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 ملخص البحث:

للمتحف أهمية كبيرة في المحافظة على التراث القومي، وربط األجيال المتعاقبة ببعضها، وتوثيق الحضارات، ونشر ثقافةة 

الماضي والحاضةر، ويتوقةف النجةاي فةي نشةر الثقافةة عةا طريةق المتحةف علةى أهميةة المعروضةات والمقتنيةات وأ ةالي  

قةةغ ريةةرت تكنولوجيةةا المعلومةةات  ريطةةة المعرفةةة ا ن ةةانية، العةةرا المتح،ةةي، وت ةةهيل التجةةوال بةةيا قاعةةة وأ ةةر ، ول

ووفرت لجميع ال،نوا فرص عغيغة  بغاع م تلف، كما أثرت بشكل كبير في أ الي  العرا المتح،ية، وإحغاث ط،رة مةا 

لمقتنيةات مةا  الل م،هوم الت،اعلية، كما مثلت التكنولوجيا الجغيغة فرصاً لتطوير التقنيات الم ت غمة في المتاحف لعرا ا

 الل م،هوم المشاركة، وإنتقال التصميم ما البعغ الثاني والثالث إلى أبعاغ أ ر  أكثر عمقاً، وت،اعالً مع ا ن اا، فأ الي  

العرا الت،اعليةة مةا الو ةاال الهامةة لجةن  ا نتبةا  وعةرا المقتنيةات بطريقةة فعالةة، وتوصةيل ر ةالة وهةغف المتحةف 

 يتها ما قواعغ تصميم أ الي  العرا التقليغيةة ولكةا بتطبيةق التقنيةات الت،اعليةة، ومشةاركة بشكل جيغ، وقغ أ تلهمت أ ا

الزاار بالت،اعل مع المقتنيات والمعروضات، وررم التقغم الهاال في الثورة الرقمية، والجهةغ المبةنول فةي تطةوير المتةاحف 

المية ما حيث توظيف الت،اعلية فةي تصةميم أ ةالي  والعرا المتح،ي إال أا المتاحف المصرية التتواك  مع المتاحف الع

 :تٌةوالتً تتلخص فً محاولة اإلجابة عن التساؤالت األ مشكلة البحثالعرا المتح،ي، وما هنا جاءت 

 ما هي الو اال التكنولوجية الحغيثة الم ت غمة في تصميم أ الي  عرا متح،ية ت،اعلية ؟ -

 المتح،ية الت،اعلية في إض،اء بعغاً جناباً في الزيارات المتح،ية ؟كيف يمكا ا  ت،اغة ما أ الي  العرا  -

 وٌهدف البحث الى :

إلقاء الضوء على أهمية غور التقنيات الت،اعلية فةي تصةميم أ ةالي  عةرا جغيةغة للمتةاحف وغرا ةة غورهةا فةي جةن   -

 إنتبا  الزاار.

 العلمية وال،نية.توظيف أ الي  العرا الت،اعلية في المتاحف المصرية طبقاً لأل س  -

 ا  ت،اغة ما التكنولوجيا الحغيثة والتقنيات الت،اعلية في تطوير العرا المتح،ي. -

 فروض البحث : ٌفترض البحث انه :

 توظيف الت،اعلية في العرا المتح،ي قغ يحقق جن  ا نتبا  لزوار المتحف. -

 متاح،نا المصرية على مواكبة المتاحف العالمية.ا  ت،اغة ما األ الي  الت،اعلية في العرا المتح،ي يمكا أا ت اعغ  -

الوصةة،ي التحليلةةي الةةند يعتمةةغ علةةى جمةةع المعلومةةات والبيانةةات فةةي إطةةار المشةةكلة ثةةم تصةةني،ها  المةةنه وٌتبععا البحععث  : 

 وا  ت،اغة منها ونلك بتحليل مجموعة ما أ الي  العرا الت،اعلية للمتاحف العالمية.

 


