
المبادرةتقييم
https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiArabia_2019/Program/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82_-

_%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9

بشوندة محمد

https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiArabia_2019/Program/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82_-_%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9


ملتعليالإنترنتعلىدروسهي(MOOC)المساق
.تدئينللمبموجهةويكيبيدياموسوعةفيالتحرير

تعريف



للجميعومفتوحمجانيالمساق●
متطوعينويكيبيديينإنشاءمن●
2018فبراير15فيالمساقأفتتح●

التوقيتوالشكلوالصيغة



أسابيع5المساقمدة●
واحدةمرةالدروسكلمتابعةيمكن●

املتابعةواملدة



املسبقةاملتطلبات

قةمسبشروطهناكليس
مقبولةوالأعمارالمستوياتكل



أول فيديو للمساق

http://www.youtube.com/watch?v=QckmMbN2WZA


الدعم

موعةمجبادرتويكيبيدياموسوعةلإنشاء17الذكرىبمناسبة
اعدةبمسالجزائرمستخدميمجموعةمنالويكيبيديينمن

العربيالعالممنويكيميديين
جزائريةناشئةشركاتمنبدعم
نللمبتدئيموجهويكيبيدياتعلمحولمساقلإنشاء



أخرىمساقات

الأخرىاتاللغفيالويكيبيديةالمجتمعاتمنالعديدبادرت
كهذهتجربةتوفيرالضروريمنصار،اتمساقبإطلاق

ويكيمشروعهيالناجحةالمساقاتا خر،العربيةلويكيبيديا
.الفرنسيموك

https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education/MOOCs
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D9%85%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1


الفكرة

منصةلأو بعثشاركتلمافيهالتفكيرتمالمشروع
اقترحت،2017فبرايرفيالجزائرفيمساقات
.2017القاهرةعربيةويكيخلالكمداخلةالمشروع



قةاإلنطال

يصادفالذي 17ويكيبيدياميلادفيبإطلاقهبادرنا
.2018يناير 15

للمشروعمسودةسوىلدينايكنلميومها
أنهحيثةمسبقمحددةرزنامةبإتباعالتسجيلإنطلق
الدروسمنمجموعةإطلاقيتماسبوعنهايةكل



املساقموجهملن

يمالتعلبرامجمساعدةإلىالأولىبالدرجةموجهمساقويكي
عنالموسوعةفيرالتحريمبادئبتعلمالمهتمينوباقيلويكيبيديا

النطاق.الإنترنتعبرالعصريةالبيداغوجيةالطرقضمنبعد
والعالمأنحاءجميعمنإليهالولوجيمكنللمساقالجغرافي
رالزوامئاتإستيعابعلىالحاليالوقتفيقادرةالخوادم
.يوميا



املشروعتكلفة

شركاتوأشخاصمنالمشروعفيالمشاركينكل
أنرواوقرإليهاانضمواوالفكرةأعجبتهممتطوعونهم

لتحقيقمقابلدونمنالإمكانياتكليوفروا
الإبداعيالمشاعرخصتحتالمشروع



املشروعيفاملشاركون

راجلزائويكيميديافريق

بشوندةمحمد
كربوشرضا

الشامويكيميديافريق

بناتمصعب
مستكلمجاكفرح

سلمانميرفت

آرتدريمفريق

ميمونيزكريا
اللهخلفالرحمانعبد

تعلممنصةفريق

عبورةنسيم
نعمةبنمكية
سيدأحمدمقدم
أمينروخ



الدرستركيبة
.الأسبوعفيدروس 3أودرسينأيأسابيع 5يدومالمساق1.
.يوتوبفيمتوفرةهيوحدكأقصىد15تتجاوزلادرسكلفيديوهاتمدة2.
.عليهايقيّموأسئلةعدةعلىالطالبيجيبدرسكلبعد3.
.تغيريلاالنهايةوالبدايةتاريخلكنبالبرنامجالإلتزامدونالمساقإكمالواحدلأييمكن4.
.النهائيالإختبارإجتيازيمكنهالمساقإنهاءيرجى5.
.الجزائراويكيميديطرفمنمشاركةشهادةعلىالحصوللهيحقالنهائيالتقييمفيينجحمن6.
النهائيتبارخ‘الو الاختباراتلاجتيازالمساقمحتوياتلاستيعابالدروسجميعإتمامكنا  ننصح ب●
و المنصة تساعدنا في التحكم في ذلك●



