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المشروع
نھايةالمشروع له بداية و حتما له 

يبلغ برج إيفل
مترا، 324ارتفاعه 

يوجد في 
من باريس،أنشئ

غوستاف إيفلطرف 
المعرض بمناسبة 

الدولي لباريس في 
1889

بدأت أعمال اإلنشاء 
، 1887يناير26في 

26واستمرت لمدة 
شھراً 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%81_%D8%A5%D9%8A%D9%81%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1887
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1


المشروع
له ھدف و حتما له نتیجة ،المشروع 

انیابريطبجزيرة األراضي الفرنسیةيربط كیلومترا50نفق طوله ھو نفق القناةأو المانشفق ن
سنوات6و دام 1993انتھى  و 1987بدأ البناء 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7


المشروع
اجحنالالفیه الناجح و حتما فیه المشروع 

تكلل بأول ھبوط أبولو برنامج 
.1969يولیو 16على القمر للقمر في 

سنة13أي 1974-1961دام بین 

برج بیزا المائل في إيطالیا
سنة200أي 1372إلى 1173

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88_11


األنترنت

ھو جملة » إنترنت«
المعلومات المتداولة

الشبكةعبر 

التحتیةأو البنیة 
التي تنقل تلك 
المعلومات عبر 

.القارات

ريق يعتبره البعض الط
السیار للمعلومات 



لغات العالم 

)منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة(حسب إحصائیة لمنظمة الیونسكو 

،لغة مھددة بالزوال لغاية نھاية القرن6000تقديرات أنه حوالي ھناك 
الغیر مكتوبة و الغیر موثقة اللغات فمع زوال ھذه 

معھا لیس فقط كنوز ثقافیة ستزول 
معارف كبیرة محتوات في ھذه اللغات ولكن 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Languages_world_map.svg



ويكیمیديامؤسسة 

حتوى وتطوير وتوزيع متتكفل بتشجیع غیر ربحیةھي منظمة عالمیة 
.للعامةمشاريع ويكي مفتوحة داخل حر، متعدد اللغات، 
في العالممواقع زيارة 10أكثر ، ويكیبیديا... من بین مشاريعھا 

–موظف 250ھي 2003أسسھا جیمي ويلز في 
م أ  الو فراسیسكوسان ملیون دوالر مقرھا 48,6میزانیة حوالي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7


ويكیمیديامشاريع 

برى يتم تطوير جمیع المشاريع الك
ي فويكیمیديابمؤسسة الخاصة 

إطار تشاركي بواسطة 
مستخدمیھا باستخدام برنامج 

.میدياويكي

حرامحتوى المشاريع يعتبر 
مفتوح المصدر 

اإلبداعيو تحت رخصة المشاع 

http://wikimediafoundation.org/wiki/About_Wikimedia
http://wikimediafoundation.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%86%D8%A7%23.D9.85.D9.8A.D8.AF.D9.8A.D8.A7.D9.88.D9.8A.D9.83.D9.8A


میكانیك المشاريع

اويكیمیديكل مشاريع 
بمحرك  میديا تعمل 
ويكي

ھي حزمة میدياويكي
حرةويكيبرمجیات

كتبت في األصل
.  لويكیبیديا

ر ثیكنجد في الشبكة ال
بھذا من المواقع تدور 

المحرك 
2002أول نسخة في 

لغة352حالیا يدعم 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wiki
https://en.wikipedia.org/wiki/Free_software
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia


میتاويكي
مع موقع المجت: میتاويكي
مشاريعالعالمي ل
ويكیمیديامؤسسة 

المرتبطة؛والمشاريع 
امل موجه للتنسیق بین ك
المشاريع والتوثیق و 

التخطیط والتحلیل

2001أنشئ في 

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_projects
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation


