
 
 
 
 
 

 

 نبذة عن شرآة
 توتال ميديا

٥/١٠/٢٠٠٩



 
  ١ صفحة

  توتال ميديامعهد تطوير نبذة عن  .١

 خلفية
آما . المتاحف والمرافق الثقافية وتشغيلشرآة تقدم خدمات استشارية شاملة حول تصميم وإعداد عن هو عبارة  توتال ميديامعهد تطوير 

لكل من القطاع العام  "التواصل الثقافي"ما حققناه من تميز في تعزيز وب. الشرآات والتعريف عنلتطوير نقدم االستشارات والبرامج 
 .عتبر الشرآة الرائدة في هذا المجال في اليابانعاًما، فإننا ُن ٤٠والخاص لحوالي 

 وتشغيلكبيرة، آانت في أغلبها تتضمن إعداد المشاريع العديد من الفريًقا من المختصين الموهوبين الذين شارآوا في  تناشرآتضم 
مختلفة ممن يمكن االعتماد عليهم في  لدينا باحثين ومهندسين وفنانين وأساتذة جامعيين ومتخصصين في مجاالت. المرافق الثقافية
ر معرفتهم ّخل أفراد الطاقم المختص لدينا لنسنخبة من أفض وقد قمنا باختيار .حلول ناجعة تلبي متطلبات فريدة من نوعها التوصل إلى

  .أقصى قدر من المنفعة لعمالئناومهاراتهم في تحقيق 

العديد من حلقات  يًضا على تشكيل مجموعات بحثية وعقدوألننا ندرك جيًدا أهمية البحث في تعزيز اإلبداع واالبتكار، فقد عملنا أ
أوسع للمعلومات إضافة إلى توسيع  انتشارن نقدم وآنا نأمل من خالل القيام بهذا أن نتمكن من الترويج ألفكار جديدة وأ. البحث والدراسة

وإننا نطمح دوًما . ابع لنايعّد الشريك الداعم والت الذيويساعدنا في هذه النشاطات معهد التبادل الثقافي، . نطاق شبكة المواهب الخاصة بنا
  .المتحررديناميكية تعتمد بشكل أساسي على البحث الدقيق واإلبداع  جيات تخطيطياستنباط استراتإلى 

 
  خدماتنا

 
 المرافق الثقافية وتشغيلتخطيط 

 
المتاحف والمرافق الثقافية، ابتداًء من تصور المشروع  تشغيلإعداد وب تتعلقخدمات شاملة  توتال ميديامعهد تطوير ر يوف 

 : األعمال التاليةذ نقوم بتنفي .بناء المعارضب وانتهاًءوالتخطيط له 
 
 .تصور وتخطيط المرافق الثقافية .١
 .تصميم المباني، إدارة التصميم .٢
 تصميم وإعداد وإنشاء مرافق المعارض .٣
 البحث والتصميم واإلعداد والحصول على مواد المعرض .٤
 المواد المطبوعة ومواد الترويج العالمات،تخطيط وإعداد المعدات مثل،  .٥
 .تخطيط وإعداد المعارض الخاصة .٦
 ألغراض دعائية وتعليميةتخطيط البرامج  .٧
 المتاحف والمرافق الثقافية األخرىتشغيل   .٨
 في المرافق بما يتضمن اإلداريين والفنيين وعاملي النظافة والمرشدين، الخالعاملين لموظفين تدريب ا .٩

 اتالشرآ عن برامج تعريف
 

 هذه هدفت .األمر الذي يعد جانًبا مهًما في إدارة األعمال - الشرآات عن يعمل أيًضا على تطوير برامج تعريف توتال ميديامعهد تطوير 
  : األعمال التاليةنقوم بتنفيذ  .البرامج إلى تحسين نوعية التواصل بين الشرآات والجمهور

 تحليل التعريف الحالي للشرآة   .١
 إعادة تقييم فلسفة الشرآة ونطاق عملها  .٢
 التخطيط االستراتيجي لعملية التواصل الخاصة بالشرآة  .٣
 تسمية الشرآة  .٤
 تطوير نظام التصميم  .٥
 تطوير عملية التواصل الخاصة بالشرآة  .٦
 تطبيق التصميم  .٧
 عمليات ومنتجات تعريف الشرآة  .٨
 تعزيز تعريف الشرآةلل النشاطات االجتماعية الهادفة استشارات حوتقديم   .٩



 
  ٢ صفحة

  التنظيم .٢

 التبادل الثقافي
  ،تشو-ؤيآي، ٢٣-٣شينكان الطابق السادس، -شونجو-بونجي :ب الرئيسيالمكت

 اليابان٠٠٩٤-١٠٢آو، طوآيو  -داوييتش  
 ٨١- ٣-٣٢٢١-٥٥٦٧ :فاآس  ٨١- ٣-٣٢٢١-٥٥٥٨ :هاتف  
  ،ىئ-إيبي ٦- ٢٢-٣ :مكتب أوساآا
 اليابان ٠٠٠١- ٥٥٣آو، مدينة أوساآا محافظة أوساآا -فوآوشيما  

