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 وزرارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 كلية االثار  –جامعة القادسية 

 ودورها في تنمية الوعي الثقافيتقنية تصميم العرض االلكتروني 

 (معروضات المتاحف أنموذجا)

 شيماء يوسف عيسىم.م 

 :صـــخــالمل

أن استخدام التقنيات الحديثة فيي العي ا المتح يي للمعمت يات االث لية المتحميية فميا يت ي  مي     
المعايي  العالمية للعي ا المتح يي والح يال  ليث االثيار ميا دياس الدراسية التع لحيية فالبحيث فيي 
تطحي   مليي السيتخدام التقنييات الحديثية فيي العي ا المتح يي ميا دياس اسيتخدام  ميت   ثاثيي 
االفعييياد وفقيييا لطيييدم الطييي ص كميييا سييييتم تإليييميم تقنيييية العييي ا ا ل ت و يييي لمع و يييات المتحييي  

 فاستخدام اطد ب امج الحاستب االلي المتخإلإلة الحديثة .

وستتضما تقنية العي ا االل ت و يي التع ليا فيالمتح  و ويطة وتطيتر عي ص العي ا المتح يي    
تح  ومتاص اته القياسية وفات لنيات العي ا لألثار و ناص  الع ا المتح ي بداية ما محني الم

والبطاقات الوارطة و ظم اال اءة المتبعة والظ وف الحيئية المناسيبة للعي ا وكيميية تطحيقفيا فيي 
 تطتل  المتح  .

لذلك  ند استخدام  ظام الع ا االل ت و ي المدمج  في الفتات  الذكية في الع ا المتح ي     
ة  عمييي  فيفيييا بييييا  كييياء ا  ريييان واولييية  حييي  دميييج الإليييتر  قيييتم فعييي ا المتجيييتدات وفييي  تقنيييي

فالمعلتمييات لين ييذلا الح  ييامج  اتيمييا فييي محاليياة دذيقيية للبويي  ا  يقييتم القافيي  بتحمييي  التطحييي  فييي 
ميييا دييياس اسيييتخدام  الفيييات  وسيييت تن لنييياف  مليييية ت ا ليييية بييييا مع و يييات المتحييي  والتقنيييية 

  التيييي تريييتند وليييث التلييي  فيييي تطحيقيييات العييي وا ( ليييت أطيييد المتاقيييPreziتإليييميم تقنيييية متقييي   
االل ت و ييية لييت أداة لريي د المحا يي ات والقإلييخ التييي ترييتخدم اليي لحة واطييدة بييدالم مييا الويي اف  

و ي  ال يامي ا  ليث اطيد المع و يات  أ  ت يتن لنياف  التقليدية المتعددة طيث يد م التطحي   ند
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مكا ية االثي  ودورف فيي العي اص القيديم كميا ا يه تقنية تح لك االث  ال ت و يا و فع ا موفد تخيلي ل
يكييتن مييد م فخاصييية التح لييك طيييث يحييدو االثيي  بييدورف الت ييا لي  يياوة  لييث  لييك تتمتيي  ال ييامي ا 

 ة الفيييات   ليييث المعريييم او االثييي  يفخاصيييية التعييي بف  يييا فعيييد  ليييث الاليييياء ا   نيييد تتجييييه كيييام
وسييي لعة اليييكليام اليييث قا يييدة بيا يييات  المعييي وا يقيييتم التطحيييي  فسددييياس المريييتخدم فإليييترة فرييييطة

المتحييي  المفرالييي ة فيييي اليييبكة اال ت  يييير ا ا يقيييتم  بتح ليييك صيييترة االثييي  المعييي وا ال ت و ييييا و 
مطافقتيه مي  الإلييتر المفرالي ة  ليييتم التعي ف الييث المعريم المعيي وا وميا ثييم ا طافنيا المعلتمييات 

ت يتن المعلتميات مع و ية  نه و ا امتدادف الحضيار  والمتقي  اليذ  وجيد عييه  ياوة  ليث  ليك 
 فعدة لغات  ا  يقتم المرتخدم فادتيار اللغة التي تناسبه وبحالتيا كتابية وصتتيه وف  االدتيار .

Abstract 

  The use of modern technologies in the museum display of 

museum archaeological collections in line with international 

standards for museum display and the preservation of antiquities 

through experimental study by researching a practical application 

of using modern technologies in museum display through the use 

of a three-dimensional model according to the latest methods. The 

electronic display technology for exhibits will also be designed. 

The museum using one of the modern specialized computer 

programs. 

   The electronic display technology will include the definition of the 

museum, the emergence and development of museum display 

methods of antiquities and museum display elements starting from 

the museum building, its standard specifications, display bills, 

identification cards, the lighting systems used, the appropriate 

environmental conditions for display, and how to apply them in the 

development of the museum. 

    Therefore, when using the electronic display system built into 

smartphones in the museum display, we display the assets 

according to a technique in which we combine human and 

machine intelligence by integrating images with information to be 

implemented by the program itself in an accurate simulation of 

humans as the visitor downloads the application on the phone and 
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there will be an interactive process between the museum exhibits 

and technology Through the use of technology design (Prezi) site 

is one of the sites that are based on the web in applications of 

electronic presentations is a tool for narrating lectures and stories 

that use one slide instead of the traditional multiple slides where 

the application supports when placing the camera on one of the 

exhibits so that there is a technique for moving the effect 

electronically And by displaying an imaginary scene of the place of 

the effect and its role in ancient Iraq, as it is supported by the 

animation feature, where the effect appears in an interactive role. 

Moreover, the camera has the feature of remote recognition of 

objects, so when you direct the phone camera to the object or the 

displayed effect, the application enters the user in a simple and 

quick form. To the archived database of the museum on the 

Internet, if it electronically moves the image of the exhibited artifact 

and matches it With the archived images, in order to identify the 

displayed object and then give us information about it, its cultural 

extension and the location in which it was found, in addition, the 

information is displayed in several languages as the user chooses 

the language that suits him and in two written and phonetic cases 

according to the choice. 