الحاضنة
ع كل المشاري: األنكوباتور
ويكیمیدياتبدأ في 

، حیث يوجد كل حاضنة
ويكیمیديامشاريع 

ذات إصدارات بلغات 
،ويكیبیدياجديدة من

ويكي ،ويكي األخبار
يكاموسواالقتباس

ع، ويمكن تنظیم المشاري
تھا وكتابتھا، واختبارھا وثب

لمؤسسةحتى يتسنى
.اإستضافتھويكیمیديا

في خوادمھا 

https://incubator.wikimedia.org/wiki/Special:MyLanguage/I:About
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikipedia
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikibooks
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikinews
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikiquote
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wiktionary
https://wikimediafoundation.org/wiki/Wikimedia_Foundation_%E2%80%8B%E2%80%8B


ويكیبیديا 
ات ويكیبیديا ھي مشروع لبناء موسوع

أي شخص له . حرة بكل لغات العالم
ي وصلة لألنترنت يمكنه المشاركة ف

.المشروع

، 2001انطلق المشروع في يناير 
مقالة ملیون 24أكثر من يعرض حالیا 
.  لغة284مكتوبة في 

، مع ةأكبر الويكیبیديات ھي اإلنجلیزي
یھا تل. أكثر من أربعة ماليین المقاالت

الروسیة  فالیابانیة، اإلسبانیة، 
والفرنسیة اإليطالیة والبولندية 

واأللمانیة والبرتغالیة والصینیة

مقالة352,954والعربیة حالیا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA


ويكاموس

مفردة48,120اآلنتوجد 
بالعربیة

ويكاموس مشروع لعمل 
قوامیس ومعاجم حرة بكل 

.اللغات
بدأ المشروع في ديسمبر 

2013منذ ماي ، 2002
مع لغة 171من متوفر بأكثر 

أكبر. ملیون مفردة26أكثر من 
ع اإلنجلیزية، مقاموس باللغة 

ملیون مفردة3,988

https://ar.wiktionary.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wiktionary.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9


إقتباسويكي 

:  ويكي االقتباس
بدأت في 
و 2004سبتمبر 

حالیا  741بھا 
إقتباس

ويكي االقتباس ھو مستودع 
لالقتباسات المأخوذة عن أناس
مشھورين، كتب، خطب، أفالم 

األمثال . أو أي مواد أخرى تصلح
والشعارات أيضا موجودة بويكي

. االقتباس

2003المشروع في يولیو بدأ 
تضمن 2015مارس وفي 

ألف 654المشروع أكثر من 
لغة89صفحة بأكثر من 

https://ar.wikiquote.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3:%D8%AD%D9%88%D9%84


ويكي كتب

كتب مفتوحة لعالم حر: ويكي كتب 
يحتوي-يستطیع الجمیع تحريرھا

مشروع ويكي الكتب على
فصل في مجاالت مختلفة 1,018

ومتنوعة للثقافة البشرية

يھدف مشروع ويكي كتب إلى 
بناء مجموعات من الكتب 

تب اإللكترونیة الحرة متضمنة الك
النصیة ودورات اللغات وأدلة 

استخدام في مختلف المجاالت 
حت باإلضافة إلى الكتب الواقعة ت

االستخدام العامرخصة 

798,287المشروع يحوي حالیا 
لغة 121صفحة في 

https://ar.wikibooks.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8:%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikibooks.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA


ويكي مصدر 

ألف 61العربیة تحتوي  أكثر من 
صفحة 

ويكي مصدر ھو مشروع متعدد 
اللغات بدأ في نوفمبر من العام 

لبناء مجموعة من النصوص 2003
التي يمكن أن توزع كمحتوى حر 

ومجاني 
والتي تضم الرسائل األدبیة، 

اثیة والكتب والنصوص الدينیة والتر
.والتاريخیة، والشعر

ماليین 6يحتوي على أكثر من 
لغة 63صفحة ب 



ويكي أنواع

: ويكي أنواع 

مشروع ويكي مفتوح لتوفیر قاعدة ھو 
.  األنواع الحیة بیانات مركزية لمختلف 

، رياالبكتی، الفطريات، النباتات، الحیوانات
البدائیات، الطحالب

، وتھدف 2004سبتمبر 14في إنطلقت
ن خصیصا لتلبیة احتیاجات المستخدمی

العلماء

ألف صفحة لتصانیف 422تحتوي على   
الحیاة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA


