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الدوافع-مقدمة 

Source: Mozilla Report, 2017

[1]%1أقل من : اإللكترونيالنسبة العالمية للمحتوى العربي

https://www.i-programmer.info/images/stories/News/2017/jan/B/mozlang.JPG
https://mawdoo3.com/arcontent/


الدوافع-مقدمة 

[2]( *)ويكيبيديا كخامس أكبر موقع عالمي•

مكانة ويكيبيديا الثقافية•
(ميعل)نقص في محتوى ويكيبيديا العربية •
ضعف الجودة •

[3]( *)% 20: المصادرقلة •

[4]( *)%80: فقير•

https://www.alexa.com/topsites
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81:%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81:%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B0%D9%88%D8%B1?from=0


خط زمني–مقدمة 

فكرة: 2013•
(تجميع وترجمة)بداية محلية: 2014•
•2015–2019  :

تحديد األهداف والخطط
إطالق موقع إلكتروني
مسابقة ض الشهرية
 رسمي ك تسجيلNPO



من نحن–مقدمة 

القسم المالي

مشرف ونائب

الويكيبيديالقسم قسم التقييم

قسم المعلوماتية قسم الموارد البشريةالقسم اإلعالمي



األهداف-مقدمة 

ثقافة التطوع المحتوى العربيالمحتوى الويكيبيدي

تبيان األهمية

 التشجيع
واإلحتضان

 مقارنات عالمية
وعربية

100  ألف مقالة
2030بحلول 

إثراء كمي ونوعي

 خدمات للمشاريع
استخراج )األخرى 

المقاالت وفيديوهات 
تعليمية مفصلة 

(وشاملة
……..

محتوى لألطفال

 تحسين عمل
الموسوعة

ا مشاريع ويكيميدي

 ترجمة الكتب
للعربية
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مشروع مصطفى محمود–المشاريع حالية

إنشاء وإثراء المقاالت
على ويكيبيديا

رفع صور حرة

جوائز نقدية وعينية



(2019)حكايات ض –المشاريع حالية

ترجمة

تدقيق

تصميم

www.dadd.stories.org
(مشاع)ترخيص 
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(2018حتى )المقاالت المشاركة –اإلنجازات 



تلخيص–اإلنجازات 



(تعديل مصدر ومرئي)التحرير الويكيبيدي •
(ويكي داتا)التعريف بويكي بيانات •
PetScan)استخراج المقاالت • + Wikidata Query)

فيديوهات تعليمية–اإلنجازات 



مئات آالف المقاالت المقترحة–اإلنجازات 

arabicwiki.org/suggested

> 50 0 000



حتى اآلن–اإلنجازات 
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ثقافة التطوع
اإلستمرارية
التطوع والتنظيم
مواجهة المجتمع
التشجيع واإلحتضان
الدعم

تلخيص–التحديات 

عامة

 العالقة مع المجتمع
(المسابقات)الخارجي 

روح التنافس
ويكيبيديا والجدد
النقد البناء
والشراكات الداخلية اإلنفتاح

والخارجية
 للمجتمع)تسهيل الوصول

(بأقسامه ومجتمعاته

ويكيبيدية
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ةموسوعة ويكيبيديا العربي
 2004عام
 2019عام

منوعات–الختام 

التعديالت  العامة
تعديالت في الدقيقة
ي فعداد التعديالت الكلية

مشاريع ويكيميديا

مقارنة 
 اإلنجليزيةويكيبيديا
 العربيةويكيبيديا

 بياناتويكي

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9&oldid=1634
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://wikipulse.herokuapp.com/
https://tools.wmflabs.org/wmcounter/
http://listen.hatnote.com/#en
http://listen.hatnote.com/#ar
http://listen.hatnote.com/wikidata


الشكر اجلزيل

Best 
Thanks

رسالة المبادرة–الختام 

https://tools.wmflabs.org/wmcounter/
https://tools.wmflabs.org/wmcounter/


رسالتنا
حنن املشكلة

وحنن احلل

رسالة المبادرة–الختام 



DADD-INITIATIVE e.V.

Tel: +4917621419893

http://www.dadd-initiative.de/
http://www.dadd-initiative.de/