t3ellem.comالمنصة
علىحتويتلاوتماما  مجانيةمساقويكيفيهاالتيتعلممنصة
.الإشهارأنواعمننوعأي

يمكناأننايالإبداعيالمشاعرخصةتحتالتعليميةالموادوكل
.نقلهاونسخها
العربيةللغةترجمةمعللموقعكاملةمراجعةبعملتعلمفريققام

https://www.t3ellem.com/


املنصةتكنولوجيا

بإنشائهقاموقدإيديكسأوبنتكنولوجياعلىالمنصةتعتمد
مايوفياردهارفجامعةمعبالتعاونللتقنيةماساتشوستسمعهد
2012

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF


التصوير و اإلخراج 

وهاتالفيديكاملتركيبوتصويروبإخراجقامتا رتدريم
.عندهامن23



الرتكيب و النشر 

بعد الحصول على فيديو الدرس نقوم  بتجهيز الدرس  نصيا 

ندعمه بفيديوهات أخرى حول الدرس 

ندعمه بدروس مشابهة 

الدرس بإستوعو نختمه باختبار على شكل أسئلة بسيطة لتأكد من أن المشارك 

حتى يمكنه التقدم للدرس التالي 

استعملنا  مواقع التواصل  كفيسبوك للتواصل مع المشاركين 

لدينا إيميالتهم  للتواصل معهم  نرسل لهم كلما جد جديد 

أنشأنا بريد للرد على أسئلة المشاركين 

روس من المهم القول بأن المساق ليس فقط دروس جافة على األنترنت بل هي د

تفاعلية على المباشر 



املساقحمتوى

(التسجيل)دروس:ويكيبيديا1.

(التحرير)دروس:ويكيبيديا2.

(التنسيق)دروس:ويكيبيديا3.

(ويكيبيدياوصلات)دروس:ويكيبيديا4.

(خارجيةوصلات)دروس:ويكيبيديا5.

(النقاشصفحات)دروس:ويكيبيديا6.

(إضافيةمعلومات)دروس:ويكيبيديا7.

دروسسبعةعلىمشكلبسيطالبرنامجكانالبدايةفي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3_(%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3_(%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3_(%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3_(%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3_(%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3_(%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3_(%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9)


المحتوىتطور

األولاألسبوع●
مقدمة1.

دياويكيبيفياألساسية!المبادئ2.

دياويكيبيتعملكيفوتاريخ3.

ويكيبيديافيحسابإنشاء4.

الثالثاألسبوع●
مصدرمعنىما1.

للمصادرالمختلفةاألنواع2.

المستخدمينصالحيات3.

المختلفةالنطاقصفحات4.

الخامساألسبوع●
بيديالويكيالوسائطمكتبة-كومنز1.

دياويكيبيفياألخرىالمشاريع2.

للمتعلميننصائح3.

المساقبعدماذا4.

خالصة5.

الثانياألسبوع●
مقدمة1.

ويكيبيدياواجهة2.

المقالةواجهة3.

اويكيبيديفيالتحريرأدوات4.

المتابعةقائمةوتاريخ5.

المرئيبالمحررالتنسيق6.

الرابعاألسبوع●
ويكيبيديافيمقالةتركيبة1.

جديدمقالةعنوانأجدكيف2.

يديةالويكيبالمقاالتفيالملحوظيةشروط3.

ويكيبيديافيمقالةنشر4.

