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يق المنتج ●  فر
 مركز الفعاليات●
 الفعاليات والحملات ●
 خاصية التسجيل ●
 مقترح اسم نطاق جديد●
 الخط الزمني للمشروع ●
 ماذا بعد ●
 أسئلة وأجوبة●



لماذا هذا اللقاء

 التعلم 

 التواصل 

 المشاركة 



 فريق المنتج



يكيميديا يق تابع لمؤسسة و   نحن فر

  بدأ العمل على المشروع في عام 2021

  هو متكون من:

يع،●    اختصاصيين في مجال قيادة المشار

  مهندسين في البرمجيات و الواجهات،●

ية●  وسفراء مختصين في التواصل مع المجتمعات اللغو

من نحن؟

Photo by Manuel Molina Martagon, Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MoMA_Art_Feminism_2019_90.jpg


الفعاليات والحمالت



 حملة  وفعاليات

 Wiki Loves Monuments Philippines 2018 photo walk in Camarines Sur with United Architects of the Philippines Student Auxiliary - BISCAST



الدوافع
  حاليا لا تتوفر منصة متكاملة تساعد المنظمين بإطلاق فعاليات

يقته الخاصة الهجينة لإطلاق الفعاليات يق منظم ابتكر وطور طر  كل فر

يكيميدية بأدوات مناسبة للمنظمين،  خلال النقاشات لطالما طالبت الحركة الو

يا  مع تصاعد وتنوع الفعاليات التي يتم إطلاقها سنو

 صار بديهيا التفكير بجدية في تطوير حل مناسب



 التركيز على احتياجات المنظمين و المشاركين في الحملات

 تقديم حلول برمجية تمّكن منظمي الحملات وتدعمهم.

ية، للمنظمين ذوي الخبرة.  تبسيط سير عملهم وتوفير أدوات قو

يل، بالنسبة للجدد.  تسهيل الوصول لمستوى المنظمين الفاعلين على المدى الطو

األهداف



مركز الفعاليات



الرؤية
يقة منهجية من خلال بناء مركز للفعاليات:  تحسين أدوات المنظمين بطر

 يوفر ميزات لكل من المنظمين والمشاركين●

 يركز على تحسين وتبسيط سير العمل المتعلق بأهم النقاط الحساسة.●

 تركيبي : يمكن فصل الميزات على شكل وحدات وإعادة تجميعها.●

 امتدادي: قابل للامتداد مستقبلا بإضافة الميزات مع الوقت.●

ِيزة الأولى: التسجيل.●  تحسين الم



 التسجيل



يلاً في تطويرها وإدارتها.●  يستغرق المنظمون وقتًا طو
 غير متكامل مع أنظمة التتبع الحالية، مثل لوحة القيادة.●

 
 لا يمكن للمنظمين التواصل بسهولة بجميع المشاركين المسجلين.●
 يمثل تحديًا تقنيًا للوافدين الجدد للتسجيل.●
 تبدو وكأنها غير احترافية حيث لا تعكس الثقة.●
 غالبا لا تسمح بتجميع الحد الأدنى من المعلومات عن المشاركين و احتياجاتهم.●

 
يكيميديا.● يكي و  غير متكاملة مع أي مواقع و
يكي.●  يصعب على المنظمين التأكد من أن جميع المشاركين قد قاموا بإنشاء حساب و
 يصعب على المشاركين تحرير أو حذف المعلومات الشخصية بعد التسجيل.●
ية من انضم إلى الفعالية، بما في ذلك أنفسهم.●  لا يمكن للمشاركين رؤ
يقة لمنع حدوث تسجيلات متعددة لنفس الشخص.●  لا توجد طر
ية متنوعة.●  ليست متعددة اللغات أو مصممة لمجتمعات لغو
يكيميديا (على سبيل المثال، ليست مفتوحة المصدر، الـكشف عن البيانات).●  تتعارض مع قيم و

مشاكل التسجيل الحالية 



 طرق يدوية للتسجيل



التسجيل عبر مواقع خارجية



 أدوات مطورة للويكي

داش بورد

هاشتاج أثناء إضافة 
تعديل

كومنز أثناء رفع صور



ميزة التسجيل الجديدة 

 سيوفر منّظمو الحملة الوقت، لن يحتاجوا إلى تطوير حلول بديلة.

سيتمكن المنظمون من تجميع بيانات أفضل عن المشاركين في الحملة واحتياجاتهم 

 مع احترام خصوصية المشاركين.

سيكون الانضمام إلى الحملات بأقل جهد، وستكون نقطة الاتصال الأولى في 

 الحملة ممتعة وملهمة.



