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كيف تشارك في مشاريع 

 ويكيميديا؟

How to Participate in 

Wikimedia Projects? 



Articles   -المقاالت 

 إن ويكيبيديا من أشهر مشاريع مؤسسة ويكيميديا
Wikipedia is one of the most famous Wikimedia projects 

 

لذا زيادة محتواها عن طريق كتابة أو تحرير أو ترجمة 

 .المقاالت مشهور
Therefore, increasing its content through writing, editing, and 

translating articles is equally popular. 

 

 



Problem - مشكلة 

 :شهرة المساهمة عن طريق إثراء المقاالت كانت سالًحا ذا حدين

This increasing popularity of adding to articles was a double-edged 

weapon: 

يعملوا في العلوم /أحجم بعض ممن يدرسوا 

 الطبيعية عن المشاركة
On the other, some natural sciences students 

refrained from participation 

 

يعملوا في مجاالت /انجذب العديد ممن يدرسوا 

 العلوم اإلنسانية للمشاركة
On the one hand, some humanities students were 

attracted to participate 

ووِجد أيًضا أنه، وبشكل عام، هؤالء ممن عملوا بالمجاالت العلمية الطبيعية لم 
يتمتعوا بمهارات كتابة جيدة، حتى أن ذلك ورد في إحدى التقارير عن برنامج 

:التعليم  
 “We've found that student from disciplines like journalism, 
political sciences, history, philosophy and languages have far 

better writing skills than students that are enrolled in 
mechanical engineering, medicine, and computer sciences 

courses.” 



A Solution - طريقة معالجة 

من إحدى أسباب هذه المشكلة هو أن طلبة العلوم الطبيعية ال يعلموا طريقة أخرى •

 .للمشاركة في مشاريع ويكيميديا

One reason for this might be that students are participating in the popular 

way they know rather than the way that suits them. 

هناك العديد من الطرق األخرى للمشاركة، ومن أبرز البلدان التي شارك طالب •

 :برامج التعليم لديها بطرق أخرى غير إثراء المقاالت

There are many other ways for participation. Some of the remarkably 

successful experiences come from: 

 الواليات المتحدة
U.S. 

 إسبانيا
Spain 

 المكسيك
Mexico 



Mexico  المكسيك-  

في سياق برنامج التعليم في جامعة تيك دي مونتري، ساهم الطالب بطرق عدة من 

 :أبرزها

 الرسومات واألشكال البيانية1.

In the Education Program in Tec de Monterrey, students 

participated in many ways, some of them were: 



Mexico  المكسيك-  
 صور متحركة توضح طريقة كتابة الحروف بخطوط مختلفة. 2

 صور متحركة توضح حركات قطع الشطرنج. 3



Mexico  المكسيك-  
 صور متحركة ألعالم بعض الدول. 4

 خرائط للمناطق السياحية في المكسيك. 5



Mexico  المكسيك-  
 تسجيالت صوتية لنطق كلمات أو عناوين مقاالت على ويكيبيديا باإلسبانية. 6

 تسجيالت صوتية ألغاني تقليدية قديمة. 7

نطق كلمة 

Burritos 



Spain  إسبانيا-  

، وهي إحدى GLAMفي سياق برنامج التعليم في إسبانيا وبالتعاون مع مبادة 

 :مبادرات ويكيميديا، ساهم الطالب بطرق عدة من أبرزها

صور لحركات جيولوجية تحت قشرة األرض 1.

 وغيرها من الظواهر



Spain  إسبانيا-  
 فيديو عن أزمة ارتفاع ملوحة البحار. 2

بورتريهات لشخصيات بارزة من القرن العشرين . 3

ليس لها صور غير محمية بحقوق نشر على 

 اإلنترنت 

لوحات تصور حيوانات منقرضة بناء على . 4

 تصورات العلماء



U.S.  الواليات المتحدة-  

 :في سياق برنامج التعليم في الواليات المتحدة، ساهم الطالب بطرق عدة من أبرزها

 رسومات توضيحية لحركة الرياح1.

فيديو بتقنية التايم البس توضح حركة مشتت ضوء الشمس في متحف بوالية . 3

 ميلواكي



 أمثلة أخرى

 فيديو يظهر حركة توربليون الساعة

 رسومات توضيحية لمواضع نطق الحروف

 إضافة مصادر وكتب غير محمية بحقوق نشر 

 

 مبادرة المنهج المفتوح في مصر: مثال



 تلخيص

 :ُيمكن المساهمة في مشاريع ويكيميديا بطرق عدة منها

 
 كتابة وتحرير المقاالت1)

 (ثالثية األبعاد-متحركة-ثابتة)إضافة الصور التوضيحية 2)

 إضافة مقاطع الفيديو3)

 إضافة الخرائط4)

 

 

التي ُتمكنك من استغالل معرفتك في الطرق األخرى باإلضافة إلى الكثير من 

 مجالك

 

 

 

 



 تفضلوا بطرح أسئلتكم
 

 

 


