
 

 إنشاء حساب في ويكيبيديا العربية: 1خطوة 

 

 

 على رابط "إنشاء حساب" في الزاوية العليا اليسرى من صفحة االستقبال، اضغط

 .عبئة االستمارة التي ستظهر أمامكبت وقم

 .يجوز لكل محرر إنشاء حساب واحد فقط



 

  

في جميع مشاريع  هذا االسم سيشير إليك ا.اسم   اختر

 ويكيميديا.

ل استخدام يمكن استخدام أي حرف أو رقم، ولكن يفض

 الحروف الالتينية فقط.

الحقيقي أو اسم مستعار إال إذا كان  اسمكيمكن استخدام 

بع وبط جيله في الماضي من قبل محرر آخر.االسم قد تم تس

أو اسم  أن يكون اسم المستخدم عبارة عن إهانةال يجوز 

 شعار تجاري أو سياسي.أو  مضلل

 كلمة سر ستستخدمها عند الدخول إلى حسابك. رتاخ

 بدقة. قد حفظتها أنكللتأكد من  كلمة السر ثانية   اكتب

ال  اإللكتروني. إن شئت، إضافة عنوان بريدك ،يمكنك

ُيعرض العنوان على أية صفحة من صفحات ويكيبيديا، 

ولكن وجوده في النظام يمكنك من استعادة كلمة السر في 

حالة نسيانها، وتتيح للمحررين اآلخرين إمكانية إرسال 

لشخصي عن طريق الضغط على رابط رسائل إلى بريدك ا

  خاص.

ن ن أ. هذه وسيلة للتأكد مفي المربع الظاهرةالحروف  اكتب

ة إنسان حقيقي وليس آلتسجيل الحساب الجديد يتم على يد 

 يكلمت على إذا كانت الحروف غير واضحة، اضغطتلقائية. 

 "نص آخر" في الزاوية الدنيا اليسرى من المربع.

على زر "افتح الحساب"  عند إكمال تعبئة االستمارة، اضغط

 األخضر.



 

 مسجلالدخول إلى حساب 

 ،قمت بإنشاء حسابك في ويكيبيديا وأردت الدخول كمحرر مسجل إذا

  .في الزاوية العليا اليسرى للشاشة «ولدخ»على رابط  فعليك الضغط

 

 أدخل اسم المستخدم وكلمة السر الذين حددتهما عند تسجيل الحساب.

 ابق»وضع عالمة في خانة  تعمل عليه حاسوبك الشخصي، فيمكنكإذا كان الحاسوب الذي 

لتشغيل إمكانية الدخول التلقائي إلى حسابك كلما دخلت في موقع ويكيبيديا من  «مسجل الدخول

 يوما ويمكن تجديده إن شئت. 03هذا الحاسوب المعين. ينتهي الدخول التلقائي بعد 

 

بعد الدخول يظهر اسم المستخدم الخاص بك في يمين شريط الروابط في الزاوية العليا اليسرى 

 ، إن شئت،أما الضغط عليه فيوصلك إلى صفحة المستخدم الخاصة بك، حيث يمكنكللشاشة. 

  نفسك، لكي يتعرف المحررين اآلخرين عليك. كتابة بعض التفاصيل عن

 

 
 اسم المستخدم



 

 التحرير اةأد: اختيار 3خطوة 

(، «وورد»وهو عبارة عن واجهة تحرير تشابه برامج معالجة النصوص )مثل  ،ر المرئييحرتالبديلتين:  تم الكتابة والتحرير في ويكيبيديا باستخدام أداتيني

ي ف يتم إدراج أكواد التصميم والميزات حيث، محرر الكود المصدرييمكن من خاللها تطبيق التصميم واألنماط والميزات على النص؛  ومثلها تقدم شرائط أدوات

 .المرئي رالتحريفيما يلي تقدم لك بعض التعليمات األساسية الستخدام كواد وطريقة إدراجها في النص. يتطلب التعرف على هذه األ، أما استخدامه فداخل النص

 تشغيل التحرير المرئي

 في الزاويةالموجود  «تجريبي»اضغط على رابط الدخول إلى حسابك، بعد 

مزايا »سينقلك هذا الرابط مباشرة  إلى عالمة التبويب  .لشاشةلالعليا اليسرى 

، حيث تجد بعض اإلمكانيات لتحسين «تفضيالت»داخل صفحة  «تجريبية

 واجهة التصفح والتحرير في ويكيبيديا، ومن بينها تشغيل التحرير المرئي.