 المـــقدمـــــة

 ات القيمييية الت اثيييية. ل يييا سياسييية  وال مييياس ال نيييية ام طمايييية التييي ليييت ليييدف كييي  متحييي أن     
ومتطلبيات في وعار ثقافي يتطقلم مي  طاجييات  والتع لا فهالمتاط  تفتم أيضا فسث اء لذا الت ام 

المفسرة المتحمية دافما  لث النعاح في مفمتفيا الوليث أال وليي المحافظية  تعم . لذلك المعتم 
ة الم تقية ولث مرتتى المإللحة العامية و  ليك فيي وعيار مفمية  لث المعمت ات ال نية  ات القيم

فالفيييدف السيييمث ليييت تتصيييي  المعلتمييية وليييث  دمييية  امييية أو كقطيييا   يييام  ليييث القييي سيييامية كخ
 أ. ميال وكميا يت ي   ليك  الثقافية تحقي  العدالة في ط  العمي  في الت بية و  ال حي  والعمفتر 

اط  كحيي  فيي رسيم  اقتنيا مي  التحي  ال نيية وليث درجية دور المت“في كتافه "المتح  الخيالي" : 
 .”أ نا  تإلتر فإلعتبة أ فا لم ت ا أو أ فا لم ت ا لتتجد   
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و  ت يدح الميم عيتلا فيي ع لي  الحنياء  وتتثي  تعاربفيا فيي اليترص  حي  التيدولا  وفيي لتطيات    
الط لقة الاليف  وليي الح يال ال سم واليتم في ال تتتغ اف والتإلتل  التل از  والرينمافي  ولنالك 

تمث  المتاط  وصاالت المعارا ال نية والث لة والثقاعية   لذلك   لث ت ام المم  ح  المتاط 
جقءا مفما ما تارلخ الحضارة ا  را ية المعاص ة   رفا وارتباعه التثي  م  الحضيارات القديمية  

ال نييية لل ييا ال اسيييكي والمعاصيي   مييا ديياس مييا تقدمييه مييا ةفيياص ثقاعييية وفنييية  ديييدة  كاللتطييات
 ليث أ لييث مرييتتى  عيمييا يعييد متحيي  اللييتف  مييا ألييم المتيياط  فييي العييالم  فقييد سييع  ديياس العييام 
الحالي  دد زوار ذياسيا  و  تلتقي في المتحي  ثقافيات الويعتب وتعيارب ال نيا يا  لتويك  مختحي ا 

التعييارب وذبيياال  الميييا والتمامييا  فنيييا تتعميي  عيييه كثييي  مييا التعييارب طييتس العييالم  طيييث تلقييث لييذف
يييق  الييي ة وطا ييي  الويييعتب   لحيييي ا ميييا ليييدن العيييالم المتميييدن فيييي ا  مكيييان وا  زميييان  كت فيييا تح ب
ولكتن لفا دور فعاس في تاقي  الثقافيات والمت يت ات والف يار بييا مختلي  الويعتب ميا دياس 

النيياو وداصيية ال طاليية مييا  مييا تييتف ف المتيياط  مييا ال افييدة واالسييتمتا  معييا  و  يخطيي  العديييد مييا
المثق يييا وال نييا يا فالقيييام بيي طات طييتس العييالم لقلييارة المتيياط  العالمييية  لييذا تعييد لييذف المتيياط  
ف صيية رافعيية اللتويياف دبايييا الوييعتب ودإلافإلييفم  فقييد أصييبحر لييذف المتيياط  فمثافيية جرييتر 

طي مفيييم  تقييي ب بييييا الويييعتب  و  تريييعث فعيييع اليييدوس للح يييال  ليفيييا كت فيييا  امييي  جيييذب سييييا
تمثيي  المتيياط  وصيياالت المعييارا ال نييية والث ليية  .يرييتقط  المفتميييا والرييياح  لييث  حييت الفيير

والثقاعية جقءا مفما ما تارلخ الحضارة ا  را ية المعاص ة   رفا وارتباعه التثي  م  الحضيارات 
ل اسييييكي ال نيييية لل يييا ا كاللتطييياتالقديمييية  ميييا دييياس ميييا تقدميييه ميييا ةفييياص ثقاعيييية وفنيييية  دييييدة  

والمعاصيي   لييث أ لييث مرييتتى  عيمييا يعييد متحيي  اللييتف  مييا ألييم المتيياط  فييي العييالم  فقييد سييع  
ديياس العييام الحييالي  ييدد زوار ذياسيييا  و  تلتقييي فييي المتحيي  ثقافييات الوييعتب وتعييارب ال نييا يا  
 لتوييك  مختحيي ا فنيييا تتعميي  عيييه كثييي  مييا التعييارب طييتس العييالم  طيييث تلقييث لييذف التعييارب وذبيياال
 الميا والتماما كحي ا ما لدن العالم المتمدن في ا  مكان وا  زمان  كت فا تح بيق  الي ة وطا ي  
الويعتب  ولكيتن لفيا دور فعياس فيي تاقي  الثقافيات والمت يت ات والف يار بييا مختلي  الوييعتب 
مييا ديياس مييا تييتف ف المتيياط  مييا ال افييدة واالسييتمتا  معييا  و  يخطيي  العديييد مييا النيياو وداصيية 

ل طالية ميا المثق يييا وال نيا يا فالقيييام بي طات طييتس العيالم لقليارة المتيياط  العالميية  لييذا تعيد لييذف ا
المتاط  ف صة رافعية اللتوياف دباييا الويعتب ودإلافإليفم  فقيد أصيبحر ليذف المتياط  فمثافية 
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جرتر تق ب بيا الوعتب  و  ترعث فعع الدوس للح ال  ليفا كت فا  ام  جيذب سيياطي مفيم  
 .المفتميا والرياح  لث  حت الفر يرتقط 

لذلك ابت ار ع ص جديدة في الع ا المتح ي واستخدام التقنيات الحديثية لفيا دور كحيي  فيي تنميية 
ز الميية اما صي حات البحيث ابي   توما لذف الرطتر اتخذ والحضار   الثقافي والتعليميالمعاس 

فيييي تطيييتل   واسيييتخدامهلتطحيييي  ادراسييية تقنيييية  فضيييا  ييياالمتييياط  واثييي  التقنييييات فيييي تطتل ليييا 
 مع و ات المتح . 

