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وفاء الحربي/ المدربة 



الزمنالموضوعالجلسة اليوم 

الثاني

األولى 

. SWAYالتعرف على برنامج -

. SWAYكيفية انشاء حساب في -

.واستخداماته SWAYالتعامل مع -
دقيقة120

دقيقة15استراحة

الثانية 

SWAYالتطبيق العملي من قبل المتدربة بإعداد عرض تقديمي باستخدام -
دقيقة45.بمواصفات عالية ومشاركته مع اآلخرين

وفاء الحربي/ المدربة 

البرنامج الزمني



الزمنالموضوعالجلسة اليوم 

الثالث
األولى 

SWAYالتعرف على برنامج -
 SWAYكيفية انشاء حساب في -
واستخداماته SWAYالتعامل مع -

بمواصفات SWAYالتطبيق العملي من قبل المتدربة بإعداد عرض تقديمي باستخدام -

.عالية ومشاركته مع اآلخرين

دقيقة120

وفاء الحربي/ المدربة 

الجلسة االولى



.وفاء الحربي / المدربة 



.القدرة على استخدام الكمبيوتر-•

.يالدافعية واإلبداع في التطوير المهن-•

ي التطبيق والممارسة لكل جديد مفيد ف-•

.التقنيات

متطلبات الدورة

.وفاء الحربي / المدربة 



.يةاعداد مدربة مبدعة في استخدام التقن-

مخرجات الدورة

الفئة المستهدفة

-مشرفات التعليم العام -عضو هيئة التدريس -

-طالبات التعليم العالي-اداريات -معلمات-قائدات 

.طالبات التعليم العام -الخريجات 

.ةجميع المهتمين ببرامج مايكروسوفت التعليمي-

.مالباحثون عن الجديد المفيد في تقنيات التعلي-

.وفاء الحربي / المدربة 



الزمنالموضوعالجلسة اليوم 

األولى الثاني

SWAYالتعرف على برنامج -
 SWAYكيفية انشاء حساب في -
دقيقة140واستخداماته SWAYالتعامل مع -

وفاء الحربي/ المدربة 

الجلسة االولى



.وفاء الحربي / المدربة 

ما هو مايكروسوفت

Sway?

كيف يمكنني إنشاء حساب في
sway؟

swayالتعامل مع 

swayاستخدامات 

موضوعات البرنامج



ي ساهمت التغيرات التكنولوجية المتسارعة في إحداث تغيير ف•
.  مكونات النظام التعليمي

يع حيث تجاوز المنهج الدراسي مجرد التركيز على اإللمام بالمواض•
:العلمية، ليشمل مهارات القرن الحادي والعشرين وهي

(.خارج الصندوق)التفكير اإلبداعي • 

.البحث عن المعلومة بذكاء•

.القدرة على حل المشكالت•

.القدرة على العمل التعاوني•

.التعلًم مدى الحياة•

 

    

 القص                       الرسائل اإلخبارية           العروض التقديمية        التقارير                

sway

.وفاء الحربي / المدربة 



•Sway   أداة جديدة من أدوات مايكروسوفت أوفيس القائمة علىهو
. on lineالويب 

ية يجعل من السهل إنشاء التقارير التفاعلية والقص  الشخص•
.والعروض التقديمية وغيرها ومشاركتها

ي ابدأ بإضافة الن  والصور الخاصة بك ثم ابحث عن المحتوى ذ•
قومالصلة في المصادر األخرى وقم باستيراده منها ثم شاهد كيف ي

Sway بتنفيذ باقي الخطوات  .

