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 ملخص البحث:

تحتاج المقررات التكنولوجٌه الى توافر بعض الخامات واألجهزه والمعدات التى تعٌن المحاضر على توصٌل محتوى 

مقرر تكنولوجٌا انتاج المطبوعات ذات القٌمه الذى ٌدرسه طلبه المقرر الى الطالب. وفى بعض المقررات الدراسٌه مثل 

الفرقة الثالثة بقسم الطباعه والنشر والتغلٌف، ٌحتاج األمر أكثر من ذلك نظرا لطبٌعه المقرر الذى ٌتناول العمالت الورقٌه 

غٌر تقلٌدٌه لشرح  هذه  والعالمات التأمٌنٌه الموجوده بها وطرق انتاجها، وهو ما ٌتطلب توافر ادوات واجهزه فحص

العالمات . و نتٌجه لتعدد وسائل التأمٌن داخل العمله الواحده فان فحص العمله وشرح كل مابها ٌتطلب توافر مجموعه 

كبٌره من األدوات واالجهزه  التى ٌعمل بعضها باألشعه تحت الحمراء أو باالشعه فوق البنفسجٌه وغٌرها من التقنٌات 

داخل القاعه الدراسٌه إلعتبارات كثٌره بعضها مرتبط بالتكلفه العالٌة وبعضها مرتبط باألمان  ،والتى ٌصعب توفٌرها

وبعضها مرتبط بالجانب األمنى . ونتٌجه لعدم توافر هذه األدوات واألجهزه لدى المحاضر فإن استٌعاب الطلبه ٌتأثر 

البحث الى استخدام تقنٌه الواقع المعزز إلنتاج بدٌل بالسلب، مما ٌنعكس بالتأكٌد على الفاعلٌه التعلٌمٌه ، وٌهدف هذا 

 افتراضى ألجهزه الفحص داخل محتوى تعلٌمً تفاعلى.

 .التفاعلً التصمٌم - األمنٌة الطباعة تكنولوجٌا - المعزز الواقع :الدالة الكلمات

 مشكلة البحث :

عدم قدرة الطالب على اإلستٌعاب الكامل لبعض اجزاء مقرر تكنولوجٌا إنتاج المطبوعات ذات القٌمه وعدم ادراكهم 

لصعوبه توافر األجهزه واألدوات الالزمه لتوضٌح وشرح ذلك  نظرا إلحتٌاجها الكامل لبعض العالمات التأمٌنٌه نتٌجه 

 لتجهٌزات معقده ومعامل خاصة.

 

 أهميه البحث:

توفٌر بدٌل ألجهزه وادوات فحص العالمات التأمٌنٌه للعمالت قادر على معاونه المحاضر على شرح هذه األجزاء من  

 طالب وبالتالى على الفاعلٌه التعلٌمٌه .المقرر مما ٌنعكس باإلٌجاب على استٌعاب ال
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 هدف البحث:

إستخدام تقنٌة الواقع المعزز فى تطوٌر محتوى تعلٌمً تفاعلى ٌساعد الطالب على استٌعاب ما ٌصعب شرحه لتحقٌق 

 الفاعلٌة التعلٌمٌة المنشودة.

 

 مصطلحات البحث:

هو نوع من الواقع االفتراضً الذي ٌهدف إلى تكرار البٌئة الحقٌقٌة فً  :Augmented Reality الواقع المعزز

الحاسوب و تعزٌزها بمعطٌات افتراضٌة لم تكن جزءا منها. و بعبارة أخرى، فنظام الواقع المعزز ٌولد عرضا مركبا 

ؤه بواسطة الحاسوب و الذي للمستخدم ٌمزج بٌن المشهد الحقٌقً الذي ٌنظر إلٌه المستخدم والمشهد الظاهري التً تم إنشا

 ٌعزز المشهد الحقٌقً بمعلومات إضافٌة.

وهى وسائل ٌتم دمجها بالمطبوعات ذات القٌمة وتكون مصممة بحٌث تكون غٌر : Covert آلٌات التأمٌن غٌر المرئٌة 

 مرئٌة وال ٌمكن التحقق منها اال عن طرٌق قارءات خاصة

ٌتم دمجها بالمطبوعات ذات القٌمة وتكون مصممة بحٌث ٌمكن التحقق منها  وهً وسائل :Overt آلٌات التأمٌن المرئٌة  

بالعٌن المجرده وفى الضوء العادى بحٌث ٌمكن للمواطن العادى )رجل الشارع( المتعلم وغٌر المتعلم ان ٌتعرف علٌها 

 بسهولة

 منهج البحث:

الوصول الى منتج تفاعلً ناجح  ٌمكن تطبٌقه  ٌعتمد البحث علً تطبٌق المنهج التجرٌبى باجراء التجارب العملٌة حتى

 على ارض الواقع وداخل البٌئة التعلٌمٌة .

Research Introduction: 

Technology Courses needs the availability of some materials and devices that help the lecturer 

to deliver the information to the students. 

In some courses, Such as a technology of security printing Course it requires non-traditional 

tools and devices. it is necessary to have Infrared and ultraviolet rays and other tools to 

explain the security features of the banknote. As a result of the unavailability of these tools in 

the study room, the students will have difficulties in understanding some parts of the course, 

and may be they will confused. 