ويكي أخبار

األخبارمصدر:األخبارويكي 
-تحريره الذي تستطیعالحر

خبراً 2,014يوجد اآلن

مشروع ويكي األخبار 
أطلق في ديسمبر 

بمھمة لتبلیغ2004
األخبار عن مواضیع 

متنوعةمختلفة و 
أكثر من إحتوت

ألف مقالة في 217
لغة33

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikinews.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1:%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%83!
https://ar.wikinews.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA


ويكي جامعة

مركز لإلبداع : ويكي الجامعة 
واستخدام مواد ونشاطات التعلم

تحوي ويكي الجامعة . المجانیة
.مقاال بالعربیة993الیوم

ويكي جامعة ھو مشروع 
ة مخصص للمواد التعلیمی
والمجتمعات التعلیمیة 
فضال عن دعم األبحاث 
تم . لكل مستويات التعلیم

إنشاؤه كمشروع 
في مرحلة(لويكیمیديا

أغسطس 15في , ")بیتا"
2006.

https://ar.wikiversity.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA


ويكي رحالت

مازالت ويكي الرحالت العربیة
و تحتوي في مرحلة الحاضنة 

مقالة 461على 

ي تھدف ويكي الرحالت لخلق أكبر دلیل سفر ف
العالم مجاني ، مكتمل و محدث على الدوام  

.لجمیع أنحاء العالم

وكتب من 2013أطلقت ويكي الرحالت في يناير 
قبل متطوعین في روح تقاسم المعرفة التي

.  تجعل من السفر ممتعة

بمثابة تجربة 2006بدأ المشروع في ديسمبر 
، ترافیلويكي إسمفي اللغة األلمانیة تحت 

ياويكیمیدوانضم إلى عائلة مشاريع مؤسسة 
المقاالت في سبع 50،000باعتباره بیتا مع 

.لغة16ويكي الرحالت متاحة اآلن في . لغات



كومنزويكیمیديا
: ويكیمیديا كومنز 

ملف 25,077,655قاعدة بیانات تحتويوھي 
يمكن ألي فرد ،حر االستخداموسائط

المساھمة فیھا
مبر تم إطالق مشروع ويكیمیديا كومنز في سبت

لتوفیر مستودع مركزي لألفالم والصور2004
والرسوم البیانیة والخرائط والموسیقى 

والصوتیات والنصوص المقروءة الحرة وبعض 
األخرىالوسائط الحرة 

25تجاوز الموقع ما ال2015شھر مارس في 
.ملیون ملف من شتى أنواع الوسائط 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Statistics
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Reusing_content_outside_Wikimedia
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Welcome


ويكي بیانات

قاعدة :ويكي بیانات 
ية المحتوالحرةالبیانات

13,755,193على
التي بإمكان مساھمة

أي شخص تعديلھا

https://wikimediafoundation.org/wiki/Terms_of_Use/ar
https://www.wikidata.org/wiki/Special:Statistics
https://www.wikidata.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Items/ar
https://www.wikidata.org/wiki/Special:MyLanguage/Wikidata:Contribute/ar


مشاريع أخرى إلدارة المشاريع 
"Outreach and administration" projects

ویكیمیدیامؤسسة 
العالقات العامة للمؤسسة

أوتریتشویكیمیدیا
أوتریتشویكیمیدیاویكي 

ویكیمانیا
المؤتمرات الدولیة

ویكیمیدیاخدمات برید 
البریدیةویكیمیدیاقوائم 

إحصاءات الویكي
ویكیمیدیاإحصاءات 

https://wikimediafoundation.org/wiki/
https://outreach.wikimedia.org/wiki/
https://wikimania.wikimedia.org/wiki/
https://lists.wikimedia.org/
https://stats.wikimedia.org/