سيكتن ا واء تطحي  وفي  التقنييات الحديثية لنظيام العي ا   مليالث ان  أالي  الرطترما لذف و 
االل ت و ي وع لقة اسيتخدامه والبعيد المريتقحلي ليه واليث الميية ليذا التطحيي  فيي العي ا المتح يي 

سفتلة تحمي  لذا التطحي  وما يحمله ما مقايا  لث  لك  والحضار   اوةوف  المرتتى الثقافي 
 سفلة االستخدام.

 المبحث االول

 واهميته في العرض المتحفيالعرض االلكتروني  مفهوم

تعييييددت م ييييا يم  يييي وا ا ل ت و ييييية وادتل يييير مرييييمياتفا فييييادتاف أصييييحابفا  كمييييا تعييييددت    
مإليييطلحاتفا  ظييي ام الديييتاف الت جميييات الجنحيييية والدييييتاف تتقي فيييا  فمييينفم ميييا أعلييي   ليفييييا 
العيي وا التت يييحية  وأعليي   ليفييا ةديي ون الحيييان العملييي فاسييتخدام التسيياف  الت نتلتجييية الييذ  

عييي ف العييي وا العمليييية ا ل ت و يييية فط فيييا ع لقييية للتيييدرل  القيييافم  ليييث اسيييتخدام يلييييه التطحيييي  وت
لبإل   التساف  المتعددة  النخ والإلتت والإلترة وال يديت( والت نتلتجيا المعتمدة  لث التإلتر ا

 .والموالدة والتطحي  العملي

 العروض اإللكترونية على جانبين أساسيين هما: تركزوت

 المعارف النظ لة المتعلقة فالع ا العملي. الجانب األول:

 الداء والتطحي  العملي الذ  سيقتم فه االستا  ل افدة عافه. الجانب الثاني:
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 أنواع العروض اإللكترونية

 لناف  ت يا أساسييا للع وا ا ل ت و ية لما:

الطيياب : ولييي كيي  العيي وا التييي يمكييا    ييفا  لييث العــروض العمليــة اإللكترونيــة المتزامنــة
مويالدتفا فيي كي  مكيان  و او القافي لا فوك  متقاما وفيي ةن واطيد  ولريتطي  الطياب والقاف لا 

فييي وقيير واطييد  وتعتمييد  لييث قييتة االتإليياس وسيي  ته ومييدى اطتييتاء العيي ا  لييث الإلييتر وال سييتم 
 ومقاع  ال يديت.

مويالدته ميا  ي وا فيي : ولقإلد بفا ك  ما يمكا العروض العملية اإللكترونية غير المتزامنة
أوقييات مختل يية وتوييتم   لييث: المل ييات المتجييتدة  لييث القيي ا  المدمعيية  والتييي يرييتطي  المييتعلم 

لتييي ترييع  و ييادة    ييفا وتوييغيلفا ألثيي  مييا ميي ة  و ييافة ولييث اليي واف  ا ل ت و ييية المتتافعيية وا
 م اط  التقدم في التعلم.

ميييا دييياس العييي ا   ل ت و يييية فيييي التعلييييمدوا يييي اسيييتخدام اسيييت اتيعية العييي وا العمليييية اميييا 
لنيييياف العديييييد مييييا السييييباب التييييي ت يييي ا اسييييتخدام اسييييت اتيعية العيييي وا العملييييية المتح ييييي أن 

 ا ل ت و ية في التدرل  ومنفا:

 تت ي  الحقاف  واستنتا  القتا يا وإثبات النظ لات:

أن ينرييياف   ليييك أن  و ا اليييالد الطالييي  الخطيييتات المتتافعييية السيييتنتا  قيييا تن معييييا فميييا الإليييع 

 .التدر  يرف   ملية االستيعاب وال فم

 من خالل العرض االلكتروني العالقات بين األشياء

  مييثا كيمييية القافيي  واالسييتنتا  لييدىاسييت اتيعية العيي وا العملييية ا ل ت و ييية مفييارة اليي ب   ترييالم
بيييا المويالد واالاليكاس المنحتتية فط لقيية  أو العاقية المتقي  اليذ  وجييد عييه االثي اسيتنتا  مرياطة 

يرييا د  لييث  لألالييياءالعملييي  المع و يية( فييالع ا  القطعييةالحييذف واال ييافة وبيييا االثيي    رييه 
 .والرتاح تنمية مفارات الت  ي  العليا لدى الطاب
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 مزايا استخدام العروض اإللكترونية  

طييث العي ا المتح يي   ليث التعيايا الحقيقيي مي   القافي تريا د ما مقاييا العي وا االل ت و يية 
أن اسييتخدام التقنيييات الحديثيية فييي و ييداد وتطحييي  العيي وا يقلييد مييا المويياركة ا يعابييية ال ا ليية 

 .للمتعلميا والمواركيا  مما يرا دلم  لث ال فم واالستيعاب والت كييق

 تطبيق التجارب كيفية

را التاقيي  فرييح  ارت ييا  الت ل يية أو  ييدم قييد يإلييع  تطحييي  فعييع التعييارب والعيي وا  لييث أ  
وجييييتد ا مكا ييييات التييييي ترييييا د  لييييث  لييييك  فمييييا الممكييييا فييييي لييييذف الحاليييية االسييييتعا ة فالتعييييارب 