 

المة ع . ضع«التحرير المرئي»تظهر خانة بتمرير الصفحة لألسفل حتى  قم

 في الخانة.

 

الزر  على. اضغط «احفظ»ألسفل حتى يظهر زر تمرير الصفحة ل واصل

خرى إمكانية أتحرير المرئي وأي ها )أي تشغيل الحفظ التفضيالت التي حددتل

 (.أردت تشغيلها

  



 

 مسودة إنشاء: 3خطوة 

 .«ملعب»ـتسمى الصفحة المخصصة لكتابة مسودات ب قبل إنشاء مقالة جديدة في ويكيبيديا ينصح بكتابة مسودة.

 .أي مسودة من قبل( تكتب)ويظهر باللون األحمر إذا لم  «ملعب»على رابط  اضغطفي الزاوية العليا اليسرى من الشاشة، 

 

 .«ملعب»وكلمة  يشمل اسم المستخدم الخاص بك اعنوان   صفحة تحمل الضغط تظهر أمامكبعد 



 

ا، فمن أجل استخدام محرر الكود المصدري إمكانية النظام  يختار بويب إلى عالمة ت «أنشئ المصدر»، عليك االنتقال من عالمة تبويب التحرير المرئيافتراضي  

 .«أنشئ»

 

 

 

 

 

 

 

 

وعليك أن تقوم بإزالة أي مربع آخر قد  فاضغط على كلمتي "بدء التعديل" في أسفله.، «ويكيبيديا Welcome to» إذا ظهر في هذه المرحلة مربع عنوانه

 إلى المساحة البيضاء تحت العنوان واضغط عليها.( من أجل البدء في التحرير. ثم مرر مؤشر الفأرة Xيظهر على الشاشة )من خالل الضغط على عالمة 

 



 

 : النسخ واللصق4خطوة 

( «باد نوت») «المفكرة»ينصح بكتابة نص المقالة أوال  في برنامج مثل 

( وحفظه كملف على حاسوبك. ثم افتح «وورد»معالج نصوص )مثل أو 

على المسودة التي أنشأتها في ويكيبيديا. والصقه الملف، انسخ النص 

األزرق  «احفظ الصفحة»احفظ المسودة عن طريق الضغط على زر 

 الموجود في الزاوية العليا اليسرى.

 

 

 

 

حيث عليك وصف التعديل الذي قمت به بكلمتين )وفي مثل هذه الحالة،  نافذةظهر أمامك وبعد الضغط ست

ا لمحتوى النص الذي أضفته ا جد   ا قصير  ر األخض «احفظ الصفحة»(، ثم اضغط على زر اكتب ملخص 

  .النافذةعلى أالموجود 

 

 

 

  



 

 اإلبراز ووضع عناوين: 5خطوة 

 .«عدل»اضغط على عالمة التبويب 

 تغيير شكل الحروف

النص الذي تريد تغيير شكل بالفأرة حدد 

عرض المصطلح  . ومن المعتادحروفه

أو أسماء مؤلفات تعتمد  الرئيسي في المقالة

فلهذه الغاية، اضغط  المقالة عليها بخط غليظ.

من القائمة  «غليظ»واختر  على زر 

 المنسدلة.

احفظ »ضغط على زر لحفظ التعديل، ا

األزرق في الزاوية العليا اليسرى.  «الصفحة

ظهر أمامك، صف التعديل تي سالنافذة التوفي 

 ، (، ثم اضغط «إبراز مصطلح»بكلمتين )مثال 

األخضر الموجود  «احفظ الصفحة»على زر 

 .أعلى النافذة

  



 

 وضع عنوان لفقرة

ا عنو كلمات السطر التي تريد جعلهبالفأرة  حدد ان 

واختر مستوى  ، ثم اضغط على زر للفقرة

ا إذأي )من القائمة المنسدلة العنوان المرغوب فيه 

ا، وإذا كان فرعي  ا،  ا رئيسي  ا أم فرعي   ي فكان عنوان 

 أي مستوى(.

