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:المؤسسة التي تقف من وراء ويكيبيديا

التي تدعم ويكيبيديا

وبعض المشاريع األخرى في مجال المحتوى الُحّر 

العالميةويكيميديامؤسسة 



التي تدعم ويكيبيديا

وبعض المشاريع األخرى في مجال المحتوى الُحّر 

:الرؤية
تخيلوا عالًما» 

يستطيع كّل شخص فيه الوصول الُحرّ 

«المعرفة البشرية إلى مجمل

العالميةويكيميديامؤسسة :المؤسسة التي تقف من وراء ويكيبيديا



:  ويكيبيديا وأخواتها
ويكيميدياأمثلة على المشاريع األخرى لمؤسسة 

: كومنزويكيميديا

مستودع الصور وملفات الوسائط

: ويكي بيانات

قاعدة بيانات

مستودع اقتباسات

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ursidae
https://www.wikidata.org/wiki/Q8641
https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%A4%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%90%D7%99%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D


:  ويكيبيديا وأخواتها
ويكيميدياأمثلة على المشاريع األخرى لمؤسسة 

: كومنزويكيميديا

مستودع الصور وملفات الوسائط

: أنواعويكي 

فهرس أنواع أحيائية ومعطيات علمية

: ويكي بيانات

قاعدة بيانات

مستودع اقتباسات

مستودع كتب يتيح إنشاء كتب وتحريرها
مستودع نصوص قد صدرت في الماضي

وانتهت مدة حقوق النشر المفروضة عليها

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ursidae
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ursidae
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ursidae
https://species.wikimedia.org/wiki/Ursidae
https://www.wikidata.org/wiki/Q8641
https://www.wikidata.org/wiki/Q8641
https://www.wikidata.org/wiki/Q8641
https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%A4%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%90%D7%99%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikibooks.org/wiki/%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A9
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%9D_%D7%91_%D7%91_%D7%9B%D7%93


...في العالم كله

لمستخدم مسجّ 33،500،000أكثر من

لغة280أكثر من في 

اصفحة18،000،000،000ما يقارب  تشاَهد شهرّيًّ

شخص500،000،000يزورها حوالي

بعض األرقام–التأثير 

في العالمالسادسةيحتل الموقع المرتبة 

امليون127ما يقارب  صفحة تشاَهد شهرّيً

لدى القراء بالعربية



قد تجذب أية مقالة اهتمام الجمهور

http://stats.grok.se/ar/latest90/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF %D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
http://stats.grok.se/ar/latest90/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF %D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8


ويكيبيديا هي مشروع متعدد اللغات
إلعداد موسوعة تعاونية وُحّرة ودقيقة،
.ايستطيع الجميع المساهمة في تحريره

http://stats.grok.se/ar/latest90/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF %D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
http://stats.grok.se/ar/latest90/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF %D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8


متعدد اللغاتمشروع 



اموسوعة تعاونية، يستطيع الجميع المساهمة في تحريره

!والنتائج ال بأس بها على اإلطالق

ةويكيبيديا دقيق: نيتشرمجلة 

ي تعتمد تتميز ويكيبيديا الموسوعة الت

ل بدقة تماث)...( على عمل متطوعين 

ي فبريتانيكادقة مقاالت موسوعة 

ا حسب متغطية المواضيع العلمية 

.نيتشرورد في مجلة 



ةويكيبيديا دقيق: نيتشرمجلة 

ي تعتمد تتميز ويكيبيديا الموسوعة الت

ل بدقة تماث)...( على عمل متطوعين 

ي فبريتانيكادقة مقاالت موسوعة 

ا حسب متغطية المواضيع العلمية 

.نيتشرورد في مجلة 

اموسوعة تعاونية، يستطيع الجميع المساهمة في تحريره

!والنتائج ال بأس بها على اإلطالق



اموسوعة تعاونية، يستطيع الجميع المساهمة في تحريره

https://www.youtube.com/embed/3Knv6D6Thi0?hl=ar&cc_lang_pref=ar?cc_load_policy=1
https://www.youtube.com/embed/3Knv6D6Thi0?hl=ar&cc_lang_pref=ar?cc_load_policy=1


