


زیارة صندوق الضمان األجتماعي ومعرفة معلومات عما یوفره لك من•
Försäkringskassan.خالل شبكة األنترنیت

صندوق تمویل الدراسة والطلبة                                       •
Veta mer om studielånet (CSN).

دائرة الضریبة والتصریح الضریبي من خالل شبكة •
. Skatteverketاألنترنیت

.Migrationsverket i Sverigeموقع دائرة الھجرة السویدیة•
البحث عن شخص او شركة من خالل رقم ھاتف او عنوان باستخدام •

 Hittaشبكة االنترنیت                                                     
telefonnummer och adresser till företag och personer.

موقع دائرة الطرق السویدیة من خالل شبكة األنترنیت •
http://www.trafikverket.se.

 Boka tid för körkort prov viaموقع اجازة السوق السویدیة •
Internet

 Boka tidاحجز الفحص السنوي للسیارات•
För bilprovning via Internet

. Polisen i Sverige på nätetموقع دائرة الشرطة السویدیة •
.Posten på nätetموقع دائرة البرید السویدي •
البحث عن الكتب بالمكتبات الموجودة  بالسوید من خالل شبكة •

.   Söka på bibliotekاالنترنیت
قراءة الصحف من مختلف انحاء العالم من خالل موقع المكتبة •

. Library Press Displayاأللكتروني 
. Köp böcker på nätetأھم مواقع التسوق للكتب بالسوید •
ھمة والتي صفحة بدایة لالنترنیت تمثل تجمع  للصفحات األلكترونیة الم•

 Superstartsida förتستخدم على نطاق واسع ویومي
Internet .

.  Sveriges Radioموقع رادیو السوید باللغة العربیة •
.  Sveriges TVموقع تلفزیون السوید•
 Nyheter Påأھم الصفحات األخباریة من خالل شبكة األنترنیت•

nätet  .
.    Väder på nätetمعرفة الطقس من خالل شبكة األنترنیت•
Köpحجز بطاقة قطار للسفر داخل السوید خالل شبكة األنترنیت•

tågresa på nätet  .
 köpحجز بطاقات الباصات  للسفر  داخل السوید والدول المجاورة•

bussresa   .
 Planeraخطط للتنقل بالباص والقطار بالعاصمة ستوكھولم•

resa i Stockholm .
 Lära Svenska språk påمواقع تفیدك بتعلم اللغة السویدیة•

nätet
ت أكبر موقع للبیع والشراء من خالل شبكة االنترنیت البلوكی•

Handla på nätet.
حجز موعد بالمركز الصحي او المستشفى الموجود بمنطقتك من•

.Boka tid på vårdcentral, sjukhusetخالل شبكة األنترنیت
بكة اخذ النصیحة الدوائیة او األستفسار عن دواء معین من خالل ش•

 Fråga om läkemedel och köpa läkemedelاألنترنیت
på nätet .

 Tanka mobilشراء رصید لموبایلك من خالل شبكة األنترنیت•
på nätet.



موقع رادیو السوید وبلغات متعددة
http://sverigesradio.se/

http://sverigesradio.se/


موقع تلفزیون السوید
http://svt.se/

اكتب اسم المدینة ھنا 
لتحصل على توقعات 

الطقس فیھا

http://svt.se/


http://arabic.cnn.com/
http://www.bbc.co.uk/arabic/

اھم الصفحات االخباریة عبر شبكة االنترنیت

http://arabic.cnn.com/
http://www.bbc.co.uk/arabic/


معرفة الطقس من خالل شبكة االنترنیت

http://www.yr.no/
http://www.smhi.se/

http://www.klart.se/

http://www.yr.no/
http://www.smhi.se/
http://www.klart.se/


حجز بطاقة قطار عبر االنترنت للسفر داخل السوید
http://www.sj.se/

تاریخ الذھاب ھنا نحدد العودة 
وتاریخھا من التقویم 

تحتھا

الفئة العمریة 
للمسافر

اضافة مسافر

تحدید الساعة للسفر

كل الرحالت بالوقت 
درجة ,والتاریخ المحدد 

اولى وثانیة مع امكانیة 
تغییر الحجز او الغائھ

ممكن معرفة تفاصیل 
الرحلة بالنقر علیھا 

بالفأرة

اختر الرحلة التي 
تناسبك

تأأكد من 
المعلومات ثم 
اضغط لتستمر 
بعملیة الحجز لحجز رحالت اخرىالكمال الحجز والدفع