مشاريع تقنیة و بحثیة 

ویكي تك
التقنيویكیمیداتوثیق 

Phabricator
لمیدیاویكيمتتبع العلل 

تیست ویكیبیدیا
الختبار تغییرات البرنامج

ویكیمیدیامختبرات 
بیئة خوادم لدعم التطویر وھندسة العملیات

https://wikitech.wikimedia.org/view/
https://phabricator.wikimedia.org/
https://test.wikipedia.org/wiki/
https://wikitech.wikimedia.org/wiki/Nova_Resource:Tools


لنلخص المشاريع 

№ Type Project Good Total Edits Admins Users Images

42 ويكیبیديا ar.wikipedia 352918 2067116 17815752 37 955419 22780

120 ويكي مصدر ar.wikisource 61349 95138 195287 5 19889 4114

132 ويكاموس ar.wiktionary 48112 67642 597122 2 14263 9

419 ويكي أخبار ar.wikinews 2013 13950 58246 2 8898 11

493 ويكي كتب ar.wikibooks 1048 20431 48856 1 20556 7

505 ويكي جامعة  ar.wikiversity 992 11531 42136 2 5877 10

532 ويكي إقتباس ar.wikiquote 742 12605 34681 2 12000 0

Grand Total
Articles Total Edits Admins Users Images

76 162 846 230 272 947 2 570 347 199 6 827 95 752 353 27 497 629

family projects active
Wikipedia 287 277
Wiktionary 172 143
Wikibooks 121 63
Wikinews 33 33
Wikiquote 89 56
Wikisource 64 58
Wikiversity 16 16
Wikivoyage 16 16
Special 84 41

Total 882 702

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/Special:Statistics?action=raw
https://ar.wikipedia.org/wiki/Special:RecentChanges
https://ar.wikipedia.org/wiki/Special:ListUsers/sysop
https://ar.wikipedia.org/wiki/Special:ListUsers
https://ar.wikipedia.org/wiki/Special:FileList
https://ar.wikisource.org/wiki/
https://ar.wikisource.org/wiki/Special:Statistics?action=raw
https://ar.wikisource.org/wiki/Special:RecentChanges
https://ar.wikisource.org/wiki/Special:ListUsers/sysop
https://ar.wikisource.org/wiki/Special:ListUsers
https://ar.wikisource.org/wiki/Special:FileList
https://ar.wiktionary.org/wiki/
https://ar.wiktionary.org/wiki/Special:Statistics?action=raw
https://ar.wiktionary.org/wiki/Special:RecentChanges
https://ar.wiktionary.org/wiki/Special:ListUsers/sysop
https://ar.wiktionary.org/wiki/Special:ListUsers
https://ar.wiktionary.org/wiki/Special:FileList
https://ar.wikinews.org/wiki/
https://ar.wikinews.org/wiki/Special:Statistics?action=raw
https://ar.wikinews.org/wiki/Special:RecentChanges
https://ar.wikinews.org/wiki/Special:ListUsers/sysop
https://ar.wikinews.org/wiki/Special:ListUsers
https://ar.wikinews.org/wiki/Special:FileList
https://ar.wikibooks.org/wiki/
https://ar.wikibooks.org/wiki/Special:Statistics?action=raw
https://ar.wikibooks.org/wiki/Special:RecentChanges
https://ar.wikibooks.org/wiki/Special:ListUsers/sysop
https://ar.wikibooks.org/wiki/Special:ListUsers
https://ar.wikibooks.org/wiki/Special:FileList
https://ar.wikiversity.org/wiki/
https://ar.wikiversity.org/wiki/Special:Statistics?action=raw
https://ar.wikiversity.org/wiki/Special:RecentChanges
https://ar.wikiversity.org/wiki/Special:ListUsers/sysop
https://ar.wikiversity.org/wiki/Special:ListUsers
https://ar.wikiversity.org/wiki/Special:FileList
https://ar.wikiquote.org/wiki/
https://ar.wikiquote.org/wiki/Special:Statistics?action=raw
https://ar.wikiquote.org/wiki/Special:RecentChanges
https://ar.wikiquote.org/wiki/Special:ListUsers/sysop
https://ar.wikiquote.org/wiki/Special:ListUsers
https://ar.wikiquote.org/wiki/Special:FileList
https://meta.wikimedia.org/wiki/Which_projects_are_active?
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikipedia
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wiktionary
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikibooks
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikinews
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ما ھو شكل ويكیبیديا لو  طبعت ؟