Although the students can easily examine the banknote but he couldn’t recognize all security 

feathers separately. the augmented reality technology allows the enhancement of the print 

documents by adding the additional graphic elements that enables the user to see and interact 

with it. So it become necessary to use the augmented reality for helping the lecturer to deliver 

the information to the students. 

Research Problem: 

the students will have difficulties in understanding some parts of the a technology of security 

printing course, and may be they will confused. Because it needs non-traditional  and 

expensive tools , devices to explain it. 

In pursuit of the research aim taking the following point: 

Using augmented reality technology for creating interactive learning content to help students 

understanding their courses. 

The important results of this research lied in : 

Replace the unavailable educational tools and devices with interactive learning content based 

on augmented reality . 
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Research methodology: 

The curriculum is the experimental method where the researcher to conduct experiments and 

draw conclusions to achieve the goal of research. 

Keywords: 

Augmented  Reality - technology of security printing -  Interactive Design.  

 اإلطار النظرى للبحث:

 مقدمة:

تحتاج المواد التكنولوجٌه الى توافر بعض الخامات واألجهزه التى تعٌن المحاضر على توصٌل المعلومه الى الطالب، 

بعض المقررات الدراسٌه ٌتطلب األمر توفٌر ادوات واجهزه غٌر تقلٌدٌه، مثل مقرر تكنولوجٌا المطبوعات ذات  وفى

القٌمه والتى ٌحتاج األمر فٌها لشرح العالمات التأمٌنٌه داخل العمالت الورقٌه بفئاتها المختلفه الى اجهزه وادوات فحص 

وق البنفسجٌه الى جانب ادوات اخرى لرؤٌه وفحص تفاصٌل بالغه الدقه معقدة تعمل باألشعه تحت الحمراء أو باألشعه ف

داخل هذه العمالت . ونتٌجه لعدم توافر هذه األدوات داخل القاعه الدراسٌه ٌحاول المحاضر اإلستعانه ببعض ملفات 

ه الفحص الفٌدٌو او الوسائل اإلٌضاحٌه لشرح طرق الفحص وهو امر غٌر كافى لٌستوعب الطالب اسالٌب وأجهز

وعالمات التأمٌن كامله مما ٌتوجب توفٌر بدٌل قادر على تعوٌض غٌاب هذه األدوات واألجهزه ،وٌدرس هذا البحث 

إمكانٌه إستخدام الواقع المعزز فى انتاج بدٌل مثالً لهذه األجهزه لمعاونه المحاضر ورفع استٌعاب الطلبه لزٌاده الفاعلٌه 

 التعلٌمٌه.

 انتاج المطبوعات ذات القيمه:طبيعة مقرر تكنولوجيا 

ٌتم تدرٌس هذا المقرر لطلبة الفرقة الثالثة بقسم الطباعة والنشر والتغلٌف بكلٌات ومعاهد الفنون التطبٌقٌة التى بها القسم 

وتعمل بنفس الئحته وهو مقرر به ساعات تدرٌس نظرى وساعات تدرٌس عملى ٌدرس خاللها الطالب مقدمة تعرٌفٌة 

مؤمنة و مكوناتها الى جانب التعرف على المكونات التأمٌنٌة للمطبوعات المؤمنة من ناحٌة أنتاجها و بالمطبوعات ال

ادوارها التأمٌنٌة كما ٌدرس مسارٌات االنتاج لنماذج من المطبوعات المؤمنة الى جانب دراسة اسالٌب الفحص والمقارنة 

 بانواعها للمخرجات الطباعٌة. 

المقرر ٌنبغى على الطالب أن ٌصبح  قادراً على توصٌف األنواع المتعددة من المطبوعات وبعد اإلنتهاء من دراسه 

المؤمنة ذات القٌمة ، وأن ٌصبح قادر على أن ٌحلل توصٌفٌاً مكونات المطبوعات ذات القٌمة ،والتحدٌد بالحواس و 

وكذلك تعرٌف وتوصٌف مٌكانٌكٌات بإستخدام أجهزة الفحص المساعدة لوسائل تامٌن المطبوعات المؤمنة ذات القٌمة.

انتاج وسائل التامٌن واألدوار التأمٌنٌة لكل منها الى جانب اإلستٌعاب الكامل للوسائل المختلفة لحفظ وتامٌن المعلومات 

  1علً المطبوعات المؤمنة.

 العالمات التأمينية الموجوده داخل العمالت الورقيه:

مما ال شك فٌه ان وسائل التأمٌن تلعب دورا حٌوٌا فً اٌجاد عقبات ومعوقات أمام كل من تسول له نفسه اختراق المطبوع 

سواء بالتزٌٌف أو بالتزوٌر، ولعل االبحاث والدراسات الجدٌدة تطالعنا من حٌن الخر بوسائل تأمٌنٌة حدٌثة أو التحدٌث 

                                                           
 بانتجًع انخايسيٍ واقع يهف انًقرر بانًعهذ انعانى نهفُىٌ انتطبٍقٍه  6102-6102تىصٍف يقرر تكُىنىجٍا اَتاج انًطبىعاث راث انقًٍت نهفرقت انثانثت قسى انطباعه وانُشر وانتغهٍف نهعاو  - 1
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ضعاف األنفس التحاٌل علً الوسائل التأمٌنٌة المتاحة ومحاولة تقلٌدها  طٌعلبعض الوسائل الموجودة وذلك حتً ال ٌست