في نهاية  «المراجع» ال تنسى إضافة عنوان

ادر مصسماء الالتلقائي أل دراجاإلالمقالة، حيث يتم 

 الحواشيالتي تعتمد المقالة عليها بعد إضافة 

 لموارد تفاصيل مع حواشي إضافة)انظر فصل 

 .(معلومات

وبعد تحديد الكلمات واختيار نوع العنوان اضغط 

وفي النافذة الظاهرة األزرق في الزاوية العليا اليسرى.  «احفظ الصفحة»على زر 

، التعديل الذي قمت به صف  تقسيم النص إلى »أو  «وضع عنوان»بكلمتين )مثال 

 .أعلى النافذةاألخضر الموجود  «احفظ الصفحة»، ثم اضغط على زر («فقرات

  .اشملت المقالة أربع فقرات مع عناوين على األقل، ينشأ جدول محتويات تلقائي   إذا 

 

  



 

 

 (روابط إلى مقاالت أخرى في ويكيبيديا) داخليةابط وإضافة ر: 6خطوة 

 .«عدل»اضغط على عالمة التبويب 

 . على زر ثم اضغط  ،إلى مقالة أخرى االنص الذي تريد جعله رابط  بالفأرة  حدد

 

التي  الكلمة أو العبارة طابق أسماؤهاتبعد الضغط ستظهر أمامك نافذة مع مقاالت مقترحة 

أو تشابهها. اختر اسم المقالة المالئمة من القائمة واضغط عليه. يمكنك كذلك  في المقالة حددتها

 «نفذ»الموجود فوق قائمة المقاالت والضغط على زر كتابة اسم المقالة المالئمة في السطر 

  األزرق الموجود أعلى النافذة.

 



 

 

 

ا، في بعض األحيان ال تظهر أي مقالة في قائمة المقاالت المقترحة  والسبب المحتمل لذلك هو أن العبارة التي حددتها في النص ليست مناسبة الستخدامها عنوان 

الواردة في النص النموذجي أمامك ليست مناسبة كعنوان لمقالة ألن األسماء في عناوين المقاالت  «سكان أستراليا األصليين»لمقالة. وعلى سبيل المثال، عبارة 

ال تتغير  –في النافذة. انتبه  الذي سيردعلى اسم المقالة  تضغطو «األصليونسكان أستراليا »العبارة إلى  عليك أن تغيرالظاهرة في النافذة دائما مرفوعة. ف

 ئ اشي ا، ولكنها تتحول إلى رابط إلى مقالة تختلف اسمه، فهي تبقى في صيغتها المطلوبة حسب قواعد النحو ومتطلبات أخرىنص المقالة نفسهفي  المحددةالعبارة 

         ما.

 

 

 

  



 

ة صفحة يمكن فيها إنشاء مقال إلى مقالة وإنما إلى ال يؤدي هذا الرابط. «رابط أحمر»ئم العبارة التي حددتها في النص، فيمكنك إنشاء إذا لم توجد أي مقالة تال

ة تى بعد تغيير صيغجديدة بهذا االسم. والرابط األحمر من شأنه أن يبلغ المحررون اآلخرون أنه تنقص مقالة في موضوع معين. وإذا لم تجد أي مقالة مالئمة ح

 األزرق. «نفذ»نافذة، ثم اضغط على زر العبارة التي حددتها، اكتب عنوان المقالة الجديدة المرغوب فيها في السطر الموجود أعلى ال

األزرق في الزاوية العليا اليسرى. وفي النافذة الظاهرة صف التعديالت الذي  «احفظ الصفحة»بعد إضافة الروابط، احفظ التعديالت عن طريق الضغط على زر 

 ،  األخضر الموجود أعلى النافذة. «احفظ الصفحة»(، ثم اضغط على زر «إضافة روابط داخلية»قمت به بكلمتين )مثال 



 

 وقائمة منقطة : إضافة روابط خارجية7خطوة 

 «وابط خارجيةر»كن إضافة روابط إلى صفحات ويب خارج موقع ويكيبيديا. ومن المعتاد في ويكيبيديا إضافة هذه الروابط الخارجية إلى فقرة خاصة تسمى بـيم