 
 ٨١- ٦-٦٦٤٢-٣٥٧٩ :فاآس  ٨١- ٦-٦٦٤٢-٣٥٧١ :هاتف  
 إآيماي المبنى الثاني الطابق الثامن،-هاآاتا-ميئنيهونسي :مكتب فوآوآا
  إآيماي،-هاآاتا ١- ٢-٤  
  آو، مدينة فوآوآا،-هاآاتا  
 اليابان ٠٠١١-٨١٢محافظة فوآوآا   
 ٨١- ٩٢-٤١٣-٧٣٣٣ :فاآس  ٨١- ٩٢-٤١٣-٧٣٠٠ :هاتف  
  ١٩٧٠سبتمبر  ١٦  تاريخ التأسيس
 ياباني ين ٥٠٠٠٠٠٠٠٠  :رأس المال المدفوع رأس المال

 فيذييننراء التتايتو آو، طوآيو المد تايتو، ،١- ٥-١  العنوان المسّجل
 توشيكي ساوادا :الرئيس وعضو مجلس اإلدارة التمثيلي

 ىماساآي واتاناب :عضو مجلس إدارة
 يوشيهيرو ايشينو
 آينجي ناآانيشي
 شينغو آانيكو
 جيمائتاآيشي سو

 آينيتشيرو يامامورا
 المرجع المالي
 ميتسوبيشي، المكتب الرئيسي -بنك طوآيو

 بنك ساآورا، قسم أعمال نيهونباشي
 صينتسجيل المخت

 مهندسون معماريون مسجلون من الدرجة األولى
 )١٩٥٤٣رقم  :رقم التسجيل صادر عن محافظ طوآيو( 

 )١٨٨٠٥- ١٢رقم  :رخصة البناء صادرة عن وزارة األراضي والبنية التحتية والنقل(شرآة اإلنشاءات المسجلة 
 )١٠٣١٢٨رقم (تومويوشي آوياما  :معماريون مسجلون من الدرجة األولى مهندسون
 )JSAE366رقم التسجيل ( ISO14001يزو شهادة اآل

 
 المختصينسجيل ت

 ١٠٥ :عدد الموظفين اإلجمالي
 قريًباتموظف  ٢٠٠ :والفنانون الباحثون العلميون والثقافيون، المهندسون :االختصاصيون ذو العالقة

 
 األعضاء

 الجمعية اليابانية لدراسة المعارض
 )المبادرة المالية الخاصة(اليابانية  PFIجمعية 

 جمعية دراسة المتاحف اليابانية
 المجلس الياباني للمتاحف العلمية

   ثارالمعهد الياباني لعلم اآل
 متاحف األدبيةالمجلس الياباني لل

 أآاديمية إدارة المتاحف اليابانية
 جمعية المتاحف اليابانية

 معهد الهندسة المعمارية الياباني
 جمعية المصممين الجرافيكين اليابانيين المساهمة

 جمعية تصميم العروض اليابانية
 الجمعية اليابانية لتشجيع األحداث اإلبداعية



 
  ٣ صفحة

 المشاريع
أوالها  .األخرى وتكمن قوتنا في جوانب ستة تفتقر لها الشرآات .خبرة آبيرة على مر السنين اآتساب توتال ميديااستطاع معهد تطوير 

تقنيات ( ICT تخطيطوثانيها هي خبرتنا في  .ع السياحة الثقافيةهي خبرتنا في تنظيم المتاحف األمر الذي يعد بمثابة العمود الفقري لقطا
خبرتنا في مشاريع المتاحف في  ةوالجانب الرابع  .وتنمية الموارد البشرية ةالمشترآ ةالدولي األبحاثمن خالل ) االتصال والمعلومات

المشاريع التعليمية والثقافية مثل متاحف األطفال والمشاريع أما الجانب الخامس فيتمثل في  .واسعة النطاق التي تدير الحكومة العديد منها
 .لمرافقالتخطيط والتشغيل الفعلي لالسادس في خبرتنا في  يتمثل الجانبوأخيًرا،  .المدرسية

 
 التشغيلمشاريع 
 ياماتو، آورىمتحف  
 آوم آوم، فوآوشيما 
 نيفاتاالعلمي،  نيفاتامتحف  
 متحف تشيبا العلمي، تشيبا 

 
 )المبادرة المالية الخاصة( PFIمشاريع 
 المرصد الفلكي لمدينة سينداي ٢٠٣٨-٢٠٠٥
 توبيا، آاغاوا-ئي ٢٠١٤-٢٠٠٤

 
 

 متاحف العلوم اإلنسانية
 

 :على المستوى الوطني

 الوطنيمتحف آيوشو  ٢٠٠٥
 مرآز تطوير المرأة العاملة، طوآيو ٢٠٠٠
 الوطني، طوآيو شوؤامتحف النصب التذآارية  ١٩٩٩
    معرض خاص" حرف ميجي اليدوية عبر البحار - مجموعة مورس" ١٩٩٠

 ، أوساآا)علم األعراق(المتحف الوطني لالثنولوجيا 
 الياباني، ساآورا التاريخيالمتحف الوطني  ١٩٨٣
 ، أوساآا)علم األعراق(المتحف الوطني لالثنولوجيا  ١٩٧٧