 2ومحاكاتها

تهدف وسائل التأمٌن إلً الوصول إلً أقصً وأعلً درجات الحماٌة ألوراق البنكنوت وذلك ضد عملٌات التزٌٌف 

لة ( وٌمكن تصنٌف المكونات التأمٌنٌة والتزوٌر  حٌث ٌعتبر الجانب التأمٌنً أحد النظم التكوٌنٌة لألوراق النقدٌة) العم

 الى.:

 

 : آليات التأمين المرئية -1

وهً وسائل ٌتم دمجها بالمطبوعات ذات القٌمة وتكون مصممة بحٌث ٌمكن التحقق منها  Overtوٌطلق علٌها مصطلح 

بالعٌن المجرده وفى الضوء العادى بحٌث ٌمكن للمواطن العادى )رجل الشارع( المتعلم وغٌر المتعلم ان ٌتعرف علٌها 

و تكون فً كافة حاالتها مرئٌة، وإن تطلب لرؤٌة بعضها تعرٌض الورقة النقدٌة لإلضاءة النافذة أو تحرٌك  3بسهولة 

الورقة النقدٌة بزواٌا مختلفة، كما انها قد تكون مطبوعة بحروف طباعٌة دقٌقة جدا تظهر بالعٌن المجرده كزخارف 

 واها وفحصها وهً كاآلتً :ٌستحٌل قراءتها دون االستعانة بعدسات التكبٌر لقراءة محت

 

 

 

 

 

 

 

 : آليات التأمين غير المرئية -2

وهى وسائل ٌتم دمجها بالمطبوعات ذات القٌمة وتكون مصممة بحٌث تكون غٌر مرئٌة  Covertوٌطلق علٌها مصطلح 

ومن أشهر تلك الوسائل األحبار التى ٌتم رؤٌتها فقط باستخدام   4وال ٌمكن التحقق منها اال عن طرٌق قارءات خاصة

 700أو األشعة ما بعد  U.Vبنفسجٌة نانومٌتر وتبدأ بمنطقة " األشعة الفوق  400األشعة غٌر المرئٌة ) األشعه ما قبل 

 " ومنها:IRنانومٌتر وتبدأ بمنطقة األشعة تحت الحمراء 

 . الشعٌرات المتفلورة ) األلٌاف الملونة (.1

 . صورة ) توت عنخ أمون مثال بالعملة المصرٌة (.2

 

 اجهزه وادوات الفحص للعمالت الورقيه:

هناك العدٌد من األدوات والمعدات التً تساعد علً فحص العمالت للكشف عن كونها سلٌمه او مزٌفه او مزوره عن 

طرٌق التحقق من العالمات التأمٌنٌه وفً الحقٌقة فأن التقدم الكبٌر الذي تحقق فً مجال االجهزة والمعدات التً تستخدم 

قق بعد الحرب العالمٌة الثانٌة حٌث قدم للقائمٌن علً هذا العمل من فً الكشف عن جرائم تزٌٌف العملة الورقٌة قد تح

                                                           
رسانت ياجٍستٍر غٍر –يطبىعاث انتىعٍت انجًاهٍرٌت ودورها فى إبراز أهًٍت وسائم انتأيٍٍ فى انعًالث انىرقٍت انًتذاونت يحهٍا نًجابهت انتسٌٍف وانتسوٌر  –عًرو أحًذ عبذ انعسٌس شحاته  - 2

 و6102-جايعت حهىاٌ  -كهٍت انفُىٌ انتطبٍقٍت –يُشىرة 

3 - Mark-Hampden-Smith, Scott Haubrich, Ralph Kornbrekke, Jainisha Shah, Rimple Bhatia, Ned Hardman and Rich Einhorn Cabot Corporation, 

“Overt Security Features Through Digital Printing”, Albuquerque, New Mexico 87113 USA, p1
   

 بحث يُشىر -إستخذاو انحروف انًجهرٌت فى تصًٍى انشفراث انخطٍت بغرض زٌادة تأيٍٍ انًطبىعاث راث انقًٍت   – يحًىد فاروق يحًىد أيٍٍ انفقى - 4

 العالمة المائٌة..1

 .(Guilloche). خطوط الجلوش 3

 . الرؤٌة التخللٌة.5

 . (SC3 – SC2). وحدات أقراص7

 . الصورة الطباعٌة الكامنة.9

 . خٌط الضمان بأنواعه.2

 . صورة البورترٌه.4

 . الطباعة المجهرٌة.6

 .الضوئً للمسح المضادة . األرضٌات7

 . البروز األعمى.8
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 Forensicخبراء فً علم التحقٌق العلمً والفنً أو علم دراسة اآلثار المادٌة أجهزة متطورة وفعالة كأجهزة " 

Scienceor Criminalistics "5 

 و من اهم هذه األجهزه واألدوات :

ودور األشعة تحت الحمراء فً مجال الكشف عن العملة ٌنصب أو ٌتركز حول فحص  جهاز األشعة تحت الحمراء : -1

ودراسة الرسوم والكتابات وااللوان والعالمات المائٌة وأحٌانا الورق المستخدم. وٌقوم هذا الجهاز بإصدار أشعة غٌر 