جعل ، لم تعد مقيداً باختيار قالب ُمصمم ٌمسبقاً يSwayباستخدام •

ي العروض التقديمية الخاصة بك تبدو مثل العروض التقديمية أل
شخ  آخر، وال يجب أن تكون لديك أي مهارات تصميم لتحويل 

.المعلومات وعرضها بطرق عصرية وتفاعلية وجذابة

 

    

 القص                       الرسائل اإلخبارية           العروض التقديمية        التقارير                

؟swayما هو  مايكروسوفت 

.وفاء الحربي / المدربة 



حيث . ، ليس هناك حاجة لقضاء وقت طويل في التنسيق Swayباستخدام•
ل يهتم محرك التصميم المضّمن بظهور الملف الذي قمت بإنشائه في أفض

ة تطبيق إذا لم يتناسب التصميم األولي تماماً مع ذوقك ، يمكنك بسهول. صورة
.أو تخصي  مخططك بالكامل للحصول على تصميمك الخا -تصميم آخر 

. النهائية الخاصة بك Swayمن السهل للغاية مشاركة لوحات•

لدخول بإمكان الجميع رؤية لوحاتك على الويب بدون إنشاء حساب أو تسجيل ا•
كلما  Swayوبإمكانك تغيير إعدادات الخصوصية ألي ملف. أو تنزيل أي منها

.أردت التحكم بشكل أكبر في ما تقوم بمشاركته

على) Microsoftمجاني ألي شخ  لديه حساب Swayاستخدام •
Hotmail أوLive أوOutlook.com). يمكنك إنشاء لوحاتSway  أكثر

كجزء من اشتراك  Swayتطوراً تحتوي على محتوى إضافي عند استخدامك
Office 365 

 

    

 القص                       الرسائل اإلخبارية           العروض التقديمية        التقارير                

؟swayما هو  مايكروسوفت 

.وفاء الحربي / المدربة 



سواء أكان تقريراً أم عرضاً تقديمي أم رسالة إخبارية أم قصة-

فليس شخصية أم ألبوم صور فوتوغرافية أم تقريراً مرئياً لرحلة،

 Swayهناك حدود ظاهرية لما يمكنك التعبير عنه بإبداع باستخدام

التي قام  Swayيمكنك الحصول على أفكار مبتكرة بعرض لوحات-

دخول بعد قيامك بتسجيل ال. بإنشائها أشخا  آخرون والتفاعل معها

فاتمل، قم بالتمرير ألسفل حتى تصل إلى نهاية صفحة  Swayإلى

Sway ميز الخاصة بك، ثم قم باالستعراض وصوالً إلى المحتوى الم

".  المميزة Swayاحصل على أفكار مبتكرة من ملفات"تحت عنوان 

بدأ في يمكنك أيضاً أن تختار البدء باستخدام أحد القوالب المميزة لت

.وتعلمه Swayاستخدام

؟Swayماذا يمكنك أن تفعل باستخدام

 

    

 القص                       الرسائل اإلخبارية           العروض التقديمية        التقارير                

.وفاء الحربي / المدربة 



.  ومشاركة الرابط مع اآلخرين on lineإنشاء عروض •

.إنشاء القص  الرقمية •

.بشكل عام.... إنشاء مجالت ثقافية اجتماعية صحية •

.انشاء برامج االنشطة وتنظيم مصادرها وجمعها في موقع واحد•

.  يمكن استخدامه كمرجع إثرائي للطالب•

.وسيلة للتعلم التعاوني عبر إنشاء حساب•

PBL activitiesواحد لكل مجموعة واستخدام   

استخدامات البرنامج

.وفاء الحربي / المدربة 



. استخدامه كملف إنجاز •

استخدامه كقاموس مصطلحات متعدد •
.  الوسائط

لمقلوب استخدامه لتطبيق استراتيجية الفصل ا•
.في األنشطة وعرضها

.  اللهاتقديم األنشطة الصفية والالصفية من خ•

استخدامات البرنامج

.وفاء الحربي / المدربة 



في www.sway.com، قم بزيارةSwayلبدء استخدام

لقوائم على شريط اتسجيل الدخولأي مستعرض ثم انقر فوق

.العلوي

العنوان عند مطالبتك بإدخال عنوان بريد إلكتروني، قم بكتابة

يمكنك استخدام حساب .Swayالذي تريد استخدامه مع

Microsoft المجاني الخا  بك(Hotmail  أو

Outlook.com) أو أي حساب مؤسسة لديك خا  بالعمل

إذا لم يكن لديك حساب بالفعل، قم بزيارة. أو بالمدرسة

www.microsoft.com /إلنشاء حساب مجانيالحساب.