 
 :على مستوى المحافظة

 لجديدمتحف محافظة أوآيناوا ا ٢٠٠٧
 جومون جييوآان ٢٠٠٢
 متحف توآوشيما للزخرفة الكتابية ٢٠٠٢
 مرآز هيدا للحكمة الدنيوية ٢٠٠١
 التاريخيمحافظة نيغاتا  متحف ٢٠٠٠
 "واألمريكي عوالم آشفت بداية التبادل الياباني" ١٩٩٩

 طوآيو-معرض خاص، متحف إيدو
 التاريخيمتحف محافظة أويتا  ١٩٩٨
 )متحف الدمى واألغاني الخاصة باألطفال(وارابى آان  ١٩٩٥
 متحف طوآيو لتاريخ أنظمة تزويد المياه ١٩٩٥
 التاريخيمتحف محافظة ناغانو  ١٩٩٤
  طوآيو -متحف إيدو ١٩٩٣
  التاريخيمتحف ايباراآي  ١٩٩٢
 معرض خاص، طوآيو" مورس بعيون -طوآيو - إيدو"ة أوساآا لثقافة اليايوي متحف محافظ ١٩٩١
 تاريخيال متحف سايكو التاريخي متحف محافظة هيروشيما ١٩٨٩
  متحف آيوتو ١٩٨٨
 التذآاري لألداب متحف محافظة فوآوشيما متحف توآوتومي روآا ١٩٨٦
  افظة فوآويمتحف مح ١٩٨٤

  
  
 



 
  ٤ صفحة

 :على مستوى البلديات
 منتزه موقع جومون لمدينة سينداي ٢٠٠٦
 متحف العلوم والتاريخ البحري لمدينة آورى ٢٠٠٥
 متحف مدينة هيراتسوآا ٢٠٠٥
 ستار بالزا/التذآاري مينورو آيتاني متحف  ٢٠٠٥
 ىمتحف أوراسوي غوسوآو يودور ٢٠٠٥
  ألطفال ل ينة فوآوشيمامتحف مد ٢٠٠٥
 لمدينة شيبويا  ةالمحلي ةالتاريخيقاعة شيرانى التذآارية  ٢٠٠٥
 المتحف األثري آوجينداني ٢٠٠٥
 التاريخيمتحف مدينة فوآوي  ٢٠٠٤
  آا التعليميؤمرآز تاآا ٢٠٠٤
 هاغي هاآوبوتوآان ٢٠٠٤
 المحلي التاريخيمتحف ناغاساآا  ٢٠٠٤
 ساوا سكايمنتزه مي ٢٠٠٣
 متحف إيسا التذآاري ٢٠٠٣
 المحلي التاريخيمتحف آاغامينو  ٢٠٠٣
 آى شيريوآان-متحف مايدا توسانوآامي ٢٠٠٢
 التذآاري ىئمتحف الشعر الياباني المعاصر، متحف تانكا وهايكو ياسوشي إينو ٢٠٠٢
 التاريخي ياآوشيجي ىمتحف شيموتسوآ ٢٠٠١
 ساتو وؤآيأمرآز  ٢٠٠١
 ورشة العمل الثقافية إيكيغامي يايوي ٢٠٠١
 التاريخيمتحف أوساآا  ٢٠٠١
 ميشوآومتحف تجربة سونبو تاآو ٢٠٠٠
 متحف أوساآا البحري ٢٠٠٠
 جناح المغامرة البحرية ٢٠٠٠
 التذآاري ئيتشوسمتحف ماتوموتو  ١٩٩٨
 لمدينة آيتا متحف أسوآاياما ١٩٩٨
 متحف شيبوساوا التذآاري ١٩٩٨
 مرآز هيميجي للسالم التاريخي ١٩٩٦
 مان- بان- متحف أن ١٩٩٦
 تاريخيمتحف يوآوهاما ال ١٩٩٥
 متحف سيتاغايا لآلداب ١٩٩٥
 متحف تامانا التاريخي ١٩٩٤
 متحف مدينة إيروما ١٩٩٤
 التاريخية بالزا نيجو ١٩٩٤
 متحف بروش، مدينة آومانو ١٩٩٤
 مرآز تشجيع التعلم على مدى الحياة، آاماغايا ١٩٩٤
 المحلي التاريخيمتحف فوجييوشيدا  ١٩٩٣
 متحف تشيران ١٩٩٣
 متحف قلعة سادوهارا التاريخي ١٩٩٣
 متحف هوري تاتسو لآلداب ١٩٩٣
 مورا المحلي- متحف تايشين ١٩٩٣
 متحف غيشو ناآاياما التذآاري لآلداب ١٩٩٣
 متحف مدينة هيميجي لآلداب ١٩٩٣
 "حرية في آاواساآيالحياة الب"قاعة ترويج ميناء مدينة آاواساآي  ١٩٩٢
  التقليدية إن المفتوح للمنازل اليابانية -ميناآا-متحف نيهون ١٩٩٢
  متحف آيكوتشي آان التذآاري ١٩٩٢
 مرآز آوتو موريشيتا الثقافي ١٩٩٢
   ايفي منتزه تاماغاواد" آوفون"قاعة أوتا وارد  ١٩٩٢
  متحف مدينة أآاشي الثقافي ١٩٩١
 قاعة ضفاف نهر سوميدا ١٩٩٠
 متحف ريتو التاريخي للفنون الشعبية ١٩٩٠
  متحف يوآوهاما البحري ١٩٨٩



