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MyU App 

 
:MyU البدء بتطبیق 

.ستور أو متجر األندرویدمتجر األب بتحمیل التطبیق على جھازك منقم   
 

  خطوات تسجیل الدخول:
 

شخصیة. اضغط         لتفتح الصفحة ال٣ السر الخاص  كلمة. ادخل اسم المستخدم و٢   
          .بك    
تسجیل الدخولاضغط        

  تسجیل الدخول. اضغط ١

   
 
 

:الخروج من التطبیق تسجیل / خطوات (اختیاري) شخصیةالصفحة ال خطوات تعدیل  
 

. اضغط على٢ شخصیة. الصفحة ال١    

الصفحة:تعدیل   
بیاناتك الشخصیة اكمل. ١  
ضغط حفظ. ا٢  
 
:عدادإ  

ج (أسفل الصفحة)اضغط تسجیل الخرو  
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فتح المنشورات:خطوات   
 

المادة. اضغط على ٢ . اضغط على الصفوف المنضمة١   

ملف لكل مادة/ معلمیوجد   
على الملف لفتحھاضغط   

داخل الملف جمیع المنشورات الخاصة تجد 
.بالمادة  

 
 مالحظة ھامة:

یجب متابعة منشورات المعلم من خالل 
الصفحة ولیس من لصفوف المنضمة ا

یع تظھر جم في الصفحة الرئیسة ،  الرئیسة 
  المواد.المنشورات لجمیع 

  

 
نوعان من المنشورات:یوجد   
منشور عام .١  

     -   التالمیذ غیر مطالبین بتسلیم رد/حل        
لدیھم اختیار إضافة تعلیق على المنشور، إذا قام المعلم بتفعیل ھذه الخاصیة التالمیذ   -      
تظھر التعلیقات لجمیع تالمیذ الفصل   -      
ورقة عمل .٢  

     -   التالمیذ مطالبون بإرسال رد/ حل
رؤیة ردود التالمیذفقط  للمعلم مكنی   -      
یوجد تاریخ/ وقت كحد أقصى لتسلیم الرد/ الحل       -      
یمكن للمعلم اختیار وضع درجة   -      
ورقة عملط لكل ل واحد فقیمكن للتلمیذ تسلیم رد/ ح   -      
تھاء فترةانفعالة حتى تاریخ التعدیل خاصیة تستمر تعدیل الحل وإعادة التسلیم (إذا قامت المعلمة بتفعیل ھذه الخاصة). یمكن للتلمیذ    -      

   التسلیم        

   

ورقة العمل. مثال على ٥   
"ارسل إجابتكالحظ عبارة "      
في فترة التسلیموتاریخ/ وقت انتھاء       
. األسفل      

. یمكن إضافة تعلیق على شكل نص كتابي ٤  
أو صورة       

نشور العاممال. مثال على ٣  
 

إذا تم تفعیلھ من     یظھر رمز التعلیقات       
صفلقبل معلم ا      
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:خطوات تسلیم الرد/ الحل  
 

:. اختر3  
بإمكانك كتابة اإلجابات حفظ الصورة:  -    

      على ورقة العمل(الصورة)، أو
 
حل ورقة العملل طباعة: -    

للحصول على ورقة العمل ...اضغط على  .٢  
 

ل لالطالع علیھاورقة العم. اضغط على ١    
 

   
 

 
 

. أضف مرفقات٦  
إن اخترت حفظ :صور من المكتبة -     

وكتابة اإلجابات علیھاصورة        
)3( من خطوة رقم      

 
 إن اخترت   (Scan):صفحةلسكان  -   
 طباعة ورقة العمل.     

 اضغط تقدم

إلرفاق ورقة العمل     على  اضغط ٥  
 
 

اضغط على ارسل إجابتك. ٤  
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إذا قام المعلم بإرسال رسالة خاصة لتلمیذ،. ٩  
سیستلم التلمیذ إشعاراً عند صندوق      
الرسائل.      

على صندوق الرسائلاضغط       

 . یستلم التلمیذ درجة إذا فّعل المعلم خاصیة٨
 وضع الدرجات    

 

  تظھر عبارة. ٧
"تم إرسال اإلجابة"          

    
 

   
 

. مثال على رد التلمیذ على رسالة خاصة١٢  
 

.مثال على رسالة خاصة. ١١  
الرسالة اً علىللتلمیذ إرسال ردمكن ی       
  الخاصة     

. اختر المادة/ المعلم١٠  
    

 

   
 
 
 
 