وعلى سبيل المثال، إلى المقالة عن لغة تيوي المحكية في جزر تيوي شمالي أستراليا، يمكن إضافة رابط إلى تقرير مصور لمجلة  .«وصالت خارجية»أو 

TIME  أو  «روابط خارجية» تيكلم «المراجع»وفوق عنوان فقرة وأضف في نهاية المقالة  «عدل»عن سكان جزر تيوي. فلهذه الغاية، اختر عالمة التبويب

(. ضع عنوان لفقرةومن القائمة المنسدلة )انظر فصل  «عوان»، ثم اختر ا واضغط على زر مأضفته نتيلال متين. حدد بالفأرة الكل«خارجية وصالت»

 األخضر الموجود أعلى النافذة. «الصفحةاحفظ »األزرق وفي النافذة الظاهرة صف التعديل بكلمتين، ثم اضغط على زر  «احفظ الصفحة»اضغط على زر 

افتح في إطار جديد للمتصفح الصفحة التي تريد إضافة رابط إليها وانسخ عنوانها 

 ( من شريط العناوين أعلى إطار المتصفح.URL)الـ

لى ع اضغط ثانية  ارجع إلى إطار المتصفح الذي يعرض واجهة تحرير المقالة و

 ،الذي أنشأته قبل قليل «روابط خارجية»تحت عنوان  .«عدل»عالمة التبويب 

، مثال   صفحة التي تريد إضافة رابط إليها،ا لمحتوى الا قصير  اكتب وصف  

. حدد النص «األمريكية TIMEتقرير مصور عن سكان جزر تيوي، مجلة »

 .واضغط على زر أو جزء منه الذي أضفته 

 .«وصلة خارجية»تبويب اختر عالمة ال التي ستظهر أمامك،في النافذة 

 

 

 

 

 



 

 

ى األزرق أعل «نفذ». ثم اضغط على زر احذف النص في خانة النص تحت عالمة التبويب والصق مكانه عنوان صفحة الويب التي تريد إضافة رابط إليها

 النافذة.

(. فلهذه الغاية، حدد بالفأرة السطور التي تريد عرضها كقائمة منقطة. ثم اضغط على زر نقطي تعداد ذاتيمكنك عرض الروابط الخارجية في قائمة منقطة )

األزرق في الزاوية العليا اليسرى. وفي النافذة  «احفظ الصفحة»احفظ التعديالت عن طريق الضغط على زر . من القائمة المنسدلة «قائمة منقطة»اختر  .

الظاهرة صف التعديالت 

تين الذي قمت به بكلم

 ، إضافة روابط »)مثال 

(، ثم اضغط «خارجية

احفظ »على زر 

األخضر  «الصفحة

 الموجود أعلى النافذة.

 



 

 مع تفاصيل لموارد معلومات حواشيإضافة  :8خطوة 

 .«عدل»اضغط على عالمة التبويب 

  من القائمة المنسدلة. «أساسي»اختر  .، ثم اضغط على زر مرجعها، أي بجانب المعلومة التي تريد ذكر حاشيةحيث تريد إضافة ضع مؤشر الفأرة 

 

 

 

 

 

 

 

في النافذة التي ستظهر على الشاشة هناك قسمان. في مساحة الكتابة 

 الموجودة في القسم األعلى من النافذة، اكتب تفاصيل المصدر.

 

 

 

 



 

ا غير متوفر على اإلنترنت، فال بد من ذكر تفاصيله فقط. و ا محوسب  ا، مثل كتاب أو مجلة ورقية، أو مصدر  ا مطبوع  در لكن إذا كان المصإذا كان المرجع مصدر 

ا على شبكة اإلنترنت، فعليك إضافة رابط إليه.  يل المصدر، على صفحة الويب إلى تفاصوفي مثل هذه الحالة، ينصح بإضافة التاريخ الذي تم فيه االطالع متوفر 

ا ما ،  ألنه كثير   (.«6106آذار/مارس  6تم االطالع على الصفحة في »بعد اسم الموقع، يتم تحديث صفحات الويب وتغييرها )مثال 