 Orthicon) األورثٌكون  مرئٌة إذا وقعت علً بعض المواد أعطت ومٌضا ذا مظهر واضح معٌن وذلك بأستخدام أنبوب

tube)  وٌعتبر هذا الجهاز من األجهزة المتوفرة فً المعامل الحدٌثة وفً متناول الٌد بعد أن كان سرا من األسرار

تنعكس علٌها الصورة  –الحربٌة، وٌمكن بهذا الجهاز القٌام بكشف مباشر وسرٌع من خالل عدسة مكبرة وشاشة فلورٌة 

نانومٌتر(. هذا باألضافة إلً إمكان  1000 – 700ا وذلك ضمن مجال موجً ٌتراوح ما بٌن )المرئٌة المراد الكشف عنه

 ) أو صورة مكبرة عادٌة) Photo) Micro Graphy استخدام هذا الجهاز  فً النقاط صور دقٌقة مجهرٌة

Macrophotography) .وذلك علً أفالم تصوٌر عادٌة أبٌض وأسود 

ٌث نجد العدٌد من أنواع هذه األجهزة التً تصدر األشعة فوق البنفسجٌة ولكل جهاز جهاز االشعة فوق البنفسجٌة ح  -2

منها ممٌزات وطول موجً معٌن وهو جهاز له  فائدة كبٌرة فً مجال الكشف عن الورق وااللٌاف واالحبار والعالمات 

 المائٌة.

ولهذا النوع دور ال بأس به فً مجال  أما النوع الثالث من األجهزة فهو ٌعتمد علً أشعة أكس او األشعة السٌنٌة -3

 140.50الكشف عن النقد المزٌف وٌنقسم استخدام هذه األشعة إلً نوعٌن فً هذا المجال نوع قاس تتراوح قوتها ما بٌن 

 25.40كٌلو فولت وتستخدم فى مجال فحص العمالت المعدنٌة أما النوع الثانً فهو النوع اللٌن الذى تتراوح قوته بٌن 

 لت وٌستخدم فً كشف الشوائب الموجودة فً ألٌاف وأنسجة الورق.كٌلو فو

 Comparisonالى جانب مجموعه اخرى من األجهزه البصرٌة ذات الفائدة العظٌمة مثل مٌكروسكوب المقارنة 

Microscope  الذى ٌستخدم فى مقارنة العمالت الورقٌة الصحٌحة بالعمالت المزٌفة وأثبات نواحً التزٌٌف فٌها

ٌلها تسجٌال صحٌحا، وقد وٌمكن بواسطته القٌام بعملٌات الفحص والدراسة باستخدام الضوء المنعكس والضوء النافذ وتسج

 واألستقطابً إلً غٌر ذلك من استخدامات.

ومن األجهزة العظٌمة الفائدة جهاز المٌكروسكوب الفراغى الذي ٌساعدنا علً دراسة العملة الورقٌة وفحصها بتكبٌرها 

 مختلفة إلً جانب مشاهدتها بأبعادها الثالثة. بقٌاسات

وهناك االجهزة المستخدمة فً مجال تحلٌل مكونات العملة الورقٌة حٌث تساعدنا علً الكشف عن المواد غٌر العضوٌة 

 (Spectrography). التً تحتوي علٌها أوراق العملة المزٌفة، مثل جهاز التصوٌر الطٌفً 

والذي ٌقوم بالكشف عن المواد العضوٌة فً  Spectrophotometer)ألمتصاص )وكذلك جهاز التحلٌل الطٌفً ا

الصحٌحة أو المزٌفة وذلك باألستفادة من  فحص األحبار والصبغات المستعملة فً عملٌات طباعة العملة الورقٌة سواء

 6مناطق األشعتٌن تحت الحمراء وفوق البنفسجٌة.

 

 
                                                           

.و 2004 – حهىاٌ جايعت – انتطبٍقٍت انفُىٌ كهٍت – وانتسوٌر انتسٌٍف يكافحت طرق – انذجىي عبذانعسٌس احًذ .د -5
 

رسانت ياجٍستٍر غٍر –يطبىعاث انتىعٍت انجًاهٍرٌت ودورها فى إبراز أهًٍت وسائم انتأيٍٍ فى انعًالث انىرقٍت انًتذاونت يحهٍا نًجابهت انتسٌٍف وانتسوٌر  –عًرو أحًذ عبذ انعسٌس شحاته  - 6

 و6102-جايعت حهىاٌ  -كهٍت انفُىٌ انتطبٍقٍت –يُشىرة 
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 فحص العمالت داخل القاعه الدراسيه:أسباب عدم إمكانيه توفير اجهزه وادوات 

رغم أهمٌه اجهزه وادوات فحص العمالت وضروره توفٌرها للمحاضر لٌشرح للطلبه من خاللها ما بالعمالت من 

عالمات تأمٌنٌه وكٌفٌه فحصها وكٌفٌه استخدام هذه األجهزه اال ان توافرها بقاعه المحاضرات أمر بالغ الصعوبه لألسباب 

 التالٌة:

األمان والحماٌة لمن ٌستخدم بعض انواع األجهزه او ٌتواجد بالقرب منها إلعتماد بعضها على األشعه فوق عامل  -1

البنفسجٌه أو األشعه تحت الحمراء أو األشعه السٌنٌه بأطوال موجٌه مختلفه والتى تحتاج الى تجهٌزات فنٌه معقده للحماٌه 

 من أضرارها .