خلاصةومقدمةزائدالأقلعلىدروس 4اسبوعكلأسابيع 5علىيمتدأصبح



مكتمالاملساق

فيديو20منأكثرنشرإلىالمحتوىأنتهى

أسابيع 5علىموزعة



الدروسسري

أولاالفيديوبمشاهدةالطالبيقومدرسكلفيأنهإتفقنا
المرفقالملفقراءةثم
للدرسالأخيرالإختبارفيالمباشرعلىتطبيقهثم
.المساقنهايةفيشاملإختبارهناكو



الدروسملتابعة

 :السنةمدارعلىمفتوحةتعلممنصةعلى1.

https://www.t3ellem.com/courses/course-
v1:WikiDZ+WMD01+T1_2018/about

كومنزعلىموجودةفقطالفيديوهات2.
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Arabic_WikiMOOC_2018

فيسبوكعلىمجموعةهناك3.
https://web.facebook.com/groups/380157935780552/

https://www.t3ellem.com/courses/course-v1:WikiDZ+WMD01+T1_2018/about
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Arabic_WikiMOOC_2018
https://web.facebook.com/groups/380157935780552/


يوتوبيفالتفاعالت

http://www.youtube.com/watch?v=fHkJIIa4yHA


اإلجتماعيالتواصليف
قام أحد المشاركين بطباعة اكامل الدروس ورقيا 

لالحتفاظ بها ربما  ينقطع النت أو  الكهرباء



https://www.arabicwiki.org/video-gallery/

مبادرة ض الشقيقةيف

https://www.arabicwiki.org/video-gallery/


الفيسبوكجمموعةيف
ية إعادة المساق كامال نتائجهم في نهاية المساق  و تلقينا رسائل كثيرة تستفسر في كيفنشروتنافس المشاركون و 

ألن النتائج كانت متوسطة و ال يستطيعون التباهي بها في المجموعة 



الردودبريديف

لتسهيلليةفعاأكثرمساعدةمنمكنناوالمساعدةبريدفيالرسائلمئاتتلقينا

.للطلبةالدروسمتابعة
المساقاتفيالمشاركينمنأخرىواجهةخاللهمنإكتشفنا

:كثيرافيأثرتالتيبينمن
ةالموسوعفيالتحريرتعلمعلىالفيديوهاتساعدتهمبصرغيرشاب

فيالتحريركردستانتعلممنأصلهالمتحدةالوالياتفييسكنآخرشاب

بالعربيالموسوعة



المساقبعدمذا

منالكثيرباقي.بالمساهمةإلاعليكما-بنجاحالمساقأنهيتقدالا نأنتها
علىيتحتوالإنجليزيةويكيبيدياأنلاحظ.للموسوعةإضافتهايمكنكالتيالمقالات

إضافةكنكيمومقالمليونالنصفتجاوزتعربيةويكيبيديا،مقالةمليون5.7
بذراتأكتبأو-الناقصةالمقالاتتترجمأنيكفي-للعربيةالمقالاتملايين
الفريدةونوعهامنالأولىالتجربةهذهفيويكيبيديالتتعلمأسابيعخمسةخلاصة

تطوعونمتبناهامتطوعونعليهاسهرمتطوعونأطلقهابعدعنالتعليممجالفي

عاليةبجودةمجانيةالمعلومةوصلتكم

املساقإختتامرسالة



اإلحصائيات

https://drive.google.com/file/d/1E10dp
XnbguPLfWCfpPUYhXBzn6T5QVTt/view?

usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1E10dpXnbguPLfWCfpPUYhXBzn6T5QVTt/view?usp=sharing


10.000
غلقهعندالمساقفيالمسجلينعدد



للمسجلنيجغرايفتوزيع



ذكور 63إناث26%



20-29



املوقعيفالزياراتعدد
Analytics



الزياراتمواطن



اآلالتوتوقيتات



بعد مذا





,,,شكرا