ُحّرة

:في ويكيبيديا يستطيع الجميع، وبدون مقابل

االّطالع على المحتويات•

إنشاء المحتويات وتحريرها•

(CCوفًقا لرخصة المشاع اإلبداعي )نسخ محتوياتها، تعديلها ونشرها •



ُحّرة

:في ويكيبيديا يستطيع الجميع، وبدون مقابل

االّطالع على المحتويات•

إنشاء المحتويات وتحريرها•

(CCوفًقا لرخصة المشاع اإلبداعي )نسخ محتوياتها، تعديلها ونشرها •

:ويكيبيديا حرة أيضا من نواح أخرى

ةخالية من التحيز، بما في ذلك التحيز الناتج عن مصالح تجاري-قدر اإلمكان•

خالية من قيود ضيق المكان•

http://www.labnol.org/internet/wikipedia-printed-book/9136/
http://www.labnol.org/internet/wikipedia-printed-book/9136/


دقيقة

أن يعدله؟احد وكل كيف يمكن الثقة بنص يستطيع 



دقيقة

أن يعدله؟احد وكل كيف يمكن الثقة بنص يستطيع 

كيف يمكن الثقة بنص ال يستطيع أحد أن يعدله؟



دقيقة

حد أن يعدله؟اوكيف يمكن الثقة بنص يستطيع كل 

كيف يمكن الثقة بنص ال يستطيع أحد أن يعدله؟

يبيدياقمنا بتصحيحها في ويك« بريتانيكا» أخطاء في موسوعة 

ستالينميالد جوزيف تاريخ 
(حسب ادعاء ستالين نفسه1879/ 12/ 21كما اّتضح بعد سقوط االتحاد السوفياتي وليس 1878/ 12/ 18)



دقيقة

د أن يعدله؟واحكيف يمكن الثقة بنص يستطيع كل 

كيف يمكن الثقة بنص ال يستطيع أحد أن يعدله؟

يبيدياقمنا بتصحيحها في ويك« بريتانيكا» أخطاء في موسوعة 

ستالينميالد جوزيف تاريخ 
(حسب ادعاء ستالين نفسه1879/ 12/ 21كما اّتضح بعد سقوط االتحاد السوفياتي وليس 1878/ 12/ 18)

طول نهر الراين
(كم كما يرد في مصادر أقدم1390، وليس 2010كم حسب أحدث بحث من 1239)



دقيقة
كيف نتأكد من دقة المقالة؟

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9


دقيقة

األجهزة المساعدة في تعزيز دقة المقاالت

التحرير•

المراجعة•

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9


دقيقة

األجهزة المساعدة في تعزيز دقة المقاالت

التحرير•

المراجعة•

المتابعة•

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA


فيلم: اإلثراء

https://www.youtube.com/watch?v=wirb7Ia8kSg
https://www.youtube.com/watch?v=wirb7Ia8kSg


ويكيبيديا
!بحاجة لكم



:تفاصيل التمثيالت المرئية والمقاالت

:  (البوابة)1ةحشري

By Alex Garcla:  وكةالشصورة [CC BY 2.0]،via flickr

: 2شريحة 

By Victorgrigas: صورة مزرعة الخوادم [CC BY-SA 3.0]،via Wikimedia Commons

: 3شريحة 

By ragesoss: صورة النساء [CC BY-SA 4.0]،via Wikimedia Commons

By One Laptop per Child [CC BY 2.0]،via Wikimedia Commons: صورة األوالد

By Carla OLPC Wiki: صورة البنت [CC BY 2.5]،via Wikimedia Commons

:6شريحة 

By Kbh3rd [CC BY-SA 3.0]،via Wikipedia: الرسم البياني

:8و7شريحتي 

By VIA Gallery [CC BY 2.0]،via flickr: الحاسوبصورة 

: 11و10شريحة 

Dan Goodin: مقالة (Associated Press), 'Nature': Wikipedia is accurate, USA TODAY, 14 Dec 2005

:11شريحة 

By Andrew Laing: صورة الحافلة [CC BY-SA 2.0]،via Wikimedia Commons

:12شريحة 

https://www.youtube.com/embed/3Knv6D6Thi0?hl=ar&cc_lang_pref=ar?cc_load_policy=1: الفيلم