 ألجهزه واألدوات.التكلفه الباهظه لشراء وتوفٌر هذه ا -2

 بعض األجهزه ال ٌسمح القانون بتداولها وغٌر مصرح بإقتنائها  -3

ومن منطلق تلك الصعوبات ٌتضح مدى اهمٌه توفٌر بدٌل لهذه األجهزه واألدوات ٌساعد المحاضر على شرح طرٌقه 

 عمل هذه األجهزه وكذلك وسائل فحص العالمات التأمٌنٌه. 

 الواقع المعزز :

 المعزز:تعريف الواقع 

الواقع المعزز هو نوع من الواقع االفتراضً الذي ٌهدف إلى تكرار البٌئة الحقٌقٌة فً الحاسوب و تعزٌزها بمعطٌات 

افتراضٌة لم تكن جزءا منها. و بعبارة أخرى، فنظام الواقع المعزز ٌولد عرضا مركبا للمستخدم ٌمزج بٌن المشهد 

الظاهري التً تم إنشاؤه بواسطة الحاسوب و الذي ٌعزز المشهد الحقٌقً  الحقٌقً الذي ٌنظر إلٌه المستخدم والمشهد

 بمعلومات إضافٌة.

الذي تم إنشاؤه بواسطة الكمبٌوتر إلى تحسٌن اإلدراك الحسً للعالم الحقٌقً  virtual sceneٌهدف المشهد الظاهري 

ال ٌمكن فٌه إدراك الفرق بٌن العالم الحقٌقً و   الذي ٌراه أو ٌتفاعل معه المستخدم. وٌهدف الواقع المعزز إلى إنشاء نظام

ما أضٌف علٌه باستخدام تقنٌة الواقع المعزز، فعند قٌام شخص ما باستخدام هذه التقنٌة للنظر فً البٌئة المحٌطة به فإن 

 7األجسام فً هذه البٌئة تكون مزودة بمعلومات تسبح حولها وتتكامل مع الصورة التً ٌنظر إلٌها الشخص.

 

 ( الواقع المعزز1شكل )

 

                                                           
7 https://www.new-educ.com/ التعلٌم-فً-المعزز-الواقع-تقنٌة
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 إستخدام الواقع المعزز فى مجال التعليم:

عرف مفهوم التعلم المعزز بأنه تقنٌة تعلم عند المتعلم، حٌث تتبنى بٌئات التعلم أسالٌبها بناء على احتٌاجات المتعلمٌن 

المادٌة كالصفوف الدراسٌة؛ ومتطلباتهم. ولٌس من الضرورة أن ٌقتصر مصطلح البٌئة فً هذا السٌاق على بٌئات التعلم 

بل قد ٌشٌر إلى بٌئات التعلم الرقمٌة حٌث ٌستطٌع المتعلمون من خاللها تحفٌز قدرتهم على االكتشاف وهذا ما سٌسهم 

بنهاٌة المطاف إلى اكتساب قدر أكبر من المعرفة. وعادة ما ترتبط التقنٌات المستخدمة فً التعلم المعزز ارتباطاً وثٌقاً 

مس وتقنٌات التعرف على الصوت وهذا كفٌل بأن ٌجعل سٌاقات التعلم متالئمة مع احتٌاجات المتعلم عن طرٌق بشاشات الل

 8عرض نصوص وصور واضحة إضافة إلى مقاطع فٌدٌو أو مقاطع صوتٌة أو مجسمات ثالثٌه األبعاد .

 :في التعليم  Augmented Reality تطبيقات الواقع المعزز

 قع المعزز فى العدٌد من مجاالت التعلٌم المختلفه نذكر منها على سبٌل المثال ال الحصر :تم إستخدام تقنٌة الوا

 ًالتعلٌم من خالل إضافة الرسومات، الفٌدٌوهات، و الصوتٌات إلى الكتاب المدرس. 

  هذه التعرف على المعالم السٌاحٌة المختلفة و المعلومات الخاصة بها عند رؤٌتها بشكل مباشر بدالً من قراءة

 .المعلومات عبر الكتب

  فهم الكٌمٌاء بشكل أفضل من خالل رؤٌة الُجزٌئات و الذرات و عملٌات االندماج و التفكك التً تحدث بٌنهم بسهولة

 .تامة

 الكتب المعززة  (Augmented Books)التً تتوافق مع تطبٌقات خاصة بإضافة معلومات معززة. 

  المناهج فى هٌئة ثالثٌة االبعاد وتحرٌك هذا النموذج ثالثى االبعاد عن طرٌق رؤٌة الدروس التعلٌمٌة الموجودة فى

 9تحرٌك الكتاب امام كامٌرا األجهزة المحمولة .

 10وهناك من أمثلة التطبٌقات والبرامج والمنتجات التً اسُتخدمت فٌها هذه التقنٌة فً التعلٌم:

 :Elements 4Dبرنامج 

 المعزز، ٌمكن من خالله خلق تفاعالت كٌمٌائٌة افتراضٌة من خالل األجهزة الذكٌة.منتج ٌستخدم تقنٌة الواقع 

 :Anatomy 4Dتطبيق 

تطبٌق ٌمكن للمتعلم من خالله تشرٌح الجسم البشري واستكشاف أجهزته المختلفة بطرٌقة افتراضٌة تفاعلٌة باستخدام تقنٌة 

 الواقع المعزز.