. ما جفة أد ى قد تحتيا  فعيع للقاف لااالفت ا ية وإ دادلا  لث الك    ا  ملي ول ت و ي 
  أجفيقة تحتييا  وليث مفيارات التعارب ولث استخدام فعع العناص  الخطي ة والضيارة أو التعامي  مي

لمإليدر المريتخدم معقدة  لذا فما السلم  دم التعام  مي  لييذف المييتاد والجفيقة طتيث ال يتعي ا 
ع لقية  مليية  والتيي تيتف فيالع وا العمليية ا ل ت و يية   واالستعا ة  نفاما مإلادر الخط   

أييييية أ يييي ار  لييييث طييييياة وجييييتد  ل ؤليييية التعييييارب الخطيييي ة وت  ارلييييا والتنحييييف فحييييدوم الخطيييي  دون 
 .االالخا 

 ر في الوقت والجهديتوف

  ففت يتف  ال ثيي  وبمع د و تاجه  ل ا وم لقاالع ا العملي وتعفيقف قد يكتن صعبا  أن و داد 
وجيتد و ادة العي ا مي ة أدي ى وألثي  ميا مي ة فيي طالية  طيث يرتطي  الم الد  والعفدما التقر 

 ليييث  رييييخة  القافييي بيييدال ميييا الويييي ح الل ظيييي  كميييا يمكيييا أن يحإليييي   ا يييداد كثيييي ة ميييا القافيييي لا
 بفا.واالستمتا  موالدتفا لال ت و ية ما الع ا 

 المستخدمينلدى  استراتيجية العروض االلكترونية في تنمية الخبرات

طيييث تعميي  لييذف االسييت اتيعية بيييا الويي ح النظيي   والتطحييي  العملييي وكالمييا يعميي   لييث تعقلييق  
 ية الخح ات وبقاء أث  التعلم ل ت ة زمنية عتللة.ال فم وتنم
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وميي  التطييتر الحاصيي  فييي المتاقيي  ا ل ت و ييية ولغييات الح معيية  وييفد ا طيياص العديييد مييا المتاقيي  
التييي اصييبحر تييقود ددميية تعفيييق العيي وا والمحا يي ات مييا ديياس تييتفي  العديييد مييا الميييقات 
الح كيية والم فيية فا  ييافة وليث عي ص جميليية واطت اعيية فييي  ي ا الإليتر وال يييديت والينخ والتييي 

 ((1رقم  مت   في الوك   بتربتلنر.  لمالت معتاد في ب  امج تختل   ما 

 

 (1الك  رقم  

 تجارب عالمية في استخدام العرض المتحفي الكترونيا

ُتعيد ميا العتا ي  الثقاعيية التيي تعحي   يا  Virtual Museumsف  ة و واء متاط  افت ا ييبة  أن
لرياطة التيي ي تي ا دورف في تنمية اوما جا   اد    رقي الوعتب والتمامفم فا رم الحضار  

ميية  ييا تلييك الدوليية. وطا يي ام   أن تييدرب أمييتاالم  لييث الخقلنيية كمييا ترييالم فييي التيي ولج لإلييترة متقدب
تتإليييا د الحاجييية وليييث المتحييي  االفت ا يييي بتيييطثي  ميييا الزمييية االقتإلييياديبة العالميبييية  والتحيييتبالت 

ر التقنيبيييات  االجتماعيبييية والثقاعيبييية وال   لبييية وأ ميييا  العييييا التيييي ت   يييفا ا  ت  ييير  وسييي  ة تطيييتب
ال قمية التي تراب  القما  وازدياد أ داد الركان م  ميلفم ولث سكنث المدن وغي لا. وبذا  أصب  
رييات المتحميبيية وجييامعي ال ميياس ال نيبيية  يية للييدوس  بيي  طتييث للمفسب المتحيي  االفت ا ييي طاجيية ملحب

 ولتاة التارلخ وغي لم.

 ير وتإليا د التيداد  بييا العيتالم االفت ا ييبة والتاقعيبية  ليم يعيد أ  متحي  ا  ت   في ق  تطتر  
قادرام  لث المغام ة فطن ال يكتن له متق  ول ت و ي يع ا مقتنياته بتقنيات الفعاد الثاثيبة  عتس 

صار  د  القما ولث الع وا االفت ا يبة  وبقتس ةد و  ا وارت ا ( ب  طتث ال باعيبة التي ُتد
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متحييي   يييا العيييتالم االفت ا ييييبة لل تمحييييتت  وا  ت  ييير  دلييييام  ليييث تخلب يييه ود وجيييه ميييا غيييياب ال
 .مرارات التارلخ المعاص 

مييييه فييييي العيييي وا  لمييييا أن تييييطتي  يييي ورة تقييييتلم التجييييتد ال قمييييي للمتحيييي   دإلتصييييام مييييدى تقدب
ياتييه االفت ا يييبة التييي ي تيي ا أن ت ييتن قييادرة  لييث والييعار المرييتخدم فط ييه فييي قليي  المتحيي  ومقتن

ا مييا معاينية معمت ييات المتحي  كلفييا  و ومعمت اتيه   ييمنفا ميا لييي  مع و يام فإلييترة ميا ييتمكب
مباال ة في أروقة المتح  ال عليبة التي ربما وصلر ولث  قطة لم تعد فيفا تتر  لع ا معمت ات 

 المتح  فإلترة كاملة.

الثقيييافي عييي ا الليييم تعيييد أليييداف المتحييي  االفت ا يييي مقتإلييي ة  ليييث  وبم فيييتم ادييي  الثييي  الميييية
تيييه وليييث الت عييييه الييي والتييي ولج  ذ  يعتحييي  وطيييدى أليييم سيييمات ا  ت  يييروالت بيييت  والتعليميييي  بييي  تعدب

 للمتحيييي  الييييتاقعي  وكييييذلك للحلييييد وطضييييارته وثقافتييييه ولغتييييه(  والتصييييتس ولييييث أوسيييي  الييييبكة مييييا 
ز اسيتم ارلته  ود يم  س تعدييد المتحي  اليتاقعي ولعيقب القطيا  العمفتر  والم دود المياد  اليذ  يخيتب

 الرياطي والثقافي  و افة ولث تحقي  ألداف سياسيبة متنتب ة.