حدد بالفأرة الجزء من النص الذي كتبته في . (منقطة وقائمة خارجية ابطرو إضافة )انظر أيضا فصل انسخ عنوان صفحة الويب التي تريد إنشاء رابط إليها

ا إلى صفحة الويب  في  الموجود في شريط األدوات فوق مساحة الكتابة. حيث توجد المعلومات ذات الصلة. ثم اضغط على زر النافذة والذي تريد جعله رابط 

د إنشاء التي تري لصق مكانه عنوان الصفحةي خانة النص تحت عالمة التبويب واالنص ف احذف. «وصلة خارجية»ي ستظهر، اختر عالمة التبويب تالنافذة ال

  رابط إليها.

عليا لزاوية الفي ا األزرق الموجود «طبق التعديالت»اضغط على زر  ، ثملنافذة األصغرلاألزرق الموجود في الزاوية العليا اليسرى  «نفذ»اضغط على زر 

األزرق الموجود في الزاوية العليا اليسرى للشاشة، ثم صف التعديل  «احفظ الصفحة»اليسرى للنافذة األكبر. أما لحفظ التعديل الذي قمت به، فاضغط على زر 

 ،  األخضر الموجود في الزاوية العليا اليسرى للنافذة. «احفظ الصفحة»(، ثم اضغط على زر «حاشيةإضافة »في النافذة الظاهرة بكلمتين )مثال 



 

ة عالمة رقميفي نهاية المقالة بصورة تلقائية مع إضافة  حاشيةيتم إدراج ال

حيث وضعت مؤشر الفأرة في بداية العملية )أي بجانب المعلومة  ورابط إليها

 التي يثبتها المرجع(.

في مقالتك، فيمكنك  ردما تين أكثر من معلومة واحدة مإذا أثبت المرجع المع

إضافة نفس العالمة الرقمية ونفس الرابط إلى أماكن أخرى في المقالة. ضع 

. مؤشر الفأرة بجانب معلومة أخرى يثبتها المرجع واضغط على زر 

من القائمة المنسدلة. في النافذة التي ستظهر أمامك  «أعد االستخدام»اختر 

. اضغط على الحاشية التي تريد تها فعال  هناك قائمة من الحواشي التي قد أضف

إعادة استخدامها )أي الحاشية التي تذكر المرجع الذي يثبت هذه المعلومة 

ا(  األزرق الموجود في «احفظ الصفحة»حفظ التعديل، اضغط على زر ل. أيض 

الزاوية العليا اليسرى للشاشة وصف التعديل بكلمتين، ثم اضغط على زر 

األخضر الموجود في الزاوية العليا اليسرى للنافذة. اآلن  «احفظ الصفحة»

ا إلى الحاشية المعينة في مكانين من النص.   تظهر العالمة الرقمية التي تضم كذلك رابط 

  



 

 في المقالة : إدراج صورة9خطوة 

 .«عدل»اضغط على عالمة التبويب 

 ضع مؤشر الفأرة حيث تريد إدراج الصورة.

 من القائمة المنسدلة. «ملفات»واختر  اضغط على زر 

البحث عن  يتمستظهر على الشاشة نافذة مع مربع بحث أعالها. 

صور مالئمة من بين الصور الموجودة في ويكيبيديا العربية وفي 

مستودع ملفات مشترك لجميع مشاريع ، وهو «كومنز ويكيميديا»

 غات المختلفة. فلذلك ينصح بإدخال كلمات بحث باللغةويكيبيديا في الل

اإلنجليزية كونها أشيع اللغات المستخدمة لوصف الملفات. وعلى 

إلى مقالتك، فعليك كتابة اسم سبيل المثال، إذا أردت إضافة خريطة 

في مربع البحث. ستظهر في  mapالمكان باإلنجليزية مع كلمة 

ر التي يالئم وصفها كلمات الصو جميعالنافذة تحت مربع البحث 

ي أدخلتها، ومن بينها توجد خرائط المكان الذي حددت البحث الت

 اسمه.