اتتسجيل الدخول لبدء إنشاء الملف

.وفاء الحربي / المدربة 

https://www.sway.com/
https://www.microsoft.com/account


إدخال عنوان الصفحة

التسجيل في الموقع

يةالرئيس

.وفاء الحربي / المدربة 



غط التي يتم فتحها بعد تسجيل الدخول، اضالخاصة بك Swayملفاتفي صفحة

خاصة بك Swayلبدء إنشاء أول ملفإنشاء ملف جديدأو انقر فوق

اتتسجيل الدخول لبدء إنشاء الملف

.وفاء الحربي / المدربة 



 pdfأو Power pointرفع ملف 
جديد Swayإنشاء عرض 

.وفاء الحربي / المدربة 

Swayصفحة البداية في 



انقر فوق ن  العنصر النائب الذي 

كما هو الخا  بك Swayعنوانيخ 

مبين في البطاقة األولى في الشريط

كن ذو القصصي ثم اكتب وصفاً قصيراً ل

الخاصة  Swayمعنى عن محتوى ملف

عندما تقوم الحقاً بمشاركة ملف. بك

Sway ذا النهائية الخاصة بك، سيكون ه

.العنوان هو أول ما يظهر لآلخرين

الخاصة بك Swayكتابة عنوان لملف 

.وفاء الحربي / المدربة 



إدراج كرت العنوان الرئيس-2
card > Heading

كرت العنوان الرئيس

.وفاء الحربي / المدربة 

إدراج عنوان رئيسي



هي الميزة التي الشريط القصصيميزة
تسمح لك بكتابة المحتوى الذي يعرض 
قصتك وإدراجه وتحريره وتنسيقه، يتم
إضافة ما ترتيب المحتوى بترتيب تسلسلي وب