 
  ٥ صفحة

  قلعة هيروشيما ١٩٨٩
  قاعة أوهتاما ألدوات الفنون الشعبية التاريخية ١٩٨٩
 بالزا شوناي جوهو  ١٩٨٨
  متحف مدينة آاواساآي ١٩٨٨
  متحف البترول لمدينة نيتسو ١٩٨٨
  يا التذآاري للفنونيمتحف آوجي فوآ ١٩٨٧
 متحف الفنون أو ١٩٨٧
  متحف مدينة آاشيوازاآي ١٩٨٦
  إيدوقاعة أدوات آوتو وارد فوآاغاوا  ١٩٨٦
  ا وارد المحليتوشيممتحف   ١٩٨٤
  متحف هاتشينوهي التاريخي ١٩٨٣
  متحف شيتاماتشي ١٩٨٠

 
 :المؤسسات
 قاعة هيروشيما التذآارية للسالم الوطني لضحايا القنبلة الذرية ٢٠٠٢
 متحف هيروشيما التذآاري للسالم ٢٠٠٢
  المتحف البحري ١٩٨٩

 
 المتاحف العلمية

 
 :على المستوى الوطني

  العلمي  مدينة تشيبا متحف  ٢٠٠٧
 أآواتوم ٢٠٠١
 كارات الحديثةالمتحف الوطني للعلوم واالبت ٢٠٠١
 اآو آاغاآوآانوأواراي واآو ٢٠٠١
 معهد أبحاث البناء وزارة اإلنشاءات ١٩٨٥
 اء الطاقةالمختبر الوطني لفيزي ١٩٧٨

 
 :على مستوى المحافظة

 قاعة معرض الحياة والبيئة ٢٠٠٣
 متحف ميساوا للطيران والعلوم، أوموري ٢٠٠٣
 متحف ياماغاتا للعلوم والصناعة ٢٠٠١
 للعلوم والصناعة تشيبامتحف  ١٩٩٤
 متحف العلوم الزراعية لمحافظة أآيتا ١٩٩١
 مرآز استشارات النباتات في منتزه هيبيا ١٩٩٠
 متحف العلوم الطبيعية بمحافظة نيغاتا ١٩٨١
 ة في محافظة آاناغاوامرآز المحافظة على البيئ ١٩٧٨

 
 :على مستوى البلديات

 )قيد اإلنشاء(متحف األطفال لمدينة تشيبا  ٢٠٠٧
 آازينوآو غاآوشوآان ٢٠٠٣
 مرآز إيزومو العلمي ٢٠٠٢
 لمستقبل لساآو العلمية األطفال قبة  ٢٠٠١
 هارا امتحف الفضاء آاآاميغ ١٩٩٦
 نة هيروشيمامتحف النقل لمدي ١٩٩٥
 متحف األطفال هيروشيما ١٩٩٤
  برج الفضاء وبيت الكون في مدينة آاآودا ١٩٩٣
  لالآتشافات العلميةمتحف األطفال تاتيباياشي  ١٩٩٢
 المحمية الطبيعية واآاياما، مرآز الطبيعة ١٩٩٢
  متحف سينداي العلمي ١٩٩٠
 الطبيعي في تشيكاوا خيالتاريالمتحف البلدي  ١٩٨٩
  المتحف العلمي، أوساآا ١٩٨٩
  مرآز ايتاباشي للعلوم والتعليم ١٩٨٨



 
  ٦ صفحة

 قات العامةمتاحف الشرآات ومرافق العال
 

 :متاحف الشرآات
 آيه أيه أومتحف  ٢٠٠٧
 معرض قاعة الدخول لشرآة آاواساآي للصناعات الثقيلة ٢٠٠٧
  واي آيه آيهمتحف  ٢٠٠٧
 حديد اليابانمتحف سكة  ٢٠٠٧
 متحف شرآة إيشيكاوا للصناعات الثقيلة ٢٠٠٦
 متحف موموفوآو أندو انستانت رامين ٢٠٠٤
 البحري إن واي آيهمتحف  ٢٠٠٣
 متحف تاريخ وثقافة زن ٢٠٠٢
 شيبا ريوتارو التذآاريتمتحف  ٢٠٠١
 طوآيو - متحف الطباعة  ٢٠٠٠
  كويرس أيون ١٩٩٤
 متحف أموال بنك دايوا ١٩٩١
  متحف الخيزران الياباني ١٩٨٨
 مومتحف در ١٩٨٨
 "نيغيواي"متحف أساآوسا  ١٩٨٨
  متحف تاآيناآا ألدوات النجارة ١٩٨٤
  متحف األحذية اليابانية ١٩٧٨