 

 

 

 



 

اضغط بالفأرة على الصورة التي تبدو لك األنسب. ستظهر 

، أي اسمها، وصفها، تنسيقها، أمامك تفاصيل الصورة

 كنية المستخدم الذي قام بتحميلهاالرخصة التي نشرت به، 

مزيد من »وتفاصيل أخرى. أما الضغط على رابط 

أسفل قائمة التفاصيل، فينقلك إلى صفحة  «المعلومات

 .الذي ُتخزن فيهموقع الالصورة في 

إذا قررت إدراج الصورة في مقالتك، فاضغط على زر 

األزرق الموجود في الزاوية  «استخدم هذه الصورة»

 األعلى اليسرى للنافذة.

في القسم  ضعستظهر أمامك نافذة أخرى لها قسمان. 

يف ا لها وكقصير   اوصف  اكتب لصورة، أي ا لاألعلى تعليق  

ا  تتعلق بمحتوى المقالة. أما في القسم األسفل فاكتب نص  

 إعاقاتالمخصصة لذوي برامج الخدام بديال  للصورة. هذا النص سيظهر أو ُيقرأ بدل الصورة في حالة عدم إمكانية عرضها إما ألسباب فنية أو بسبب است

 يمكن استخدام تعليق الصورة أو جزء منه أيضا كالنص البديل. .«قارئ الشاشة»مثل  ،بصرية



 

 

الموجود في الزاوية العليا  «إدراج»اضغط على زر 

اليسرى للشاشة. سيتم إدراج الصورة في المقالة. يمكنك 

تغيير مكان الصورة في المقالة عن طريق الضغط على 

 الصورة بالفأرة وسحبها إلى المكان المناسب.

 «احفظ الصفحة»لحفظ التعديل، اضغط على زر 

األزرق الموجود في الزاوية العليا اليسرى للشاشة 

(، ثم «إضافة صورة»ف التعديل بكلمتين )مثال  وص

األخضر الموجود في  «احفظ الصفحة»اضغط على زر 

 الزاوية العليا اليسرى للنافذة.

 

 

 

    

 

 

  



 

 : النقل إلى نطاق المقاالت11خطوة 

لى نطاق المقاالت فعليك نقلها إ ،كتابة المقالة في ويكيبيديا. وإذا أتممت ، أي في نطاق صفحاتك الشخصية«الملعب»ال تزال المقالة التي كتبتها مسودة وتوجد في 

    العام.

(. سيظهر أمامك مربع تحرير يحتوي على نص المقالة مع أكواد التصميم. حدد بالفأرة نص «عدل»)وليس على  «عدل المصدر»اضغط على عالمة التبويب 

المقالة الذي تريد جعله المقالة بكامله )مع األكواد( باستثناء عنوان 

 اسما للمقالة. انسخ النص الذي حددته.

في الزاوية العليا اليسرى للشاشة اكتب في مربع البحث الموجود 

 عطييومحتواها  اسم المقالة يصف أن اسم المقالة التي كتبتها. يجب

 رسويُ  بسهولة موضوعها عن فكرة المتخصص غير العربي القارئ

. يمكن االطالع على سياسة تسمية المقاالت في ويكيبيديا أمكن ما

 .«المقاالت عناوين :ويكيبيديا»العربية في صفحة 

البحث  أيقونةأو اضغط بالفأرة على  ENTERاضغط على مفتاح 

أيسر مربع البحث. ستظهر أمامك صفحة نتائج البحث وعلى رأس 

 يمكنك. موجودة غير «اسم المقالة» الصفحة قائمة رسالة:ال

اضغط على اسم المقالة  .البحث في موضوعها تجد لم إن إنشاؤها

 .الظاهر باللون األحمر بين عالمتي اقتباس

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7:%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA


 

 

ستظهر صفحة جديدة مع مربع تحرير. الصق في مربع التحرير نص المقالة الذي 

 (.«الملعب»قد نسخته من المسودة )أي من صفحة 

ملخص »أو ملخصا قصيرا جدا لمحتوى المقالة في سطر  «مقالة جديدة»اكتب 

يمن أ «احفظ الصفحة»اضغط على زر تحت مربع التحرير، ثم  الموجود «التعديل

. وبهذا تمت إضافة مقالتك «ملخص التعديل»سطر األزرار الموجود تحت سطر 

 إلى نطاق مقاالت ويكيبيديا العربية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