نوع والتي تمثل كل منها" بالبطاقات"يسمى 
المحتوى الذي تريده مثل الن  أو الصور

  Officeالفيديو وحتى مستنداتأومقاطع
ما يمكن إعادة ترتيب البطاقات في أي وقت ب

.يتالءم مع احتياجاتك

Swayالتعرف على الشريط القصصي في

.وفاء الحربي / المدربة 



الخاصة بك، مثل الن  والصور،  Swayإلضافة محتوى أساسي إلى ملف

الموجودة في الزاوية السفلية اليمنى من أي <+>اضغط أو انقر فوق أيقونة

بطاقة موجودة، ثم اختر نوع المحتوى الذي تريد إضافته، لعرض كل 

.  ويالموجود على شريط القوائم العلبطاقاتالخيارات المتوفرة، انقر فوق

"  صيالشريط القص"يمكنك أيضاً سحب وإفالت الن  والصور مباشرة داخل 

حتوى ال تتردِد في تجربة المزيد، فيمكنك تغيير ترتيب الم. )الخا  بك

(الخا  بك في أي وقت وتخصي  كل بطاقة بالطريقة التي تريدها

الخاصة بك Swayإضافة صور ون  إلى ملف

.وفاء الحربي / المدربة 



إدراج كرت جديد -1

اختيار نوع الكرت -2
 SWAYكرت العنوان األساسي لعرض-1

إدراج كرت جديد

تاختيار نوع الكر

swayعنوان عرض 

.وفاء الحربي / المدربة 

swayإدراج الكروت المتنوعة في عرض 



إدراج الوسائط المتعددة

كرت الصور

إدراج الصور 
Card < picture

.وفاء الحربي / المدربة 

swayإدراج الكروت المتنوعة في عرض 



كرت الفيديو

إدراج فيديو

Card < video
swayنموذج لعرض من 

.وفاء الحربي / المدربة 

إدراج الوسائط المتعددة

mailto:%20https://sway.com/j3QK-ZGaFw0nhTjf


الخاصة بك Swayإضافة صور ون  إلى ملف

.وفاء الحربي / المدربة 



 Swayيمكنك بسهولة البحث عن محتوى أو إضافة محتوى لملف

ى الخا  بك، مثل صورة مخزنة على الكمبيوتر الخا  بك أو عل

أيضاً البحث في الويب  Swayيمكن لتطبيق. الجهاز المحمول

افتها للحصول على المحتوى األكثر مالئمة، مثل ملفات الفيديو وإض

على شريط القوائم العلوي، انقر . الخا  بك Swayإلى ملف

إدراج، حدد مصدر المحتوى المفضل لك من القائمة، ثم أدخلفوق

.بحث في المصادرأي كلمة بحث أساسية أو عبارة في المربع

الخاصة بك Swayإضافة محتوى إلى ملف

.وفاء الحربي / المدربة 



الخاصة بك Swayإضافة محتوى إلى ملف

.وفاء الحربي / المدربة 



الخا  بك Swayمعاينة ملف

موجود يمكنك معاينة تقدم عملك في أي وقت عن طريق النقر فوق السهم إلى اليمين ال

عندما تقوم. الموجود بالقرب من الزاوية العلوية اليسرىمعاينةإلى جانب الجزء

ر الخا  بك، يمكنك معرفة كيف ستظهر لآلخرين عند اتخاذك قرا Swayبمعاينة ملف

 ً الخا  بك كامالً بما في ذلك أي خيارات تفاعلية  Swayلعرض ملف. مشاركتها الحقا

.م العلويالموجود على شريط القوائتشغيلانقر فوق الزرتخطيط أضفتها في القائمة 

الخا   Swayللعودة إلى الشريط القصصي الخا  بك عند االنتهاء من معاينة ملف

.بك، انقر فوق السهم إلى اليسار الموجود بالقرب من الزاوية العلوية اليمنى

.وفاء الحربي / المدربة 



الخا  بك Swayمعاينة ملف

.وفاء الحربي / المدربة 



الخا  بك وتخطيطه Swayتغيير تصميم ملف

يمه بالتركيز على ما تحاول نقله من أفكار؛ فهو يعتني بتنسيق المحتوى الخا  بك وتصم Swayيسمح لك 

ه االفتراضي المقترح، كما يمكنك تحديد تصميم خا  بك وتطبيق Swayوتخطيطه، يمكنك االحتفاظ بتصميم ملف

.وحتى تخصي  التخطيط

نسق الموجود في شريط القوائم العلوي ثم قم بتحديد التصميمالخا  بك، انقر فوق Swayالختيار تصميم لملف

الموجود !مزيجالخا  بك في أي وقت، انقر فوق الزر Swayالختيار شكل وأسلوب عشوائي لملف. الذي تريده

النسق الُمطبق يمكنك أيضاً ضبط جزء معين من. على شريط القوائم العلوي حتى تعثر على تصميم فريد يالئم ذوقك

.ميمتصالموجود في الجزءتخصي حالياً، مثل اللون وخيارات الخط وإبراز الحركة عن طريق النقر فوق الزر

الخا  بك وكيفية انتقالهم بين بطاقاتها بمجرد قيامك Swayإذا كنت تريد التحكم في طريقة عرض اآلخرين لملف

ل الموجود على شريط القوائم العلوي، ثم حدد ما إذا كان يجب التمرير داختخطيطبمشاركتها، انقر فوق الزر