 
 :مرافق العالقات العامة

 ميتشي ناتا للماء العذبمرآز أومينوناآا ٢٠٠٥
 متحف مجموعة مباني آيتاآيوشو بير في موجي ٢٠٠٥
 متحف إحياء ميجي ٢٠٠٥
 مؤسسة يودوياباشي شرآة آانسوو المحدودة، ٢٠٠٤
 غودو-ان-متحف فنون بنك سان ٢٠٠٤
 دائرة المعلومات الجديدة لوآالة الدفاع اليابانية ٢٠٠٣
 المتحف المهني ٢٠٠٣
 ي سكوير لتقنية اإلتصاالتريكوت ٢٠٠٣
 قاعة عرض شرآة نيديك ٢٠٠٣
 اإلنسان وتطويرمؤسسة الحد من الكوارث  ٢٠٠٢
 مرآز معلومات سد ناغاي ٢٠٠٢
 ين آيوتانابياقاعة الدخول لمصنع تسوباآيموتو تش ٢٠٠٢
 نزينالقاعة التذآارية لكارثة برآان جبل أو ٢٠٠٢
 مرآز أوآيناوا لالستشعار عن بعد للبيئة شبه المدارية ٢٠٠٢
 مرآز تخطيط المعلومات لمدينة ياماغاتا ٢٠٠١
 مرآز معلومات السياح لمدينة ياماغاتا ٢٠٠١
 قاعة معرض أرآاس ساسيبو ٢٠٠١
 قاعة عرض مختبر المالحة الجوية الوطني ٢٠٠١
 مرآز الحيونات، ناغانو ٢٠٠٠
 )بث إذاعيمتحف ( إن إتش آيهديو وستمنتزه  ١٩٩٥
 )شرآة وقود مفاعالت الطاقة(    قاعة توآاي دونين ١٩٩٣
 كوآورىآيرين بيير بارك هو ١٩٩٣
  طوآيو بالزا إسكان توستيم ١٩٩٢
  ي لبحرابالزا رود  ١٩٩٢
  متحف صلصة الصويا آيكومان ١٩٩١
  )شرآة وقود مفاعالت الطاقة( أتوم بالزا دونين ١٩٩٠
 )توهوآو للطاقة الكهربائية(قاعة الطاقة في أسبام  ١٩٨٦
  )شرآة وقود مفاعالت الطاقة(قاعة معرض ممر نينغيو  ١٩٨٣

  
  
 



 
  ٧ صفحة

 :منتزهات المتاحف
 تاريخي يوآوتشو، معرض-المجمع التجاري أوهارايماتشي أوآاغي ١٩٩٣
  سانريو بوروالند ١٩٩٠

 
 

 :المعارض الدولية
 EXPO2005القاعة العالمية أيتشي  ٢٠٠٥
 EXPO2005جناح محافظة أيتشي  ٢٠٠٥
 ٢٠٠٤حديقة شيزوآا الدولية ومعرض البستنة، نباتات المحيط الهادئ  ٢٠٠٤
 اليابان، الحديقة الدولية ومعرض النباتات، أوساآا ١٩٩٠
  المعرض الدولي، تسوآوبا، اليابان ١٩٨٥
  معرض المحيط الدولي، أوآيناوا، اليابان ١٩٧٥
  معرض اليابان العالمي، أوساآا ١٩٧٠

 
 :المعارض المحلية

  معرض طريق الحرير، نارا ١٩٨٨
  جزيرة ميناء آوبى معرض ١٩٨١

 
 
 

 تعريف الشرآاتمشاريع 
 الشرآات، الحكومات المحلية 
 منظمات أخرى 

 
 
 

 آبيرة مقاييسبمشاريع متاحف 
يدار معظمها من التي مشاريع المتاحف ذات القياسات الكبيرة،  بخبرة واسعة في مجال إعداد ميديا توتال معهد تطويريتمتع  

 .يةقبل الحكومة المرآز
 



 

 
 
 
 
 
 

٣.  
إدارة مشاريع المتاحف ذات القياسات 

 الكبيرة على المستوى الوطني
بخبرة واسعة في مجال إعداد مشاريع المتاحف ذات القياسات  توتال ميديامعهد تطوير متع يت

   .الكبيرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
 



 
  ٨ صفحة

 )١٩٩٧(وساآا أ ،)علم األعراق( ولوجيانثالمتحف الوطني لال  )١
  

  شكل المعارض في اليابانالمتحف الذي غّير 
 

 .لمية الثانيةأوساآا آان المتحف الوطني األول الذي تم بناؤه في اليابان بعد الحرب العافي  )علم األعراق( ولوجيانثالمتحف الوطني لال
لنتائج التي توصل إليها الباحثون إلى جانب األعمال الفنية ظهار اإلطريقة بتقديم  توتال ميديامعهد تطوير خالل إعداد هذا المتحف، قام 

أخرى، مصحوبة بصور مع  مماثلة فحسب، تم اعتماد منهج يتمثل بعرض مواد القطع األثريةدًال من عرض فب .ألول مرة العارضةعلى 
 .اليابانيةحت هذه الطريقة فيما بعد الطريقة المعتمدة في المعارض وأصب .شروحات مكتوبة بطريقة يسهل فهمها لتعميق فهم الزوار
خاللها تنفيذ اإلضافات والتعديالت على المعروضات بما يتماشى مع التطور في  إضافة إلى ذلك، تم أيًضا اعتماد طريقة يمكن من

شتت انتباه الزوار، ولكي ينصب اهتمامهم على القطع األثرية بشكل توقم تمت مراعاة إخفاء أدوات العرض آي ال  .مجال األبحاث
  .مباشر
، تم اعتماد المزيد من االبتكارات المتعلقة بطرق العرض، حيث يتم تزويد الزوار ١٩٩٦عندما تم تحديث المتحف في عام  