ولييي  أميي ام مرييتعدام الت  ييي  فييي الييطن مييا لييت افت ا ييي  والتنظييي  فييي مإلييطلحاته. وفييي ال لريي ة 
م جم  ما الم   لا تنظي ات  ا تلك المرياف  طتيث قحي  ا تويار ا  ت  ير  ال   ريبة دإلتصام  قدب

  رفيييع ال يلريييتف ال   ريييي جيييي  دوليييتز أن يضييي  «االديييتاف والت ييي ار»والييييت فا. وفيييي كتافيييه 
ام للتاقعي  ب  صن  مقابلة بيا االفت ا ي وال الا/ الحالي. واصطن  م ببعيام  االفت ا ي  قيضام/  دب
يمه بييا الممكيا واليتاقعي واالفت ا يي والي الا  الحيالي(. واسيتط ادام  ا تحي  االفت ا يي  تإلترلام قرب

 ميام محاعيام فضيباب ميا االفت ا يي اليذ اقعي المتجتد دلي  الحيالي اليذ  يكيتن دو جقءام ما الت »
 «.ال ُيعاَرا االفت ا ي فالتاقعي  ب  فال الا/ الحالي  فمعنث أن االفت ا ي يمتلك واقعام تامام 

 تجربة التطبيق في البحوث االمريكية

في تويتاس «عتبرت معمت ة ما المتاط  وم الق البحتم المي كيبة ب امج مرتندة ولث تقنييات اس ي
نفييا مييا تقييديم تع بيية دياليبيية تنقيي  زوارلييا ولييث المكييان الييذ  ي غحييتن فييي زلارتييه  «رليييالتي   مييا مكب

في العيالم  فتظف ف لفم كما كان  ليه طاله قح  ةالف ال تام  أو تنقلفم في زلارات لجم  اوثار 
ولي تنتو   ح   و ات ةالف ال يلتمت ات. ولذا  تحاوس ليئات  دة العم   لث  و   لك النيت  
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مييا الحيي امج فييي الم الييق التعليميبيية والبحثيبيية  بييي  تعميمفييا ولييث أوسيي  مييدى. ومييا العلييي أن تليييك 
د الييدوس  الحيي امج تملييك فتافييد تتخطييث التعييارب المرييليبة لتإليي  ولييث ا تقيياس للمعييارف يتخطييث طييدو 

و افة ولث مرالمتفا في الح ال  لث اوثار الحقيقيبة ما التلي  اليذ  تتعي ا ليه فريح  زليارات 
التفتد الرياطيبة. وفي متح  مدينة سينريناتي في والية أوليايت المي كيبية  يمكيا اليقوار اسيتخدام 

ضييارل  الطحيعيبيية أ ظميية ت ا ليبيية تتلبييد واقعييام افت ا يييام  ييا أالييياء توييم  االعييا   لييث الييك  الت
للتالية قح  أل ي  ام  م  ومكان   ا الإلتر فط لقة يوع  معفا المويالد فط يه يحلبي  فيتص تليك 

 .ال فار والغافات القديمة

س افت ا يام داد  ق لة لنديبة « متح  الفنتد الحم »وفي والية دالتتا الوماليبة  يمكا زوار  التعتب
التقليدييية للقبافيي  ميي  مييا يتخللفييا مييا  ويياعات كالإليييد مييا القيي ن الثيياما  ويي   وموييالدة الحييياة 

 يت   جقء ما التعتاس االفت ا ي( (2رقم    الوك  ودفاغة العلتد.

 

 (2الك  رقم  
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 المبحث الثاني

 تصميم العرض االلكتروني في دراسة تقنية 

وليث التلي  فيي ( ليت أطيد المتاقي  التيي تريتند Preziتم دراسة تإلميم تقنية الدراسة  ليث متقي    
تطحيقييات العيي وا االل ت و ييية لييت أداة لريي د المحا يي ات والقإلييخ التييي ترييتخدم اليي لحة واطييدة 
بييدالم مييا الويي اف  التقليدييية المتعييددة  طيييث يمكييا و يي   ييدد ال  فييافي مييا النإلييت  والإلييتر 
وال يديتلات وغي   ليك  ليث ليذف الوي لحة وجمعفيا مي  فعيع فيي وعيارات متعيددة. ليذف الوي لحة 

( Zoomingرم  للمرتخدميا و واء   وا غي  مترلرلة  ترم  للمرتقح  بت حي  وتإليغي   ت
(  وتع لييا المرييارات التييي تيي ب  بيييا ا عييارات Map Layoutمييا ديياس الخ لطيية البإليي لة  

فضيا  يا والالكاس المختل ة وبذلك تحدد ت تي  معيا للمعلتمات المع و ة والتسياف  المتعيددة 
 ع ا دون الحاجة ولث االتإلاس فا  ت  ر وقر تقديم الع ا.يمكا تحمي  ال  لك

فويك  مترلريي   والمعلتميات والحيا يات وتقيديمفاتريتخدم العي وا التقديميية لعي ا الف ييار ليذلك 
 التدرل .ومنطقي لمعمت ة ما الموالديا بفدف ا دبار أو التطثي  أو 

ليذف العي وا ومييا الحي امج التييي  ولنياف العدييد مييا بي امج الحاسيي  اوليي تريتخدم فييي و يداد مثيي 
يمكا ما دالفا تقديم لذف الع وا ب  امج فاوربتلنير أو ب  يامج أوبيا أوفي  أو ب  يامج ومحي و 
أو ب  ييامج أبيي  كينييتت والعديييد مييا الحيي امج الديي ى وكييذلك يرييتخدم جفيياز العيي ا  لييث الوااليية 