 :iTacitus.orgمشروع 

تحاد األوروبً لتدرٌس تارٌخ أوروبا بطرٌقة افتراضٌة من خالل توجٌه كامٌرا الجهاز على الموقع مشروع اعتمده اال

 التارٌخً لتظهر األحداث التارٌخٌة التً حدثت فٌه.

 :ARISبرنامج 

 برنامج ٌستخدم تقنٌة الواقع المعزز ٌمكن من خالله خلق بٌئة ألعاب افتراضٌة داعمة للمنهج الدراسً.

 :AURASMAتطبيق 

من أشهر تطبٌقات الهواتف النقالة التً تستخدم هذه التقنٌة )أوراسما( حٌث ٌتمكن المستخدم من تصمٌم مواد تعلٌمٌة 

افتراضٌة تحاكً الواقعٌة باستخدام تقنٌة الواقع المعزز كما ٌمكنه مشاركتها مع اآلخرٌن. التطبٌق ٌمكن تحمٌل من متجر 

 ٌسٌر فً متناول الجمٌع طلبة ومعلمٌن. تطبٌقات جوجل أو أبل ستور، واستخدامه

                                                           
8 http://eman1437blogaddress.blogspot.com.eg/p/blog-page_36.html

 
9 - http://multiaidprograms.org ع/?-االستاذ-بقلم-علمً-مقال-المعزز-الواقع  lang=ar 
10 http://note-mag.com/archives/5705 
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 إجراءات البحث :

 اإلطار العملى للبحث:

تم تصمٌم محتوى تعلٌمى تفاعلى لجزء من مقرر تكنولوجٌا المطبوعات ذات القٌمه بإستخدام الواقع المعزز وإختٌار 

تطبٌق ٌمكن من خالله محاكاه عملتً المائة جنٌه بوجهٌها والمائتٌن جنٌه المصرٌتٌن إلنتاج محتوى تعلٌمً فى شكل 

اجهزه الفحص باألشعه فوق البنفسجٌة واجهزه التكبٌر )التقرٌب(  لبعض العالمات التأمٌنٌه لهاتٌن العملتٌن بحٌث ٌسهل 

على المحاضر شرح هذه العالمات الغٌر مرئٌه وكٌفٌه فحصها للطلبه داخل القاعه الدراسٌه وٌمكن للطلبه اختبارها 

 على النحو التالى :وفحصها بأنفسهم 

 فحص الشعيرات المتفلوره والصوره الغير مرئيه بوجهى المائة جنية  :   التجربه األولى :

 ( تفاصيل التجربة األولى1جدول )

 جهاز الفحص باألشعه فوق البنفسجٌة  الجهاز الذى تم محاكاته 

 وسٌلة غٌر مرئٌة  نوع الوسٌله التأمٌنٌه 

 الشعٌرات المتفلورة ) األلٌاف الملونة (.. 1 العالمه التأمٌنٌه 

 . صورة ) توت عنخ أمون(.2

  Unity 3D البرامج المستخدمه فى اإلنتاج 

بالنسبة لباقً الورقة سوف تظهر  باألشعة فوق البنفسجٌة. أما أحبار فلورسنتٌة ٌمكن رؤٌتها أي وسٌلة تأمٌن تحتوي علً

الفوق البنفسجٌة فتظهر متألقة لذلك عند فحص عملة المائة  الفلورسنتٌة تحت األشعةاالحبار  باهتة غٌر متألقة حٌث تتفلور

توت عنخ أمون  جنٌه  بجهاز األشعه فوق البنفسجٌة تظهر عالمات وأشكال مطبوعه باألحبار الفلورسنتٌة مثل رأس تمثال

 حٌث تظهر متفلورة . ورقم الفئة بجوارها

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 لة باألشعه فوق البنفسجية وكيف تبدو العمله قبل وبعد فحصها( جهاز فحص العم2شكل )

 

 النتائج والتوصيات:

وهو محرك ألعاب متعدد المنصات وبٌئة تطوٌر متكاملة تم تطوٌره  Unity3Dتم اإلعتماد بشكل أساسى على  برنامج  

بواسطة شركة "ٌونٌتً تكنولوجٌز". وٌستهدف هذا المحرك ملحقات الوٌب، ومنصات سطح المكتب واألجهزة المحمولة. 

 . 2005وقد ظهرت أول نسخة من ٌونٌتً فً مؤتمر أبل العالمً للمطورٌن عام 
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 Unity( برنامج 3شكل )

 

للعالمات التأمٌنٌه المطبق علٌها داخل البحث وبشكل ٌسمح بتغٌٌر العمله وتغٌٌر  Databaseوتم اإلعتماد علٌه فى بناء 

 الوجه والظهر والتفاعل من خاللها . 