   .الموجودة على القطع األثرية ICبالمعلومات والتعليقات من خالل الحقات التعريف 
 

  
  يمكن الوصول إلى آافة المواد: ةمفتوحلعارضة الا    ١الصورة 



 
  ٩ صفحة

 
    الترآيبية العارضة    ٢الصورة 

  

  
   لوحات جدارية وقواعد عارضات :قياسي نموذجنظام     ٣ة الصور



 
  ١٠ صفحة

 )١٩٩٣( طوآيو، طوآيو -متحف إيدوا  )٢
  

 التعرف على تاريخ إيدو وطوآيو من خالل مجسمات مطابقة تماًما للمباني
 
 

ا المتحف الضخم الذي واستغرق بناء هذ .الموروث التاريخي لطوآيو، بهدف الحفاظ على ١٩٩٣طوآيو في عام -تم افتتاح متحف إيدو
  .التخطيط له ءبدمنذ عاًما  ١٢المجسمات الرائعة المطابقة تماًما للمباني يضم 

ابتداًء من تصور  آافة األعمالبمساعدة حكومة العاصمة طوآيو في بناء هذا المتحف وتولى مسؤولية  ميديا توتالمعهد تطوير وقام 
وعند افتتاح المتحف، ساهمنا في تسيير أعماله، وإجراء اختبارات التقييم باالشتراك  .الفكرة والتخطيط والتصميم وانتهاًء بالتنفيذ واإلدارة

  . يممع طاقم المتحف وتوفير التدريب الالزم للمختصين بالفنون الجميلة والعاملين في مجال التعل
يمتاز الذي ، "وصول السفن السوداء –فجر التبادل بين اليابان والواليات المتحدة "عندما أقام المتحف المعرض الذي أطلق عليه اسم 

، وشارآنا في دراسة ونقل القطع األثرية وفي تصميم وإعداد )حدةبواسطة متحف بيبودي في الواليات المت(مورس .بمجموعة ئي
 .العارضات

 
   

 

 
  بقياسات معدلة نماذجآاملة، رسم الجمع بين صور عرض متحرآة آبيرة، مباني وجسور ذات قياسات     ٤الصورة 



 
  ١١ صفحة

 
  آاملة رسمبقياسات  "يا-تشيوؤ"مبنى صحيفة      ٥الصورة 

  
  
  

 
   "زا- ناآامورا"مسرح آابوآي   ٦الصورة 



 
  ١٢ صفحة

 )٢٠١١- ١٩٩٨(، أوساآا التاريخيمتحف أوساآا ) ٣
 

 رحلة ذات طابع تجريبي في رحاب تاريخ أوساآا
 
 

أسوآا، وهو يضم متحف المدينة  حقبةفيه قصر نانيوا في  آان يقعذاته الذي  المكانفي  ٢٠٠١في عام  التاريخيتم تأسيس متحف أوساآا 
وية من خالل المتحف تاريخ مدينة أوساآا بشكل نابض بالحي رويوي .عاًما مع مرآز علم اآلثار التابع للمحافظة ٤٠الذي تم افتتاحه منذ 

 .رحلة ذات طابع تجريبي
من المجسمات المطابقة تماًما والمعروضات الديناميكية وعارضات القطع األثرية الحقيقية، إلى جانب بقايا قصر نانيوا وتسهم آل 

يعمل في آافة أرجاء المبنى لالستجابة الحتياجات  معلوماتويتوفر نظام  .الواقعة تحت أرض المبنى تحقيق تجربة تعليمية ملهمة
  .الزوار

 .الزوار وإقبالالعالقات العامة والبرامج التي تتضمن مشارآة المواطنين لزيادة جاذبية المتحف  ويولي المتحف أهمية آبرى إلدارة
 

 
      "دين-دايغوآو"مشهد لمراسم التشريفات في بالط   ٧الصورة 



 
  ١٣ صفحة

  
  الكبرىة في أوساآا االحي  ٨الصورة 

  

 
  "نانيوا"رحلة في مدينة أوساآا القديمة   ٩الصورة 



 
  ١٤ صفحة

 )٢٠٠١(متحف الوطني للعلوم واالبتكارات الحديثة، طوآيو ال) ٤
 

 عن آثبأعمال العلماء على  التعرفمتحف العلوم حيث يمكن 
 
 

د إليجافي واجهة طوآيو البحرية المطورة حديًثا، وهو يسعى  ٢٠٠١المتحف الوطني للعلوم واالبتكارات الحديثة في عام تم تأسيس 
  .على العلماء هترآيزالعلمية التقليدية وذلك من خالل متميز عن المتاحف  طابع

أحدث التكنولوجيات من خالل ر وضوًحا، وإثارة اهتمام الزوار الترآيز على دور ونشاطات العلماء بحيث تكون أآث يحاول المتحف
  . العلمية
ميزة وجود المترجم بأن الشخص يستطيع مالئمة وتكمن أهمية  .رح عن أصول المعروضاتويوجد مترجم في المبنى لتقديم ش 

  .حديثه أو حديثها بما يتماشى مع اهتمامات الزائر وذلك بالمقارنة مع الشروحات الكتابية
 LANة يتم حفظ مرافق الشبكة المحلي .من األعمدةتماًما متر يخلو  ١٠٠متر وطوله  ٣٠نطاق المعرض الواسع الذي يبلغ عرضه 

