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Wikipedia

ويكيبيديا هي خامس أكثر ●

.المواقع زيارة على اإلنترنت

أي ،ُحّرةويكيبيديا موسوعة ●

.ةأن محتواها يعتبر ملكية عام

تتميز بأنها موسوعة قائمة ●

بالكامل على مساهمات كتاب 

.متطّوعين

وسوعة تعتبر ويكيبيديا أكبر م●

مليون مقالة 45)في العالم 

(.لغة300بـ

● Wikipedia is the 5th 

most visited website.

● It’s a freely accessible, 

volunteer-based 

encyclopedia.

● Largest encyclopedia 

in the world (45 million 

entries in 300

languages).



«Imagine a world in which every single 

person on the planet is given free access 

to the sum of all human knowledge .»

- Jimmy Wales, founder of Wikipedia, 2004.



Wikimedia Levant

ا تأسست مجموعة ويكيميدي●

.2015في بالد الشام سنة 

تجمُع المنظمة مساهمي ●

دول ومتطوعي ويكيبيديا في

األردن، : الشام األربعة

.انوفلسطين، وسوريا، ولبن

تضم المجموعة أكثر من ●

.عضو فاعل80

● Founded in 2015.

● Representing 

Wikipedia in Jordan, 

Palestine, Syria and 

Lebanon.

● Over 80 active 

members.

● Regular activities and 

events.



Our Work



Our Partners



GLAM Partnerships in Wikipedia

دياتبّرعات سابقة لويكيبي●

صورة من 415,288○

األرشيف الهولندي

صورة من 266,197○

األرشيف األمريكي

:  مصدر عن كّل أمين مكتبة#●

ادرمقالة ُوثّقت بالمص6,840

قاعدة البيانات البحثية ●

JSTOR :حصلت على أكثر

استشهاد100,000من 

● Photo donations:

○ 415,288by the 

Dutch Archive

○ 266,197by the

U. S. NARA

● #1 Leb1Ref: 6,840

pages referenced

● JSTOR: granted 

access to 100

Wikipedians, added 

+100,000 sources



Benefits for GLAM

● Greatly increased outreach for 

GLAM institutions

● Much higher use of content: 15M 

views/month, UNESCO maps.

احف زيادة كبيرة في زيارات مواقع المت●

والمكتبات

استفادة أكبر بكثيٍر من المحتوى●

اها مليون زيارة شهرياً تتلقّ 15○

.خريطة فقط لليونسكو200



Take part!

Ways to work with Wikipedia:

● Donate photo/video collections

● Donate content

● Organize joint events

● Explore partnership 

opportunities

كيف تعمُل مع ويكيبيديا؟

تبّرع بالصور والفيديو●

تبّرع بمقاالت أو محتوى●

تنظيم فعاليات مشتركة●

اونبحث إمكانيات وُسبُل أخرى للتع●


