
  األسئلة الشائعة: 

 وما أهدفها؟ "؟ويكي دون: سعودي ويكيبيداينز" ما هي مبادرة -1
من خالل إقامة ورش العمل وذلك محتوى العريب مبوسوعة ويكيبيداي، التطوعي لل إلثراءل هي مبادرة     

وترمجة مقاالت املوسوعة والربامج التدريبية وإعالن املسابقات عرب املوسوعة إلنشاء مقاالت جيدة وتطوير 
وتقدمي اجلوائز النقدية والعينية، حتت إشراف مشروع ويكي دون مبركز التاريخ السعودي الرقمي بدارة امللك 

 من أهدافها:مللحقية الثقافية السعودية يف اسرتاليا.  سعودي ويكيبيداينز ابعبد العزيز و 

 الرقمي. نشر ثقافة وقيم التطوع إلثراء احملتوى  ●
مبجموعة من املهارات واألدوات املتخصصة اليت تساعدهم يف العمل على  املستهدفنيتزويد  ●

 اثراء احملتوى العريب يف موسوعة ويكيبيداي. 
إقامة املسابقات  طريق حتسني احملتوى العريب واالسالمي والعاملي يف موسوعة ويكيبيداي عن ●

 ة ملقاالت ويكيبيداي.االثرائية عرب املوسوعة لإلنشاء والتطوير والرتمج
 تكوين جمتمع تفاعلي يربط املهتمني يف اثراء احملتوى العريب لضمان استدامة املبادرة.  ●

 
 ماراثون احلضارة والعلوم؟ -2

يف جمال احلضارة  سابقة للمبتعثني ومرافقيهم يف اسرتاليا لتطوير وترمجة مقاالت موسوعة ويكيبيدايهي م
ابلشراكة بني دارة امللك ضمن مبادرة ويكي دون:سعودي ويكيبيداينز، ، اإلسالمية والعلوم املعاصرة

 سرتاليا.   السعودية يف اعبد العزيز وامللحقية الثقافية 

 

 ماهي جماالت التدوين ملاراثون احلضارة والعلوم؟ -3
 االنساين فإن موضوع املسابقة سيتناول اجملاالت التالية:نظراً ألمهية احلضارة االسالمية ودورها 

 .الفلسفة الكيمياء، الرتمجة، الفلك، الطب، الرايضيات، العلوم، :املسلمني عند العلوم اتريخ ●

 والفنون.والرتاث  الثقافة ●
 العمارة االسالمية  ●
 الكشوف اجلغرافية. ●
 .الكونيةالعلوم الطبيعية: الفلك والظواهر  ●
 .الطب والصحة علوم- اإلنسانية-االجتماعية-التطبيقية-رة وتشمل العلوم األساسية العلوم املعاص ●
 
 



 
 

 ابلعلوم املعاصرة؟ دما ملقصو     -4
 ..الرايضيات، الفيزايء، الكيمياء :مثل ،العلوم األساسية  ●
 .اهلندسة والتكنولوجيا :مثل، العلوم التطبيقية ●
 .علم اإلنسان، علم االقتصاد، علم النفس، علم االجتماع واإلدارة :مثل ،العلوم االجتماعية ●
علم اآلاثر والدراسات اإلقليمية، الدراسات الثقافية والتاريخ، القانون، علوم  :مثل ،العلوم اإلنسانية ●

 اللغة والرتمجة، العلوم السياسية.
 .جماالت الرعاية الصحية أبنواعها :ملوتش ،العلوم الطبية ●

 
 من هم الفئة املستهدفة للماراثون؟ -5

 املبتعثني السعوديني يف اسرتاليا ومرافقيهم.
 
 كيفية املشاركة ابملاراثون؟       -6

ترمجة مقاالت يف اجملاالت احملددة أو إنشاء حساب مبوسوعة ويكيبيداي، ومن مث العمل على تطوير 
إرسال رابط املقالة على املوقع  ، ومن مثللمسابقة، واملشاركة بثالثة مقاالت كحد أدىن لكل مشارك
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  !ملاذا اختريت موسوعة ويكيبيداي إلقامة مسابقة من هذا النوع عرب املوسوعة؟ -7

ومبا أن املوسوعة األسهل واألسرع إليصال املعلومة والوصول إليها،  صبحت الشبكة تشكل الطريقةأ     
لمحتوى العريب، لضعف هبا إال أنه يالحظ العاملية احلرة "ويكيبيداي" تعد املوسوعة الرقمية األوىل عاملياً، 

، وفيما يلي بعض تلك تشري اإلحصاءات إىل أن نسبة احملتوى الرقمي للغة العربية شحيححيث 
 ت:االحصاءا

 مليون. 50إمجايل مقاالت ويكيبيداي  -
        901,782عدد املقاالت ابللغة العربية  -
 .مقالة12,936عدد املقاالت املرتبطة ابلسعودية يف ويكيبيداي العربية يفوق -
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، ويكيبيداي نسخة لغوية من 303من بني حسب عدد املقاالت،  17 أتيت ويكيبيداي العربية يف املركز -

 .-جودة املقاالت–حسب عمق املقاالت  9وأتيت يف املركز 
، أي مبعدل ُمحَرِرين اثنني لكل مليون 111عدد احملررين واملسامهني العرب النشيطني شهرايً يبلغ حوايل  -

 مليون انطقه ابللغة العربية كلغة أم. 422انطقه ابللغة العربية، وجيدر ابلذكر أن هناك 
مقارنة ابلدول مليون زايرة شهراًي  40,7تعترب السعودية أكثر الدول زايرًة لويكيبيداي العربية حبوايل و  -