  .ضم أيًضا األنظمة الكهربائية والمائية وأنظمة التهوية والتدفئةتفي أرضية ذات جدار مزدوج 
 . عرض أحدث االآتشافات العلميةيكون مؤهًال لل بطريقة مناسبة ومرنة قد تم تحديث المعارضو 

 

 
   خر ما توصل إليه العلم آمعرض   ١٠الصورة 



 
  ١٥ صفحة

 
  معرض تكنولوجيا المعلومات   ١١الصورة 

    

 
   العالمية LED الرصدشاشة   ١٢الصورة 



 
  ١٦ صفحة

 )٢٠٠٥(البحري، أو متحف ياماتو  آورىمتحف ) ٥
 

 "ياماتو"يقع المتحف في المدينة التي تم فيها تشييد السفينة الحربية 
 
 

ظهر المعرض تاريخ ُي .أآبر سفينة حربية يابانية خالل الحرب العالمية الثانية ، حيث تم بناءآورىهذا المتحف في مدينة  تأسيستم 
  .العشرينوالنهضة العلمية والتكنولوجية منذ مطلع القرن  آورى

يوجد العديد من  .متر ٢٠في وسط المتحف حيث يبلغ حجمه ُعشر الحجم األصلي بطول يصل إلى " ياماتو"يتم عرض مجسم سفينة 
 .ة بينما يشاهدون المعروضاتبحيث يتمكن الزوار من التجول حول المجسم بحرآة دائري" ياماتو"العرض حول  صاالت

يهدف المعرض إلى تبسيط تاريخ . يبّين تاريخ آورى الذي زمنيالجدول الالمعارض التاريخية في الطابق األول بما في ذلك توجد  
 .لليابان المعاصرالمدينة بحيث يسهل على الزوار استيعابه بما يتماشى مع التطور 

لعلوم لفي الطابق الثالث توجد معارض . زيروالمعرض الكبيرة هناك عارضة لقطع أثرية عسكرية مثل الطائرة المقاتلة  صالةفي 
يستطيع فيها األطفال التمتع بتدريب عملي على المعروضات والتعرف على التكنولوجيا المستخدمة في  صالةوالتكنولوجيا بما يتضمن 

  .السفنصناعة 
 
 
 
 

 
   ١٠/١نموذج سفينة حربية بمقاس   ١٣الصورة 



 
  ١٧ صفحة

 
   المعرض التاريخي   ١٤الصورة 

 
 معرض أسلحة الحرب العالمية الثانية  ١٥الصورة 



 
  ١٨ صفحة

 )٢٠٠٧(، سايتاما متحف سكة الحديد) ٦ 
 
 لغينألطفال والباكل من اسكة حديد شامل لمتحف  
 
 

فراد من آافة متحف سكة الحديد في مدينة سايتاما هو عبارة عن متحف سكة حديد ذو طراز جديد يهدف إلى أن يكون مرفًقا تعليمًيا لأل
 .األعمار

عادي حيث يتم عرض قطارات متحف زيارة منتزه مجرد يعد المتحف وجهًة ممتعة للعائالت التي تبحث عن رحلة أآثر تشويًقا من    
 . المعلومات المتعلقة بتاريخ وتكنولوجيا سكك الحديد، مصحوًبا بمعارض تدريب علميتقديم حقيقية و

يشاهد  .في المنطقة التاريخية، التي تمتاز بمساحة أرضية ضخمة، يتم عرض عربات قطارات حقيقية تعود لفترات تاريخية مختلفة
يد من نهج تطوير فر الزوار آيفية انتقال تكنولوجيا سكك الحديد من إنجلترا إلى اليابان، وآيف استطاعت السكك الحديدية اليابانية اعتماد

  ."شينكانسين"إلى والدة القطارات السريعة المطاف نهاية نوعه أدى في 
األطفال األآبر سًنا ببيع تذاآر القطار، والعمل بوظيفة مشرف قطار إضافة  فيهتجربة العمل يقوم لفي المنطقة التعليمية، هناك مختبر 

تكنولوجيا الوفي األجزاء األخرى من المنطقة التعليمية يستطيع األطفال التعرف إلى  .إلى تصميم القطارات وإجراء أعمال الصيانة
  .السكك الحديدية من خالل معارض التدريب العمليالمطبقة في م وعلالو

تتمثل في ديوراما السكة الحديدية للمتحف المزايا األخرى . ومصداقية إحساس واقعي آبيرة لما يبعثه من وقد اآتسب المتحف شهرة
األول من نوعه في  – SL نظام التي تعد األآبر من نوعها في اليابان، وقاطرة المحاآاة البخارية التي توفر المحاآاة الدقيقة لتشغيل

  .اليابان
 

 
  على قاعدة دوارة C57القاطرة     ١٦ة ورالص



 
  ١٩ صفحة

 
    أآبر سكة حديد ديوراما في اليابان  ١٧الصورة 

 
   المعرض التاريخي   ١٨الصورة 



 
  ٢٠ صفحة

 
    معرض المنطقة التعليمية  ١٩الصورة 

 
     SLوحدة المحاآاة    ٢٠الصورة 



 
  ٢١ صفحة

 
   قيادة ذاتية مع نظام تحكم تلقائي نظام قطار مصغر ب ٢١الصورة 



 