.المحتوى الخا  بك بشكل عمودي أو أفقي أو ما إذا كان سيظهر كعرض تقديمي

.وفاء الحربي / المدربة 



الخا  بك وتخطيطه Swayتغيير تصميم ملف

.وفاء الحربي / المدربة 



اختيار تصميم العرض 

.وفاء الحربي / المدربة 

Design))اختيار تصميم العرض من قائمة 



 Twitterإدراج تغريدة من

نتائج البحث

J إدخال كلمة

البحث

النتيجة المختارة تظهر هنا

بةالبحث عن تغريدة مناس
Insert >Twitter

.وفاء الحربي / المدربة 



تضمين محتوى آخر

البياني

دكرت تضمين الكو

.وفاء الحربي / المدربة 



 Swayمشاركة

الخا  بك مع اآلخرين أو  Swayلمشاركة ملف

ربما فقط مع أشخا  محددين؟ انقر فوق 

ي الموجود على شريط القوائم العلومشاركة الزر

.  الخا  بك Swayثم حدد طريقة مشاركة ملف

تعتمد الخيارات الموجودة في هذه القائمة على 

لىنوع الحساب الذي استخدمته لتسجيل الدخول إ

Sway كل للحصول على نظرة أكثر تفصيالً على

مشاركة ملفخيارات المشاركة المتوفرة، راجع

Sway الخا  بك.
.وفاء الحربي / المدربة 

https://support.office.com/ar-sa/article/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%81-Sway-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%83-1cf853b8-ef7e-46b0-b704-003e58d28998


share >get embedded codeقائمة رتضمين محتوى آخ

.وفاء الحربي / المدربة 



تضمين محتوى آخر

.وفاء الحربي / المدربة 

ي نقوم بنسخ الرابط ثم لصقه ف

كرت التضمين



يةتحويل الصور إلى تفاعل

خيارات 

تجميع 

الصور
.وفاء الحربي / المدربة 



تحديد مجال البحث

استطيع البحث في الشبكات 

االجتماعية على الويب وهي

.وفاء الحربي / المدربة 



ما استطيع إضافته إلى العرض باستخدام
(Insert)قائمة 

إضافة ملف من جهاز الكمبيوتر 

.وفاء الحربي / المدربة 



اختيار طريقة التصفح من قائمة 
((Navigation

اختيار طريقة التصفح

https://sway.com/2025_urban_study

https://sway.com/o4MFWpfgdBtX5J5F

https://sway.com/zcVI5RuAEqaiP6bE

.وفاء الحربي / المدربة 

https://sway.com/2025_urban_study
https://sway.com/o4MFWpfgdBtX5J5F
https://sway.com/zcVI5RuAEqaiP6bE


swayتشغيل عرض 
تشغيل العرض

.وفاء الحربي / المدربة 



 swayمشاركة عرض

مشاركة العرض
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(share)مشاركة رابط العرض 

مشاركة رابط العرض
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ميةشاهد مقاطع الفيديو التعلي•
هل أنت جاهز للتعّرف أكثر

هاعلى اإلمكانيات التي يوفر
Sway؟

مية شاهد مقاطع الفيديو التعلي
المجانية الخاصة 

ات للتعّرف على أفضل الممارس
Swayالستخدام 

.وفاء الحربي / المدربة 

بشكل اكثرSWAYللتعرف على  

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=620102


مع كل مستعرضات الجوال الحديثة بغض النظر عن النظام األساسي  Swayيعمل تطبيق•
وثيق بحث سواء ما إذا كنت تقوِم برحلة لزيارة المعالم السياحية أو كنت تقوِم بت. المستخدم

متوفر  Swayعلمي للمدرسة أو كنت ضمن المشاركين في مؤتمر عمل مهم، فإن تطبيق
.دائماً على بُعد نقرة واحدة

•Sway.com
على أي مستعرض للجوال بغض النظر عن النظام www.sway.comتفضل بزيارة

.األساسي أو الجهاز المستخدم

iOSلـ Swayتطبيق•
في متجر التطبيقاتiPadأو Apple iPhoneالمجاني لجهاز Swayابحث عن تطبيق