فوائد التسجيل الجديدة
 للمنظمين الحصول على:

 تجربة تهيئة أسهل. لا توجد قوالب أو أدوات خارجية مطلوبة!●
 مزيد من المعلومات حول المشاركين●
 دعم أفضل للغات●
يكي●  التكامل مع الو
 التكامل مع أدوات التتبع●

 
 للمشاركين الحصول على:

 تجربة تسجيل فعالية أسهل●
 تجربة إنشاء حساب أسهل●
 التعرف على المشاركين الآخرين في الحملة●
يكي●  تعامل سلس مع مواقع الو



عرض خاصية التسجيل التجريبية

https://docs.google.com/file/d/1O5InaeNxsiTRJVuUYkgOYsN_YL_Y2GGA/preview


النطاق



نبذة عن النطاقات 
"namespaces موعات تسم "نطاقات أو يكي في    م تجميع الصفحات الموجودة على ميدياو

  تسمح بالتمييز بين الغرض من الصفحات.

يق إضافة بادئة إلى اسم الصفحة بـ <نطاق>:   تتم الإشارة إلى النطاقات في عناوين الصفحة عن طر

 

 

 
 

ة إنشاء نطاقات إضافية جديدة . تيح إمكا يكي فيه حوالي 16 نطاق يستقبل محتوى من إنشاء المستخدمين؛ لـكنه   الميديا و

 النطاقات منظمة زوجيا، يحتوي كل زوج على "نطاق الموضوع" و "نطاق النقاش".

 مـثـلا : 
 البادئة مساعدة: في عنوان هذه الصفحة (مساعدة:مثال) تشير إلى أن هذه الصفحة موجودة في النطاق مساعدة.



النطاق في الويكي



اسم النطاق الجديد
يكي ، تحت تسمية  يق الحملات إنشاء اسم نطاق جديد في ميدياو  يعرض فر

 
"Event talk"و "Event".……… "اش فعالية   "فعالية"و"ن

 مميزات هذا العرض:
يكي لجميع الفعالية، مثل الحملات والمؤتمرات واللقاءات وساعات العمل  تخصيص مكان في الو

يقة سهلة للمستخدمين للتعرف على صفحات الفعاليات  طر
يقة لتحديد الصفحات المؤهلة للحصول على ميزات، مثل التسجيل والتقويم وما إلى ذلك  طر

 
 بيانات أكثر دقة عن نشاط الفعاليات، مثل:

ية؟●  كم عدد الأحداث الجار
ية●  ما أنواع الأحداث الجار
 تثمين  التنظيم و/أو المشاركة في الفعالية  بالنسبة للحركة، ●
يكيميديا  مؤثرا فيما وراء التحرير●  بإمكان المتطوع أن يكون و



النطاق الجديد 

صفحة فعالیة    نقاش



الخط الزمني للمشروع



الخط الزمني للمشروع

6 إلى 8
الشهر

2023

3 إلى 5 
الشهر

نهاية
السنة 

 V0 اإلصدار
نأمل أن یتوفر إصدار مبكر قابل 

لالختبار من األداة في األشھر القلیلة 
المقبلة.

 V1 اإلصدار
منتج الحد األدنى

بعد أن نجري الجولة األولى من االختبار 
وجمع المالحظات ، نخطط إلجراء إصدار 

تدریجي ألداة التسجیل.

 V2 اإلصدار
بعد اإلصدار األول ، نخطط إلضافة المزید من 

المیزات إلى أداة التسجیل ، مثل تمكین دعم 
االتصال بین المنظمین والمشاركین والسماح 

للمنظمین بسؤال المشاركین عن جنسھم وموقعھم 
وما إلى ذلك.



ماذا بعد
ارة● ط إمل هذه ا  يمكنك أن تكون أحد مختبري النسخة V0؟   ف

 
●Foundation Product Team :  يد من المعلومات  طالع  صفحة المشروع لم

ية للمشروع●  اشترك في النشرة الإخبار

 أضف ملاحظاتك في  صفحة نقاش للمشروع ●

 تواصل مع سفير المجتمع العربي ……….عبر صفحة نقاش المستخدم أو البرید اإللكتروني.●

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLX-Hxf1F24347A2U9twaAlKwz7vthLIdMKi9v9q-rUpmNFg/viewform
https://meta.wikimedia.org/wiki/Campaigns/Foundation_Product_Team/Registration
https://meta.wikimedia.org/wiki/Campaigns/Foundation_Product_Team/Subscribers
https://meta.wikimedia.org/wiki/Campaigns/Foundation_Product_Team/Subscribers


أسئلة وأجوبة
 ما رأيك في خطة المشروع عموما؟1.

 ما رأيك في خاصية التسجيل الجديدة؟2.

 ما رأيك في اقتراح اسم النطاق الجديد؟3.

 للتواصل معنا
مد دة شو   

ي تم العر   سفير المنت للم
mbachounda-ctr@wikimedia.org 

User:Bachounda (WMF) 
تنا في الميتا ي  :  في صف ي الفر   : م با

 
https://t.me/+DPBmpBE17x1iNzc0

mailto:mbachounda-ctr@wikimedia.org
https://meta.wikimedia.org/wiki/Campaigns/Foundation_Product_Team


شكرا

All icons used in this slide have been copied from https://thenounproject.com/.

https://thenounproject.com/.