اختر من الخیارات احد طرق 
الدفع سواء بكارت البنك او 
فاتورة بحال اختیارك كارت 

الحساب امأل معلومات حسابك  
باألسفل او الفاتورة

بحال اختیارك الفاتورة تظھر 
معلوماتك الشخصیة والعنوان

http://www.sj.se/


حجز  بطاقات الباصات للسفر داخل السوید والدول 
المجاورة

http://www.swebus.se/
http://www.bus4you.se/

http://www.swebus.se/
http://www.bus4you.se/


خطط للتنقل بالباص والقطار بالعاصمة ستوكھولم
http://sl.se/

http://sl.se/


http://lexin2.nada.kth.se/lexin/

مواقع تساعدك في تعلم اللغة السویدیة

http://lexin2.nada.kth.se/lexin


http://lexin2.nada.kth.se/lexin/

مواقع تساعدك في تعلم اللغة السویدیة

http://lexin2.nada.kth.se/lexin


http://lexin2.nada.kth.se/lexin/

مواقع تساعدك في تعلم اللغة السویدیة

http://lexin2.nada.kth.se/lexin


Välj 
språknivå

Välj 
teman

Välj vilken typ 
av övningar

http://digitalasparet.se/

مواقع تساعدك في تعلم اللغة السویدیة

http://digitalasparet.se/


http://www.skolverket.se

مواقع تساعدك في تعلم اللغة السویدیة

http://www.skolverket.se/


http://www.skolverket.se

مواقع تساعدك في تعلم اللغة السویدیة

http://www.skolverket.se/


http://www.skolverket.se

مواقع تساعدك في تعلم اللغة السویدیة

http://www.skolverket.se/


http://www.skolverket.se

مواقع تساعدك في تعلم اللغة السویدیة

http://www.skolverket.se/


مواقع تساعدك في تعلم اللغة السویدیة
http://lexin2.nada.kth.se/lexin/

مواضیع 
صوریة

مواضیع 
ةتمثیلی محاورات

http://digitalasparet.se/

اختر من ھنا 
ل المستوى للغة االسف

حروف (ھو البدایة 
)ھجاء وارقام

اختر من ھنا 
الموضوع

اختر من ھنا نوع 
التمرین

http://www.skolverket.se

http://lexin2.nada.kth.se/lexin
http://digitalasparet.se/
http://www.skolverket.se/


)  بلوكیت(السوید اكبر موقع للتسوق عبر شبكة األنترنیت في
http://www.blocket.se/

اختر من القائمة 
الجانبیة المنطقة

التي ترید

اختر من القائمة 
الشيء الذي تود 

شرائھ سواء 
سیارة او اثات

Det går inte att visa bilden.

خیارات لتحدید 
مواصفات 

الشيء الذي 
ترید البحث عنھ

اضغط على 
عنوان االعالن 
لرؤیتھ بشكل 

كامل

http://www.blocket.se/


حجز موعد بالمركز الصحي او المستشفى الموجودة بمنطقتك او اخذ النصیحة والمشورة 
/http://www.lio.seالطبیة عبر االنترنیت

المراكز الصحیة االمستشفیات ومراكز طب 
االسنان

اختر منطقتك اما من 
الخریطة او القائمة اختر من القائمة المركز 

الصحي الذي بمنطقتك 

لتتمكن من الحجز والغاء الحجر  
وتغیر موعده وارسال مالحظاتك 
ر الى المركز الصحي او الطبیب عب
االنترنیت علیك ان تعمل حساب

لالتصال بالرعایة الصحیة

ممكن ان تدخل من 
خالل رمز لمرة واحدة 
او من خالل ھویتك 

االلكترونیة

http://www.lio.se/


أخذ النصیحة الدوائیة من خالل شبكة األنترنیت

http://www.fass.se

http://www.apoteket.se

اكتب اسم الدواء ھنا 
وابحث

اكتب مكونات الدواء 
ھنا وابحث

للحصول على معلومات عن دواء استخداماتھ 
واالعراض الجانبة لھ وكل شيء عنھ

صیدلیة على االنترنیت لصرف الوصفات الطبیة 
واألدویة االخرى التي بدون وصفة كالفیتامینات 

والمقویات 

http://www.fass.se/
http://www.apoteket.se/


شراء رصید لموبایلك عبر األنترنیت) الھاتف الجوالشحن(
https://www.comviq.se/

اختر من ھنا نوع الخط 
وقیمة التعبئة بالكرون

اكتب رقم موبایك ھنا 
الرسال الرصید 

ثم اختر طریقة الدفع  وامأل 
معلوماتك ومعلومات 
حسابك الذي تدفع منھ

https://www.comviq.se/


معرفة معلومات عن صندوق الضمان االجتماعي 

اختر اللغة العربیة لتقرأ 
المعلومات عن الضمان 

االجتماعي باللغة 
العربیة

Det går inte att visa bilden.