في كل مكانSWAYاستخدام 
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https://www.sway.com/
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=797618


Windows 10لـ Swayتطبيق•
Windows 10المجاني لجهاز يعمل بنظام التشغيل Swayابحث عن تطبيق

.Windowsفي متجر

Swayاكتشاف ميزات إمكانية وصول ذوي االحتياجات الخاصة في•

وعرضه ميزات إمكانية وصول  Swayيحدد المستعرض المستخدم إلنشاء ملف•
ك ذوي االحتياجات الخاصة المتوفرة، للحصول على أفضل النتائج، نوصي

 Safariأو Firefoxأو Internet Explorerباستخدام

في كل مكانSWAYاستخدام 

.وفاء الحربي / المدربة 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=797619


في وضع التباين العالي ومع وظائف لوحة  Swayيمكنك استخدام تطبيق•
زيد مانقر فوق. المفاتيح الكاملة ووصول قارئ الشاشة للمحتوى الخا  بك

)من الخيارات . . . عرضفي شريط القوائم العلوي ثم اضغط أو انقر فوق (
للخروج من عرض إمكانية وصول  .إمكانية وصول ذوي االحتياجات الخاصة

.ذوي االحتياجات الخاصة، استخدم األمر نفسه مرة أخرى

للحصول على مزيد من المعلومات حول ميزة إمكانية وصول ذوي االحتياجات•
:، الرجاء قراءة ما يليSwayالخاصة في

Swayميزات إمكانية وصول ذوي االحتياجات الخاصة في•

.Swayاختصارات لوحة المفاتيح في•

في كل مكانSWAYاستخدام 
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https://support.office.com/ar-sa/article/%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-Sway%E2%80%8F-536c615e-14fc-4689-b816-c79442748a73
https://support.office.com/ar-sa/article/%E2%80%8F%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AD-%D9%81%D9%8A-Sway%E2%80%8F-894245fb-961d-4a3d-a7b7-d9ccfde213d9


Facebookعلى موقع Swayتطبيق•
على  Swayتابع تطبيقSwayابَق على اتصال مع المجتمع الذي يستخدم تطبيق

.Facebookموقع

Swayاقرأ مدونة •
تابع مدونة وإصدارات الميزات الجديدة Swayابَق على اطالع دائم بأخبار تطبيق

.حتى ال تفوتك آخر التحديثاتالرسمية Swayتطبيق

في كل مكانSWAYاستخدام 
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https://go.microsoft.com/?linkid=9862906
https://go.microsoft.com/?linkid=9862907


الزمنالموضوعالجلسة اليوم 

 SWAYالتطبيق العملي من قبل المتدربة بإعداد عرض تقديمي باستخدام -الثانيةالثاني
دقيقة45.بمواصفات عالية ومشاركته مع اآلخرين

وفاء الحربي/ المدربة 

الجلسة الثانية



53وفاء الحربي: المدربة

دقيقة45( أداء عملي ) نشاط 

:SWAYمن خالل تعلمك لطريقة انشاء عرض باستخدام برنامج  •

ة اعدي عرض تقديمي إلحدى الدروس لمادتك العلمية او البرامج واألنشط•
 SWAYالمكلفة بها او إلحدى دوراتك التدريبية كمدربة باستخدام برنامج  
.والمشاركة به من خالل الحائط االلكتروني الذي سيتم ارساله



التعلم للحياة في –مهارات القرن الحادي والعشرون -
رجمة   ت( تشارلز فادل\بيرني ترلينج ) تأليف –زمننا 
بدر بن عبدهللا الصالح. د. أ

ني تقنيات وتطبيقات الجيل الثا(. 2013. )الجهني ليلى-
لوم الدار العربية للع. بيروت. من التعليم اإللكتروني

ناشرون

موقع تعليم جديد-
https://www.new-educ.com.

يةالحقيبة التدريب-مجتمع مايكروسوفت للمعلمين •
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المصادر

https://www.new-educ.com/