 ( لتقديمفا للحضتر . Projectorب وجكتتر  

 ـــــــقالتطبيـ تقنـــــــية

  و  تح ي  ميتادب يمكيا اسيتخدامفا Data Banks« بنيتف بيا يات»المتياط  فيي  إلي  ا  فميا أن 
فحثيبة مختل ة تويم  تتثيي  مفيارات صينا ة القطي  ال نيية وترلري   ملييات تإلينيعفا  دراساتفي 

فقيتس ةديي   ت ييتن المتيياط    اعييية معينيية والتيي تعيي   وفيي  قي وف بيئييية وثقاعييية واقتإليادية وجغ
ولعنيي  ليك أن  زاد ألمية النقاش  نفا فيي الغي ب   أيضام سعام للثقافة غي  المدوب ة للوعتب  ما

تريف ب « في تويتاس رلييالتي«ُع ص تقديم المتاط  افت ا يام ووسيافطفا ال قميبية الحديثية  ليث غي ار اليي
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تمييات دذيقيية  ييا طضييارة غيياب ة أو  لييث العمفييتر  مليييات البحييث والموييالدة والحإلييتس  لييث معل
 .ثقافة زالر أو غي لا

لييذلك لييذا التطحييي  يعميي   لييث تقييديم  يي ا مييفث   لييث المقييدم للعيي ا أن يحليي  الفييدف فعميي  
ولكم  ك  ا  دادات الض ورلة ولرتخدم أسالي  التقديم الض ورلة التحلي  العميي  للفيدف يعنيي 

ا  المواركيا لفم الفدف  اته ما الع ا و ا أ ه  لث المتحدم أن يعدد و ا ما كان ك  الالخ
يتناوس المتحدم العي ا ليحقي  ليدفا مختلي   يا ليدف العمفيتر  امية أو أ ضياء من ي ديا ميا 

 العمفتر سيكتن لناف ستء ففم

 التطبيق؟ممن يتكون 

وليي  اساسيفا  تافيذ كي   افيذة لفيا وقياف  يقيتم التطحيي  فمفاميه  ليث  دمريةيت تن التطحيي  ميا 
 لاالتي:

 واصـدار  وسـنة االولى تكون النافذة االولى واجهة التطبيق تحـو  علـى شـعار المتحـف النافذة
  التحديث 

ميا دالفييا ييتم التع لييا  التاجفية التييي نيد فيت  لييذف النافيذة مييا االيقت ية المخإلإليية سيت ت  لييذف 
وايضيا  دور  فالتطحي  وتظف  العار العفة المرتخدمة م  معمت ة صيتر تعي ا تلقافييا فويك  

فعيد الييددتس بفييذف النافييذة يييدد   واال ييافة ليذف النافييذة قابليية للتحييديث  االصييدار تظفي  فيفييا سيينة 
 تلقافيا.التطحي  بنافذة اد ى فعدة ثتا ي فعدلا بنافذة االد ى 

 

 اإلصدار األول

2020 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=300735766723156&set=a.143638465766221.30676.142941105835957&type=1&relevant_count=1
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 النافذة الثانية 

 الواجهة الرئيسية للتطبيق

التاجفييية ال فيريييية للتطحيييي   ميييا دالفيييا اليييددتس فويييك  تلقيييافي تحيييت  ليييذف النافيييذة  ليييث أيقيييت تيا 
التي تحت  بدورلا  لث الفحة مفام منفيا  يب   (اال دادات االولث التي ت تن  لث جفة اليميا 

الإلييترة والإلييتت وادتيييار اللغيية كييذلك لنيياف فيفييا مفييام منفييا  نييدما ترييق  ال ييامي ا  لييث االالييياء 
يقييتم التطحييي  فعيي ا ت اصيييلفا ول ييا ع لقيية العيي ا ت ييتن مييا ديياس موييفد تخيلييي للييقما الييذ  

تييدد  الالييياء موييالد تخيلييية تنقيي     ا ت ت يير عيييه وطاليية اال رييان الييذ   يياش فييي  لييك العإليي  
واقيي  الريينتات المضيير فإلييترة تق لحييية  ا  يكييتن  لييك مييا  ميي  النافييذة الثالثيية   امييا  لييث يرييار 
النافذة ايقت ة  طتس ( لذف االيقت ة تع ف  ا التطحي  والمكيان اليذ  طيدم عييه التطحيي  والمدينية 

ن لنيياف  يي وا ال ت و ييية   نييد الضييغ  التييي يقيي  فيفييا المتقيي  المرييتخدم لفييذا التطحييي    ا  يكييت 
غ ا استخدامه فيي المعياس  لث ك  ايقت ة داد  التطحي  ولمكا استخدامه  لث الاالات كحي ة ل

 التعليمي   وما  ما ايضا الفحة اال دادات ادتيار ال امي ا التي ت ت   لث النافذة الثالثة.

 

 النافذة الثالثة 

 يرا ــــــالكام

 ند ادتيار ايقت ة ال امي ا تقيتم فيالتع ف  ليث القطي  واددالفيا فعي وا 
 اد اف.كما مت   في االالكاس  عيه تخيلية للمتق  الذ  وجدت 

التساف   استخدامو ندما  قتم فالع ا االل ت و ي ما داس لذف النافذة 
الت ييييتح  ي  ال سييييالة بدقيييية ال ؤليييية وترييييا د فييييي تتصيييي التيييييالبإليييي لة 

والبريييياعة والتقيييير المحييييدد تييييتم التتاصيييي  الل ظييييي دإلييييافخ المتحييييدم 
الل ظية وغي  الل ظية مفمة للتقيديم الميفث  والمحتي ف التتاصي  البإلي   