By Cristiano Maia [CC BY-NC 2.0]،via flickr: صورة الحاسوب

:13شريحة 

By lumaxart: الصورة [CC BY-SA 2.0]،via Wikimedia Commons

:14شريحة 

.لالحتيالمستخدما بعد تعرضها 381تحظر حسابات " ويكيبيديا". 1:23pm-2015سبتمبر 02، (آية عالء: ، ترجمةاإلندبندنتعن )دوت مصر : مقالة

:18و17شريحة 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Errors_in_the_Encyclop%C3%A6dia_Britannica_that_have_been_corrected_in_Wikipedia: األمثلة على األخطاء مأخوذة من القائمة الواردة في موقع ويكيبيديا باإلنجليزية
(حاليا في الملكية العامة)1943تشرين الثاني 28، جزء من تصوير تم في U.S. Signal Corps photo: صورة جوزيف ستالين

:18شريحة 
By Luidger: (لوريليفي )نهر الراين صورة  [GNU 1.2 / CC BY-SA 3.0]،via Wikimedia Commons ،23 2005نيسان

:19شريحة 

By Simon Blackley: صورة الولد [CC BY-ND 2.0]،via flickr

:21شريحة 

.11و10حسب ما ذكر أعاله في شريحتي: صورة الحاسوب

:22شريحة 

https://www.youtube.com/watch?v=gXD1TRGafQ0: الصورة والفيلم

:23شريحة 

By Wikimedia Foundation [CC BY-SA 3.0 or CC BY-SA 3.0 ]،via Wikimedia Commons: صورة الناس مع الكرة

(commons.wikimedia.org)وفقا لرخصة « كومنزويكيميديا»تنشر كافة التمثيالت المرئية التي مصدرها موقع  CC-BY-SA ًمن الملكية العامة ما لم يرد خالفا لذلكاأو تكون جزء.

والترخيص بالمثل، أي ترخيص األعمال المشتقة من المصنف بنفس الرخصة،مؤلفه التي تتطلب نسب المصنف إلى ( Creative Commons)« المشاع اإلبداعي»يتاح المحتوى المشمول في هذا المستند لالستعمال وفقا لرخصة 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:CC-BY-SA ) (أو أي نسخة الحقة)للرخصة3.0النسخة رقم.

، يكيميدياوتكون كل من العالمات التجارية التابعة لمؤسسة . «المشاع اإلبداعي»أو أي منظمة أخرى، فهي ال تنشر وفقا لرخصة ويكيميدياالتابعة لمؤسسة ( logos)والشعارات (trademarks)التجارية مما ذكر أعاله العالمات تستثنى 

.  عالمات تجارية مسجلة فعالتظار التسجيل أوان، ويكاموس، ويكي الكتب، ويكي مصدر، ويكي األخبار، ويكي االقتباس، ويكي الجامعة، ويكي أنواع وميتا ويكي، عبارة عن عالمات تجارية فيميدياويكيكومنز، ويكيميدياويكيبيديا، 

.http://wikimediafoundation.org/wiki/Trademark_Policy: ويكيميدياللمزيد من المعلومات، يرجى التوجه إلى صفحة سياسة العالمات التجارية التابعة لمؤسسة 

.legal@wikimedia.orgحول ترخيص االستعمال أو العالمات التجارية، يرجى االستفسار عبر البريد اإللكتروني ويكيميديالطرح أسئلة أخرى في ما يتعلق بسياسة مؤسسة 