اختر الموضوع الذي ترغب بمعرفة 
معلومات حولھ

 PDFاختر اي فایل 
وافتحھ بمجرد النقر 

علیھ بالفأرة

http://www.forsakringskassan.se/

http://www.forsakringskassan.se/


http://www.arbetsformedlingen.se/

ھنا للبحث عن عمل 
من خالل مھنتك او 
مدینتك التي ترغب 

بالعمل فیھا

افتح اي 
موضوع ترغب 

ط بقرائتھ بالضغ
على العنوان

للتسجیل 
كمستخدم 

جدید

للتسجیل كباحث
عن عمل

أضغط على 
موافقة ألنشاء 
حساب خاص 

بك

امأل المعلومات ھنا

ثم اضغط على حفظ 
معلوماتك

http://www.arbetsformedlingen.se/


 CSNصندوق تمویل الدراسة والطلبة

http://www.csn.se/

http://www.csn.se/


دائرة الضریبة والتصریح الضریبي من خالل شبكة األنترنیت

http://www.skatteverket.se

اختر اي موضوع لترى فلم 
ة توضیحي عنھ باللغة  العربی

عن طریقة التصریح وموعدھا

http://www.skatteverket.se/


موقع دائرة الھجرة السویدیة

أضغط ھنا لمعرفة شروط 
دیةالحصول على الجنسیة السوی

اضغط ھنا لتقدیم طلب 
الحصول على  في  
الجنسیة في حال 
استیفاءك للشروط

اي موضوع اختار 
ترغب القراءة عنھ 
باللغة العربیة من 
المواضیع المدرجة

http://www.migrationsverket.se/

http://www.migrationsverket.se/


البحث عن شخص او شركة من خالل رقم ھاتف او عنوان باستخدام 
شبكة األنترنیت

http://www.hitta.se/

http://www.eniro.se/

http://www.hitta.se/
http://www.eniro.se/


موقع دائرة الطرق السویدیة من خالل شبكة 
االنترنیت

http://www.trafikverket.se/

http://www.trafikverket.se/


رنیتاحجز امتحان إجازة السوق السویدیة عبر االنت
www.korkortsportalen.se

http://www.korkortsportalen.se/


حجز موعد للفحص السنوي لسیارتك عبر 
االنترنیت

اكتب رقم السیارة ھنا المراد حجز الفحص 
السنوي لھا

اكتب االربع ارقام االخیرة لمالك السیارة

http://www.bilprovningen.se

http://www.bilprovningen.se/


ابالغ الشرطة–تقدیم طلب جواز سفر / الشرطة 

http://www.polisen.se

http://www.polisen.se/


تابع سیر الرزمة البریدیة–البرید 
http://www.posten.se/

أكتب الرمز 
الذي تٌعّرف 
به رزمتك او 

رسالتك 
البريدية

http://www.posten.se/


تالبحث عن الكتب بالمكتبات الموجودة في السوید عبر األنترنی
http://www.ostgotabibliotek.se

http://www.interbib.se http://www.bibliotek.se/

http://www.ostgotabibliotek.se/
http://www.interbib.se/
http://www.bibliotek.se/


قراءة الصحف من مختلف انحاء العالم من خالل موقع المكتبة االلكتروني 

اختر الصحیفة من 
العناوین الموجودة

لتقلیب 
یرللتكبالصفحات

لعرض 
مجموعة 
صفحات

للطبع

http://www.motala.se/

http://www.motala.se/


اھم مواقع التسوق للكتب بالسوید
http://www.bokia.se

اكتب عنوان الكتاب او 
الموضوع الذي تبحث عنھ 

http://www.adlibris.com

اكتب عنوان الكتاب او 
الموضوع الذي تبحث عنھ 

http://www.bokfynd.nu

اكتب عنوان الكتاب او 
الموضوع الذي تبحث عنھ 

http://www.bokia.se/
http://www.adlibris.com/
http://www.bokfynd.nu/


صفحة بدایة لالنترنیت تمثل تجمع للصفحات االلكترونیة المھمة والتي تستخدم على نطاق واسع
ویومي 

http://www.superstart.se/

http://www.superstart.se/
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