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موســـوعة إعالمية ثقافية عالمية تصدر عبر شبكة االنترنت 
بعدة لغات ( العربية واالنجليزية والفرنسية - أخرى ) وتخضع 

لألنظمة واللوائح المعتمدة. مرخصة من وزارة االعالم .

التعريف
World Encyclopedia Qpediaبالموسوعة

الموسوعة العالمية – كيوبيديا

الرسالة
أنت تكتبها.. ليقرأها العالم

المصادر من  الصحيحة  المعلومة  وبناء   توفير 
المختلفة في شتى العلوم والمعارف

الهدف

الرؤية
 أن تكون موسوعة كيوبيديا العالمية

مصدًرا لمختلف العلوم والمعارف



 الرئيس الفخري للموسوعة

 من أقسام الموسوعة

تصنيفات الموسوعة

صاحب السمو الملكي األمير
د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

أمير منطقة القصيم

أمثلة لبعض
الموضوعات

ضباء لؤلؤة البحر األحمر

Saudi Arabia Students Reap Gold Medals In Belgium

Faits Sur La Fontaine Du Roi Fahd

تطبيقات الجوال المكتبة اإللكترونية
الكتب والبحوث الرقمّية 

موقع إلكتروني بعدة لغات
يحتوي التصنيفات التالية :

قناة خاصة لتوثيق التصوير
بجميع أنواعه

• تاريخ   • تراث   • سياحة   • االقتصاد   • دين   • لغة   • إعــــالم    • رياضة   • مواهب   • شخصيات   • صحة   

• ثقافة   • تقنية  • شعر   • جغرافيا   • خدمات عامة   •تقارير   • السعودية



 زيارة مناطق المملكة العربّية السعودّية مثل:عسير، جازان، الباحة، مكة،
 تبوك ،القصيم  وإعداد العديد من التقارير المترجمة إلى عدة لغات

 عبر القنوات المتعاونة مع الموسوعة
ً
وتصويرها وبثها فضائيا

 إحتواء الموسوعة للكثير من
 الموضوعات الثقافية المتنوعة لتعزيز

ثقافة اإلنسان في كل مكان

من جهود
الموسوعة

من إنجازات الموسوعة

أكثر من 4
مليون متابع 4

قالوا عن الموسوعة

كلمة موسوعة كيوبيديا العالمية
أمام سمو أمير منطقة عسير

 عند استقباله لهم في مكتبه

زيارة الموسوعة لمنطقة الباحة
الزيارة األولى

زيارة الموسوعة لمنطقة
مكة المكرمة - الزيارة األولى

زيارة الموسوعة لمنطقة
القصيم

زيارة الموسوعة لمنطقة تبوك - الزيارة األولى

 أ. محمد ال مرعي
مدير النشر االلكتروني بوزارة االعالم

 أبارك للقائمين على الموسوعة
يخدم فيما  والتمّيز  الجهد   بهذا 

ا الدين والوطن ثقافًيا وإعالمي�



أهداف
الموسوعة العامة

 توثيـــق ونشـــر مقومـــات الســـياحة والتاريـــخ والتراث
العالمي وخاصة المملكة العربية السعودية

خلق بيئة مناســـبة للمعرفة وســـاحة للحوار الهادف

خدمة الباحثين بالمعلومات المختلفة ونشر ما لديهم

 إنشاء قاعدة بيانات لمعلومات ثقافية صحيحة لخدمة
المعرفة والعالم

المهـــارات وتنميتهـــا المواهـــب وصقـــل   اكتشـــاف 
 وتطويرهـــا فـــي مختلف العلـــوم والفنـــون وبث روح

التنافس بينهم

 التواصـــل مع الجامعـــات والهيئـــات ومراكـــز البحوث
المحلية والعالمية

 المساهمة في نشـــر البحوث والكتب وخدمة العلوم
والمعرفة

 التعـــرف علـــى المـــد الثقافـــي العالمـــي والتحديـــات
 المعاصرة واالســـتفادة منهـــا بما يتناســـب مع ديننا

ووطننا ومجتمعاتنا وحضارتنا في الجوانب المختلفة
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