﺳوف ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺑردي إﻟﻛﺗروﻧﻲ أو رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ طﻠﺑك، (2) ﻟﻘد ُﺑﻌث طﻠﺑك اﻵن وأﺻﺑﺢ ﻣﻌﻠّم ﺑﺎﻟﻠّون اﻷﺧﺿر
.Översikt ( وﻣن ﺛم2) Min ansökan ﺑﺈﻣﻛﺎﻧك ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺟرى طﻠﺑك ﻋن طرﯾق اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ
.(3) status ﺑﺈﻣﻛﺎﻧك اﻟﺗﺄﻛد ﻣن وﺿﻊ طﻠﺑك ﻓﻲ
.(5) komplettera ( أو ﺗﻛﻣﻠﺔ اﻟطﻠب4) ta bort ﯾﻛون ﺑﺈﻣﻛﺎﻧك أﯾﺿﺎ ً ﺣذف
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Vid frågor kontakta: اﻟرﺟﺎء ﻟﺗواﺻل ﻣﻌﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود أﯾﺔ إﺳﺗﻔﺳﺎرات
Vuxenutbildningen i Karlshamn
vux@karlshamn.se
Utbildningsförvaltningen
Karlshamns kommun