  الح كيات   ا اليارات والتحي ف كلفيا يعي  أن ت يتن فيي  تغي ات التجه
اال تبييار سيي  ة الإلييتت   صييتته و لييتف تييفث  فييي العييتدة الل ظييية للعيي ا    لييث المتحييدم أن 
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يعيييييدوس  وقتيييييام كاعييييييام لألسيييييئلة والجتبييييية فيييييي  فايييييية 
الع ا و ندما يحدأ لذا العقء ميا العي ا جييدام فيسن 

الثنييافي العيي اف يتطييتر   التغذيية ال اجعيية واالتإليياس 
أو  ا  الع وا الخاصية التيي تتاجيه الميدراء الييتم 
تتطلييي  الحيييديث أميييام ال يييامي ا أو ميك وفيييتن ا  ا ييية 

 لييييث ليييييذا النييييت  ميييييا  قتا ييييد التيييييي تضيييييامعظييييم ال
الع وا العادية وما  اطية أد ى فسن قتا د مختل ية 
 يييدة سيريييا د الميييدي  فيييي تقيييديم رسيييالة غيييي  وسييياف  

  ل ت و ية .ا  ام ا

ليييذف مييييقات ليييذف النافيييذة وليييي ايضيييا قابلييية للتحيييديث 
 واال افة داس الو و  فالعم  بفا.

 

 

 

 

 

 النافذة الرابعة 

نافذة البيانات والمعلومات التي ستصف القطعة بعـد العـرض االلكترونـي والتخيلـي الـذ  ت هـر  
 السابقة.النافذة 

تحت  لذف الافحة  لث ايقت ة ادتيارات ما  منفا موالد م ستمة كا ر متداولة في العم  فيي 
 مت   في االالكاس المدرجة في اد اف(.  لما لك العإل  الذ  صنعر عيه القطعة 
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ا  يعميي   لييك   Preziلييذا التطحييي  يرييتخدم فييي متقيي  
وبمع د أن تع به قد ال تعتد أبيدام وليث الط لقية التقليديية 
المع وفة في و داد الع وا التقديمية  ولك أن تعلم أن 

 15طتييث الييتم ألثيي  مييا  Prezi يدد مرييتخدمي متقي  
 مليتن مرتخدم.

يخييييتخ بتقييييديم العيييي وا التقديمييييية أو  Preziتطحييييي  
بيييدالم ميييا يريييتخدم قطعييية قمييياش واطيييدة  القإليييخ سييي د 

عييمكا و ي   يدد ال  فيافي  التقليديية الو اف  المتعيددة 
طيث  مختل ة فعع في وعارات  وجمعفا م لذف القماالة  ال يديت  لث والإلتر أوما النإلت  

القطعيية  تقييديمفا.ت تييي  المعلتمييات الميي اد  والالييكاس المختل ييةيمثيي  المرييار الييذ  ييي ب  ا عييارات 
طيث يمكنه الت حيي   الفعاد   وا غي  دطية ثنافية أو ثاثية  القماالية ترم  للمرتخدم و واء

 للع ا.داس الخ لطة البإل لة  والتإلغي  ما

 

 

 النافذة الخامسة 

 تحو  هذ  النافذة على الئحة نهاية التطبيق 

تتضيييما ليييذف النافيييذة معمت ييية ميييا صيييتر للمتاقييي  االث ليييية 
تحدأ ما القيدم ثيم النيت  وااللميية والخاصيية التيي تتريم مإلن ة  لث اس  التإلنيا العالمي التي 

 بفا االالياء .

 prezi onlineيتتف  وما بنرخة  تعم   لث المتقي    ريه   Preziيعم  التطحي   ح  ب  امج  
editor  أو  ريخة أدي ى ييتم تنقللفيا وليث جفيازف )desktop edition و يتيدر  المتقي   يما  )

ثاثييية اصيييدارات مختل ييية  واطيييدة معا يييية تعمييي   حييي  اال ت  ييير و ريييختان غيييي  معا يتيييان  تعمييي  
وطييدالما  حيي  اال ت  يير أيضييام  والديي ى يييتم تحميلفييا ولييث جفييازف(  ول يي  منفييا ميقاتييه الخاصيية  
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لذ  تقتم فس يدادف ول ا في غال  الطيان فسن النرخة المعا ية ت ي فالغ ا  دا كتن المحتتى ا
ال ييييد م الخإلتصيييية وليييت قابييي  للموييياركة مييي  جميييي  مريييتخدمي المتقييي .  يقيييدم المتقييي  معا يييام 

قالبيام يمكنييك االدتييار عيميا بينفيا فمعيي د  50معمت ية ميا 
 100بيييدء الموييي و  اليييذ  تنيييت  تقديميييه  كميييا يقيييدم سيييعة 

ميعافايييير معا يييية  وسيييعات ألحييي  فيييي طالييية االاليييت الات 
 المدفت ة.

وتظف  لذف التع بة ألمية المتح  االفت ا ي في طاالت 
لتليييييك التيييييي يعا يفيييييا العييييي اص وسيييييترلة والييييييما وفلريييييطيا  
فمعنيييث أن تقييي  القطييي  والمتاقييي  الث لبييية والمتييياط  ال نيبييية 
والتارلخيبة   حية الإل ا ات والمضياربات. ووفي  تقيارل  
و اميبييية متقاععييية  تعيييا ي تليييك الحليييدان ميييا سييي قة ت اثفيييا 

 لحضار   ب  أن كثي ام ما ةثارلا ُتفدم أو تر ص  ثم تف بب فتبا  في الرتص الرتداء.ا

وال بييدب مييا التييذكي  فييطن التقيياف  الساسيييبة للمتيياط  تتمثبيي  فييي صيينا ة الثقافيية وت سيييخ الفتليية 
وت تلا أراليا وعني يرتطي  التعحي  ماديبام  ا ما يفا الثقيافي  ميا يععي  المتحي  االفت ا يي 