 

 داخله Database( ملف التجربة بعد إضافة ال 4شكل )

 

وجه العمله وظهرها فى اماكنها الصحٌحه وربط الوجه بما بحٌث تسمح بإستدعاء صوره إفتراضٌه لالجزاء المتفلوره من 

ٌحتوٌه من اجزاء متفلوره وكذلك ربط الظهر لعملة المائه جنٌه  وذلك عند تعرٌض وجه العملة او ظهرها للكامٌرا 

شعه الخاصه بالحاسب بحٌث ٌمكن للمحاضر شرح العالمات التأمٌنٌه الغٌر مرئٌه للطلبه كأنه ٌستخدم جهاز الكشف باأل

 فوق البنفسجٌه.
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 ( عرض وجه المائه جنيه أمام الكاميرا5شكل )

 

 ( نجاح التجربه فى إستدعاء صورة افتراضيه لألجزاء المتفلوره لوجه العمله فى اماكنها الصحيحه6شكل )
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 ( عرض ظهر المائه جنيه أمام الكاميرا7شكل )

 

 جزاء المتفلوره لوجه العمله فى اماكنها الصحيحه( نجاح التجربه فى إستدعاء صورة افتراضيه لأل8شكل )

 

 فحص الطباعه المجهرية الموجوده بوجه عملة المائتين جنيه  :   التجربه الثانية :

 ( تفاصيل التجربة الثانية2جدول )

 و العدسات المكبره  Comparison Microscopeمٌكروسكوب المقارنة  الجهاز الذى تم محاكاته 

 وسٌلة مرئٌة  نوع الوسٌله التأمٌنٌه 

 الطباعة المجهرٌة. العالمه التأمٌنٌه 

  Unity 3D البرامج المستخدمه فى اإلنتاج 
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 6:0.5مللى مٌكرون أو  150:15الطباعه المجهرٌه هى عباره عن كتابات مٌكروسكوبٌة إرتفاع حروفها ٌتراوح مابٌن 

مللٌمتر وهذا اإلرتفاع صغٌر جدا ال ٌسمح بإدراكه إال من خالل عدسة التكبٌر حٌث تبدو حروف الكتابات المجهرٌة 

وتعتبر من الوسائل التأمٌنٌه التى ٌصعب على المزٌفٌن إعادة إنتاجها بدقة  11وكأنها خط عادى عند رؤٌته بالعٌن المجرده

التى تكون غٌر قادره على مسح هذه الكتابات بوضوح .  12ة المتوفرهخصوصا بإستخدام الماسحات والناسخات الضوئٌ

وٌمكن دمج هذه الحروف المجهرٌة داخل المطبوع ذات القٌمة فى اماكن بحٌث تكون غٌر مرئٌة ال ٌراها اال الشخص 

 13الذى على دراٌه بمكانها وذلك بإستخدام عدسه التكبٌر كوسٌله للتحقق من موثوقٌة هذا المطبوع .

 

 ( كتابات مجهرية لعملة فئة المائتين جنيه المصرية تحت العدسة المكبرة9شكل )

 

 ( كتابات مجهرية لعملة فئة المائة جنيه المصرية تحت العدسة المكبرة10شكل )

 

 Databaseوتم اإلعتماد علٌه فى بناء  Unity3Dتم اإلعتماد أٌضا فى هذه التجربة بشكل أساسى على  برنامج 

 للعالمات التأمٌنٌه المطبق علٌها داخل البحث وبشكل ٌسمح بتغٌٌر العمله وتغٌٌر الوجه والتفاعل من خاللها .

 

 داخله Database( ملف التجربة بعد إضافة ال 11شكل )

                                                           
11- Franklin J. Garner, “New Inventions for Personalization and Security for Printed Documents”, Amgraf, Inc, October, 2001, p5,6   
12- Marcela M.Williams and Richard G. Anderson, "Currency Design in the United States and Abroad: Counterfeit Deterrence and Visual 

Accessibility", p380   
 بحث يُشىر -إستخذاو انحروف انًجهرٌت فى تصًٍى انشفراث انخطٍت بغرض زٌادة تأيٍٍ انًطبىعاث راث انقًٍت   –يحًىد فاروق يحًىد أيٍٍ انفقى  - 13
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بحٌث تسمح بإستدعاء صوره مكبره للجزء المطبوع علٌه طباعه مجهرٌة من وجه عملة المائتٌن جنٌه  لتظهر بشكل مكبر 

  EGYPT IS PEASEعشرات المرات الى جانب األصلٌه المجهرٌه وٌظهر محتواها الذى هو عباره عن جملة 

شرح العالمات التأمٌنٌه المرئٌة للطلبه مثل  مكرره بشكل زخرفى عند تعرٌض العمله للكامٌرا بحٌث ٌمكن للمحاضر

الطباعه المجهرٌة وتقرٌب العملة وابعادها عن الكامٌرا فٌزٌد حجم الطباعه المجهرٌه المكبره كلما اقتربنا من الكامٌرا 

  كأنه ٌستخدم العدسه او المٌكروسكوب.