2013ويكیبیديا باإلنجلیزية في فبراير 



المشروع في المشروع

لة الدمى الروسیة ھذا ما سنتحدث عنه في محاوالماتريوشكاالمشروع في المشروع مثل 
.ويكیبیديلتحلیل تشعبات المشاريع و توضیح الرؤية العامة لھیكل اي مشروع 



الويكیبیديا العربیة

،متطور و متقدم الويكیبیديا العربیة مشروع 
مشاريعايضا تحتوي العربیة الويكیبیديا 



شكل المشاريع في الويكیبیديا

تأخذ عدة أشكال منھا 

)ترجمة تطوير مقال (صفحات 
)احد بوابات متخصصة عدة صفحات تجتمع تحت تصنیف و(صفحة بوابات 

)تطوير مقاالت لھدف معین(مشروع 



حالة المشاريع
ن من خالل متابعة صفحات المشاريع في ويكیبیديا العربیة نجد الكثیر م

المشاريع الخاملة  يلزم غربلتھا 

أسباب مختلفة 

ي أھمھا نقص العنصر البشري  من المحررين العاديین و حتى المتخصصین ف
الجانب التقني 



مشاريع مھمة ذكرا ال حصرا

مشاريع حسب البلدان •
لتطوير المحتويات الخاصة لكل بلد •

)المشاريع التقنیة(البوتاتالتقنیة لتطوير 
تحتاج الويكیبیديا العربیة إلطالق و إعادة تفعیل (المحتويات  •
•

مشاريع جمع 

ات الصور من خالل طرق مختلفة منھا المسابقات و االتصاالت المختلفة مع الھیئ•
)الرسمیة

یل مشروع كأمثلة خاصة يمكننا  أن نتخ(المختلفة التي تصلح للمقاالت الفیديوھات •
)جمع طرق الصناعات التقلیدية 

لتي الموسیقى األندلسیة ا(سلفاجالشعبیة القديمة  على شكل لأللحان جمع •
)فقدت منھا الكثیر من األلحان



جدد ويكیبیديینجلب 
لمواصلة المشاريع 

يجب دوما البحث عن مشاركین جدد

األوفالينعبر النشاطات 

ملتقیات 
مسابقات 

برامج تعلیم 
ندوات 

ورشات عمل 



خاتمة

كل المشاريع التي ذكرناھا أكانت التي تدعمھا الويكیبیديا 

أو التي يطلقھا المجتمع الويكیبیدي العربي 

تساھم في إضافة المحتوى 

نحن كمساھمین في مشاريع ويكیبیديا يجب أن نحسس اآلخرين أنھم 
يشاركون في 

أكبر موسوعة في التاريخ تجمع كل المعارف منذ والدة البشرية و في كل 
األزمنة  كل ھذه الكمیة التي ال يستطیع شخص عادي استیعابھا بالمرة 

ة إيصال مع إنترنت للوصول لھذه البیانات  ھمتاحة مجانا فقط بواج



كل المحتوى مصادره مفتوحة و مصدره مفتوح
يمكنكم استخدامه مجانا 
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