 وعنيبة ملِقَمة.طاجة 

 التطبيق والشبكات العصبية

أن لإل رييييان وطييييدات ودديييياس تتصييييله فالعييييالم الخييييارجي ولييييي طتاسييييه الخميييي   ف ييييذلك الوييييبكات 
العإلييحية تحتييا  لتطييدات ودديياس  ووطييدات معالعيية يييتم فيفييا  مليييات طرييابية تضييب  بفييا الوزان 

دالفا  لث ردة ال ع  المناسبة ل   مدد  ميا الميددات للويبكة  لميا مت ي  فيي  وتحإل  ما
 (. (3رقم  الوك  
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 (3الك  رقم  

ن عبقيية ترييمث عبقيية المييددات   ن عبقيية المعالعيية  ووطييدات المعالعييةفتطييدات ا دديياس ت ييتب ت ييتب
تصات الحينية ولي التي تخ    تاتج الوبكة. وبيا ك  عبقة ما لذف الطبقات لناف عبقة ما ال

التي ت ب  ك  عبقية فالطبقية التيي تليفيا والتيي ييتم فيفيا  يب  الوزان الخاصية فكي  وصيلة بينيية  
وتحتت  الوبكة  لث عبقة واطدة فق  ما وطدات ا دداس ول نفا قد تحتت   لث ألثي  ميا عبقية 

 ( (4رقم   لما مت   في الوك    المعالعةما عبقات 

 

 (4الك  رقم  

مختل ة ما الوبكات العإلحية ول    ت  ع لقية  مي  داصية. وطتيث  قي   ليث كييا  لناف أ تا 
تعمييي  الويييبكة العإليييحية سييينتناوس ف ييي ة  مييي  واطيييدة ميييا ليييذف الويييبكات وليييي الويييبكة الح سيييحت ون 

 perceptron network    والتييي ترييتخدم فييي التطحيقييات التييي تحتييا  ولييث تإليينيا ال مييا )
Pattern Classification  فئتييا فقي   أ  التيي يمكيا فإلي  أ ماعفيا بيا ييام بتاسيطة دي  ( ولث

 مرتقيم  وترمث لذف النتعية ما ال ما  "ال ما  القابلة لل إل  دطيام". 

وتت ييتن لييذف الوييبكة مييا عبقيية المييددات وعبقيية واطييدة أو عبقتيييا مييا عبقيية المعالعيية فحيييث ال 
 ييب  الوزان لطبقيية واطييدة فقيي  مييا  تقلييد عبقيية المعالعيية   ييا عبقتيييا  فا  ييافة ولييث و ييه يييتم
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عبقات التصات الحينية التي ت ب  بيا الطبقات الرافقة  لتبقث الطبقة الد ى  ون وجدت( ثابتة 
الوزان. وال   ة التي تعم  وفقفا لذف الويبكة أو كيميية تعلييم ليذف الويبكات العإليحية تيتلخخ فيي 

 ((5رقم  ار   لما مت   في الوك  م طلة التعليم و م طلة االدتبتتب  م طلتيا لما : 

 

 (5الك  رقم  

 :تاجاتــــاالستن

و نييدما يإلييب  الفييدف وا ييحا عيعيي  ولمييياس ا  ييداد الضيي ور  وا  ييداد يوييم  تحليييي   -1
القاف لا   دطة الع ا ادتيار المقدمة ت تي  التساف  البإل لة المرا دة تحلي  القاف لا 

والتنقيييية و اقييية القافييي لا فالمتحيييدم فس يييداد يويييم  كييي  دإليييافخ العمفيييتر االجتماعيييية 
المحتتى الخا  فال سالة لييافم التتجيفيات   الحاجيات ومع فية المريتخدم دطية العي ا 
والتيييي تحيييدد كيميييية تنظييييم ال سيييالة و يييت  المعلتميييات   دإليييافخ أو ةراء ( التيييي تعييي ا 

ا  مفييم تعتمييد  لييث الفييدف مييا العيي ا فغييع النظيي   ييا الت تييي  فييسن التنقيي  بيييا النقيي
للتطليييييد مييييا أن العمفييييتر فسمكا ييييه متافعيييية وففييييم ال سييييالة العيييي ا االسييييتفالي يعيييي  أن 

 يريط   لث ا تباف العمفتر ولحدد بت تح الفدف ما الع ا .
فط ييه تطحييي  قييافم  لييث  ظييام الحتسييبة الرييحابية   الويييء الييذ  يرييم  لييك   Preziيتمييق  -2

كتيييي  وكييييذلك الجفييييقة اللتطييييية اسييييتخدام التطحييييي   حيييي  متإليييي   ا  ت  يييير أو سييييط  الم
والفتاتييي  الذكيييية المختل ييية واالطت يييال فيييطد  التحيييديثات  ليييث العييي ا فيييي متنييياوس ييييدف 

 بتاسطة التقاما التلقافي  ح  جفات المختل ة.
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يريييتخدم فيييي التطحيييي  اليييذ  يتحنيييث ف ييي ة العييي ا االل ت و يييي فمعييي د االيييت الك فيييي متقييي   -3
Prezi ي ا تقيديمي فمريتتى اطت افيي  و  ستحإل   لث ك  الترفيات الممكنة لعم   

يعتميييد المتقييي   ليييث ف ييي ة العييي وا الت ا ليييية القافمييية  ليييث الح كييية  والويييحيفة فعييي وا 
ال يديت  فحيث تع ا جمي  المحتتى الذ  تنت  تقديمه  ما ال لحة واطدة  ولي  كما 

 لت مطلتف في تعفيق  دة ال اف  ل   معمت ة  قا .
الع وا افت ا يبة  ا التارلخ وطضاراته ومعتمعاته وثقافاته وطتادثه ال ح ى  يكما فيي  -4

اال توار الر ل  لتلك الت نتلتجيا يعتد فوك  رفيري ولث ت اج  كل تفا فاستم ار  وسيفتلة 
 استخدامفا. 
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