 

 

 ( عرض وجه المائتين جنيه أمام الكاميرا12شكل )

 

 التجربه فى إستدعاء صورة افتراضيه للكتابات المجهرية الموجوده بوجه العملة( نجاح 13شكل )



 ثانيالجزء ال –ي عشر ثانالعدد ال                                                                      مجلة العمارة والفنون            

116 

 

 ( عند التقريب اكثر من الكاميرا تظهر الكتابه المجهريه بوضوح ويظهر محتواها المعبر عن تكرار زخرفى لعبارة14شكل )

EGYPT IS PEASE 

 الدراسات السابقة:

 الدراسة األولي :

تحسٌن اداء الوسٌط اإلعالمى المطبوع واصداره اإللكترونى بإستخدام تقنٌات الواقع  -(2014مصطفى أمٌن صوفً )

كلٌةالفنون  –قسم الطباعة و النشر والتغلٌف  –رسالة ماجستٌر-اإلفتراضى التفاعلى )مع التطبٌق على مجالت األطفال(

 التطبٌقٌة

 الدراسة الثانية :

قسم  –رسالة ماجستٌر-اضى كأداة تعلٌمٌة فى مجال ارجنومٌة الطباعةالواقع اإلفتر -(2008لمٌاء محمد خٌرى الفقى )

 كلٌة الفنون التطبٌقٌة –الطباعة والنشر والتغلٌف 

 

 :النتائج

 ٌعتبر وسٌله مثالٌه إلنتاج تطبٌقات الواقع المعزز.  unity 3dإستخدام برنامج  -1

األلٌاف الملونة ( بسهوله عند تعرٌض وجه العمله من خالل استخدام البرنامج امكن رؤٌه الشعٌرات المتفلورة )  -2

 لكامٌرا البرنامج.

من خالل استخدام البرنامج امكن التعرف على صورة ) توت عنخ أمون( وفئة العملة بسهوله ودون اإلحتٌاج ألى  -3

 جهاز إضافى .

عن طرٌق تقرٌب العمله  من خالل استخدام البرنامج امكن رؤٌه الكتابات المجهرٌه بشكل واضح وتكبٌرها وتصغٌرها -4

 من الكامٌرا وابعادها.

 – windows – android – Osبإنتاج التطبٌقات لتعمل على انظمه تشغٌل مختلفه  Unity 3Dٌسمح برنامج  -5

lunix   مما ٌسمح باخراج تطبٌقات تعمل مع الهواتف المحموله الذكٌهsmart phone  

تفاعلى من شأنه ان ٌوفر بدٌل ناجح للمحاضر لشرح العالمات  إستخدام الواقع المعزز فى انتاج محتوى تعلٌمٌى -6

 .و كٌفٌه فحصها التأمٌنٌه
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 التوصيات والمقترحات:

 ٌوصى بإستخدام الواقع المعزز كبدٌل إفتراضى ألجهزه الفحص ٌصلح لشرح فحص العمالت من خالله.   -1

 ره على زٌاده الفاعلٌه التعلٌمٌه. تطوٌر المناهج التعلٌمٌه وفقا لوسائل التعلم الحدٌثه لما لها من قد  -2

تضمٌن تقنٌه الواقع المعزز وتقنٌة الواقع اإلفتراضى والمختلط وغٌرها من التقنٌات الحدٌثه اما كمقرر مستقل ضمن   -3

 المقررات الدراسٌه او داخل مقررات النشر اإللكترونى بالقسم .

ذى ٌسهل على الطالب استخدام التطبٌق بسهوله فى اى ٌوصى بانتاج التطبٌق لٌعمل على الهاتف المحمول بالشكل ال   -4

 مكان.

 المراجع:

 أوالً المراجع العربية:

 2016 توصٌف مقرر تكنولوجٌا انتاج المطبوعات ذات القٌمة للفرقة الثالثة قسم الطباعه والنشر والتغلٌف  للعام-

 الخامس.من واقع ملف المقرر بالمعهد العالى للفنون التطبٌقٌه بالتجمع  2017

 م 2004 حلوان جامعة – التطبٌقٌة الفنون كلٌة – والتزوٌر التزٌٌف مكافحة طرق – عبدالعزٌز احمد ،الدجوي .د. 

  .إستخدام الحروف المجهرٌة فى تصمٌم الشفرات الخطٌة بغرض زٌادة تأمٌن  –محمود فاروق محمود أمٌن  ،الفقىد

 بحث منشور -  المطبوعات ذات القٌمة

 مطبوعات التوعٌة الجماهٌرٌة ودورها فى إبراز أهمٌة وسائل التأمٌن فى العمالت  –العزٌز عمرو أحمد عبد  ،شحاته

جامعة حلوان  -كلٌة الفنون التطبٌقٌة –رسالة ماجٌستٌر غٌر منشورة – الورقٌة المتداولة محلٌا لمجابهة التزٌٌف والتزوٌر

 م2013-

 ثانياً المراجع األجنبية:

 Garner, Franklin J. - “New Inventions for Personalization and Security for Printed 

Documents”, Amgraf, Inc, October, 2001, p5,6   

 Williams, Marcela M. and Anderson, Richard G. "Currency Design in the United States 

and Abroad: Counterfeit Deterrence and Visual Accessibility", p380   

 Smith, Mark-Hampden- Haubrich, Scott - Kornbrekke, Ralph - Shah, Jainisha – Hardman, 

Rimple Bhatia Ned and Corporation, Rich Einhorn Cabot - “Overt Security Features Through 

Digital Printing”, Albuquerque, New Mexico 87113 USA, p1   

  ثالثاً المراجع اإللكترونية:

 http://eman1437blogaddress.blogspot.com.eg/p/blog-page_36.html 

 http://multiaidprograms.org?/انىاقع-انًعسز-يقال-عهًً-بقهى-االستار-ع lang=ar 

 http://note-mag.com/archives/5705 

 https://www.new-educ.com/تقٍُت-انىاقع-انًعسز-فً-انتعهٍى 
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