كاميردرور : ترجمة

https://www.flickr.com/photos/landerholm/4507428657/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_Foundation_Servers-8055_05.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_Cascadia_editing_workshop_5,_2015-02-13.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:One_Laptop_Per_Child_-_Ulaanbaatar,_Mongolia_(by).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sameera_Khairat_OLPC.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Alexa_traffic_ranking_for_wikipedia.png
https://www.flickr.com/photos/viagallery/3313876762/in/photolist-63Qu7f-8QXiMJ-fjN1sD-b7UG3K-aBDpmb-dnGcXv-5Fsh8j-dYFUEn-9qz1Bg-5L5U33-c2LRYj-8cr3Bv-4prbA8-dJysUE-5mUonN-7hdfLq-nN8hoZ-nJs9vC-ntBrwS-c2M1zL-d5iSm7-n4j8sP-5FPrKK-5SZ3KL-9v2Mew-9v2Nuf-d4ssvb-4uuyRE-fETjnu-qMybKj-n4oirt-6tocAW-7iCCur-n4kzye-8xz1cY-fQsCBE-4pxt3B-n4hvHK-TCQAu-n4ojFS-nQCiMr-7yqndN-9pigXd-n4pc5i-65Bjtf-fzoT8b-jfJSce-dAMBEW-mZNqTM-uSSVL
http://usatoday30.usatoday.com/tech/news/2005-12-14-nature-wiki_x.htm
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HNL_Wiki_Wiki_Bus.jpg
https://www.youtube.com/embed/3Knv6D6Thi0?hl=ar&cc_lang_pref=ar?cc_load_policy=1
https://www.flickr.com/photos/criscmaia/4736431635/in/photolist-8dxs7p-7yEgYS-7v4p1y-7guofm-6UYSAp-6hH7WR-6bKbSr-6ar2ws-63kpsr-5R7Bzi-5xafm3-4VeMkz-4USSkZ-4MjcEu-4MfBWh-4Lq8vG-4H5hvP-4yAMij-4tP1Q8-4bkjWv-3eHc8k-33nHrt-7CooYL-6M7yr3-4x18ny-sFkwWH-ppapc9-p7MhcE-oDExq2-mG4DV7-ma3ZvY-kyg5Wy-jwuvNU-hgjpkP-fPs3Hm-fK8Wdf-fq1EFh-eaaTY7-dS3T1C-dqc7Ws-dqbStB-dfDUHZ-dayvNW-bUpAY6-bHLt9e-atmEHq-afP7Hg-a3n9Bp-9LU3Dx-9qtcJt
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LuMaxArt_Gold_Guys_With_Creative_Commons_Symbol02.jpg
http://www.dotmsr.com/details/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Errors_in_the_Encyclop%C3%A6dia_Britannica_that_have_been_corrected_in_Wikipedia
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CroppedStalin1943.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Loreley_von_Spitznack.jpg
https://www.flickr.com/photos/sblackley/6111634247/in/photolist-aj4HWg-9VAZsD-989dye-dLTZkV-qiVjpv-nbjDEt-8eKo2C-66WjuX-7p5Aob-ceDGYQ-dCs6mR-5V4qaJ-op5nwK-9H7Z2n-6JZPWs-nbjmzt-4smVEH-nbmx75-9VB3wz-6bbtEA-dLmkGY-nbjNdH-nbmr5q-nbmraq-nbjrdM-9UFZLh-6bbrLU-cBD5Nu-jzGpnU-4keLY5-24ELo2-671yRA-4iV2MQ-hH59c3-8M8hyS-iaTeNV-Ruyan-4UtjhE-KEzYV-9iVqV6-dPfuhd-ctfhuE-d8FqU5-ctfhkQ-61X8T7-68GVik-aDNWj8-4rxUk3-aPfTfD-aPfT7t
https://www.flickr.com/photos/viagallery/3313876762/in/photolist-63Qu7f-8QXiMJ-fjN1sD-b7UG3K-aBDpmb-dnGcXv-5Fsh8j-dYFUEn-9qz1Bg-5L5U33-c2LRYj-8cr3Bv-4prbA8-dJysUE-5mUonN-7hdfLq-nN8hoZ-nJs9vC-ntBrwS-c2M1zL-d5iSm7-n4j8sP-5FPrKK-5SZ3KL-9v2Mew-9v2Nuf-d4ssvb-4uuyRE-fETjnu-qMybKj-n4oirt-6tocAW-7iCCur-n4kzye-8xz1cY-fQsCBE-4pxt3B-n4hvHK-TCQAu-n4ojFS-nQCiMr-7yqndN-9pigXd-n4pc5i-65Bjtf-fzoT8b-jfJSce-dAMBEW-mZNqTM-uSSVL
https://www.youtube.com/watch?v=gXD1TRGafQ0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WMF_20072008_Annual_report._high_resolution.pdf
http://commons.wikimedia.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:CC-BY-SA
http://wikimediafoundation.org/wiki/Trademark_Policy
mailto:-legal@wikimedia.org