ىل إن املسامهات التطوعية للسعوديني يف اثراء احملتوى العريب متواضعة، وهتدف هذه املسابقة أال إالعربية، 
فع الوعي أبمهية دور الفرد يف اثراء احملتوى رفع احملتوى العريب من خالل مسامهة املشاركني يف املسابقة ور 

 ويكيبيداي.  العريب يف 
 

 مباراثون احلضارة والعلوم عرب موسوعة ويكيبيداي؟ ماهي شروط املشاركة -8
 شروط املشاركة يف املسابقة كالتايل:

املستخدم ، ووضع اسم توفر حساب مسجل يف املوسوعة احلرة "ويكيبيداي" لكل مشارك يف املسابقة -
ويكي مبادرة ضمن أمساء املشاركني بصفحة املبادرة مبوسوعة ويكيبيداي. عنوان الصفحة: )ويكيبيداي:

 (دون:سعودي ويكيبيداينز

 االلتزام ابجملاالت احملددة للمسابقة. -
 .ابيت( واجلودة 5000بشرط حتقق احلجم ) مقاالت، 3احلد األدىن للمشاركات تطوير وترمجة  -
 ال يقبل أي ترمجة أو تطوير للمقاالت قبل موعد بدء املسابقة أو بعد انتهائها. -
جيب أن تتضمن املقالة كافة عناصر املقالة املثالية يف ويكيبيداي، كاملراجع والتصانيف املالئمة والوصالت  -

 ذلك. الداخلية وصندوق املعلومات وشريط البواابت والصور والواثئق ما أمكن 
 ال تحعترب القوائم مقاالت، وال تدخل يف نطاق املقاالت املقبولة. -
 

 تقييم املشاركات يف املاراثون؟كيف يتم  -9
يعتمد نظام النقاط لتقييم املشاركات، حيثح تحقّيم املقاالت اليت حتقق الشروط األولية من قبل جلنة     

 متخصصة من ذوي اخلربة، وتوزع النقاط على النحو التايل:
ابيت(  5000مينح عند تطوير أو ترمجة مقالة يف نطاق اجملاالت املطلوبة بشرط حتقق احلجم ) -

 نقاط.  10واجلودة 
ابيت(  7000مينح عند تطوير أو ترمجة مقالة يف نطاق اجملاالت املطلوبة بشرط حتقق احلجم ) -

 نقطة. 20واجلودة 



مع مراعاة حتقق شرط احلجم -غري مرتمجة مسبًقا-نقاط إضافية عند ترمجة مقالة  10مينح املتسابق  -
 كما هو موضح أعاله. 

-ابحلضارة اإلسالمية والعربية-نقطة إضافية عند ترمجة أو تطوير مقالة متعلقة  20بق مينح املتسا -
 مع مراعاة حتقق شرط احلجم كما هو موضح أعاله. 

-ومت ترشيحها كجيدة -موجودة مسبقاً –نقطة إضافية عند تطوير وترمجة مقالة ضعيفة  40مينح  -
 افقت شروط الرتشيح. ضمن فرتة املسابقة إذا و -بعد جناح مراجعة الزمالء

ومت ترشيحها كمختارة -موجودة مسبقاً –نقطة إضافية عند تطوير وترمجة مقالة ضعيفة  50مينح  -
 ضمن فرتة املسابقة إذا وافقت شروط الرتشيح. -بعد جناح مراجعة الزمالء-
 
 ماذا يقصد بتطوير املقالة؟ -10

ومراجع، إضافة قالب معلومات، تصانيف، بواابت، ضافة معلومات مسندة ملصادر إب تطوير املقالة
   .وصالت داخلية، وصالت خارجية، صور، واثئق..

 
   ماذا يقصد ابملقالة املختارة؟ -11

تابة وتقدمي ُمرتفة. ملزيد من املعلومات يرجى االطالع على جتسد معايري كهي أفضل أعمال ويكيبيداي 
 ( مبحرك البحث مبوسوعة ويكيبيداي. )ويكيبيداي:معايري املقاالت املختارة

 
  ماذا يقصد ابملقالة اجليدة؟ -12

املقاالت فمعايري املقالة اجليدة أقل من معايري  ؛معايري املقاالت املختارةهي مقالة محرضية ال حتقق 
. ملزيد من املعلومات يرجى االطالع على )ويكيبيداي:معايري املقاالت اجليدة( مبحرك البحث املختارة

 مبوسوعة ويكيبيداي
 

  مدة املسابقة؟ -13
 م 29/07/2019-ه 11/1440/ 26ثالثني يوماً، من 

 م.26/08/2019 -ه25/12/1440إىل 
 

 إعالن النتائج؟ -14
 م. 08/09/2019-ه07/01/1441يف 
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 اللجنة احملكمة؟ -15

 ُمررين مبوسوعة ويكيبيداي، مرتجم معتمد من الدارة لتدقيق اللغوي. 
 

 
 ماهي اجلوائز املقدمة للفائزين ابملاراثون؟ -16

توزع اجلوائز بناًء على عدد النقاط اليت مجعها كل متسابق، حسب مرئيات جلنة التحكيم. حيث 
 يكون:

 ( رايل سعودي.5,000للفائز ابملركز األول ) ●
 ( رايل سعودي.4,000للفائز ابملركز الثاين ) ●
 ( رايل سعودي.3,000للفائز ابملركز الثالث ) ●
 ( رايل سعودي.2,000للفائز ابملركز الرابع ) ●
 ( رايل سعودي.1,000للفائز ابملركز اخلامس ) ●

 املركز العاشر قسائم شرائية.وللفائزين من املركز السادس إىل 
 موضح أعاله. –ومتنح شهادة شكر لكل متسابق حقق شروط املسابقة 

 
 وسائل التواصل: -17

 marathon@saudiwikipedians.com على الربيد االلكرتوين:
 
 
 

 