 
 
 
 
 
 

٤.  
 تعليم األطفال

متاحف األطفال والعديد من المشاريع تخطيط وإعداد بخبرة في مجال  توتال ميديامعهد تطوير يتمتع 
وقمنا  .التفاعل مع طاقم المتحف آيفية للمعلمين حول اإلرشادقمنا بإعداد دليل يقدم  .التعليمية والثقافية

  .فوفهمبتطوير وسائل توعية لمساعدة المعلمين في االستفادة من األبحاث في ص
نتطلع لتعزيز الروابط بين المتاحف والمدارس، بحيث يمكن االستفادة من الموارد الثقافية الغنية و

 الفائدةشبكة المختصين العالمية الخاصة بنا  تقدمآما نأمل بأن  .ودة في المتاحف بشكل آاملالموج
 .تعليم طالب المدارس لقطاع

  



 
  ٢٢  صفحة

 )٢٠٠٥(، فوآوشيما "آوم آوم"مرآز األطفال ) ١
 

 بدعم من المواطنين  ُيدارمرفق 
 
 

عرض  صالةة حرف يدوية وصالعبارة عن مرفق تعليمي يضم مكتبة أطفال وقبة تمثل النظام الشمسي و" آوم آوم"مرآز األطفال 
باألطفال  يقوم المتطوعون بوضع برامج للمرآز والعناية .دار بمشارآة من المواطنينالسمة الرئيسية لهذا المرفق أنه ُي .وغير ذلك

  .والمساهمة في فعاليات المرآز المختلفة
وال . بين البالغين هدف أيًضا ليكون مكاًنا للتبادل الثقافييوعلى الرغم من أن المرفق مخصص بشكل أساسي لألطفال، إال أنه  

يقومون  أفرادأيًضا معلمو الصفوف المختلفة القائمين على نوادي األطفال، أو هناك ، وإنما فحسب يقتصر البالغون على ذوي األطفال
 .بتوسيع نطاق المساعدة التي يقدمونها بطرق أخرى

وقد القت . المفاهيم والخطة التشغيلية لهذا المرآز، بما يتضمن تدريب الموظفين وإدارة المرافق ببلورة توتال ميديامعهد تطوير قام  
  .مدينة فوآوشيما، التي أرادت تحقيق االستفادة القصوى من موظفيها ومواردها المالية المحدودة فيالخبرة التي نتمتع بها ترحيًبا آبيًرا 

وقد أثبتت مشارآة المواطنين نجاحها، حيث وجد . بدأ التعاون بين المواطنين ومدينة فوآوشيما قبل ثالث سنوات من افتتاح المرآز 
 .ي تشغيل المرفق، وقد حصلت اإلدارة على دعم متواصل فإنشاؤهالمتطوعين متعة بالغة آونهم يشكلون جزًءا من عمل ساهموا في 

 
 تشغيل المرفق

يتولى آافة األعمال المتعلقة بتشغيل المرفق، بما يتضمن إدارة شؤون  ل ميدياتوتامعهد تطوير وبموجب العقد الذي وقعناه، فإن 
التي يعد من المسؤوليات الرئيسية  األمر الذي -ا بتطوير البرامج للمرفق، مع مراعاة الزيادة في أعداد الزواروقمنا أيًض .الموظفين
 .إدارة مرفق ما يتطلبها

    
  مشارآة المواطنين

ورشات عمل واجتماعات تم " محاآاة"لقد تمكنا من معرفة ما يتوقعه ويأمله المجتمع من المرفق، وذلك من خالل مشارآة المواطنين في 
وجهات النظر واآلراء التي تم الحصول عليها من المواطنين في تصميم آل من المبنى  انعكستو. رفق بشكل فعليتنفيذها قبل بناء الم

  .ووظائفه
 

  تدريب المرشدين
لعب المرشدون دوًرا هاًما في تعليم المواطنين آيفية تخطيط وتنفيذ حيث ي .أهمية آبرى لتدريب المرشدين ميديا توتال معهد تطويريولي 

في ورشات العمل، يقدم المرشدون المعرفة الالزمة للبالغين حول البرامج التعليمية،  .البرامج التعليمية للمتحف والمرافق الثقافية
 .فعليلاويساعدوا آال من األطفال والبالغين في التعلم من خالل وضع البرامج حيز التطبيق 

 
 "داعمي الحلم نادي"

مواطنون هم هؤالء ال .فق قيد اإلنشاءلمساهمة في تشغيل مرفي ا الراغبينمن مجموعة من المواطنين  "نادي داعمي الحلم"تم تشكيل 
وقبل بناء المرفق، يمكن أن يتم تبادل المعلومات بين أفراد المجموعات واختيار . بالعادة أفراد لديهم اهتمام شديد في تعليم األطفال

وفي نهاية المطاف، يتم تدريب أعضاء هذا النادي ليصبحوا من طاقم موظفي المرافق، أو ليصبحوا مرشدين وقادة . الموظفين المناسبين
 .لمشاريع المواطنين

 



 
  ٢٣  صفحة

 
 اإلقليمي  معرض التاريخ  ٢٢الصورة 

 
 غرفة النشاطات   ٢٣الصورة 



 
  ٢٤  صفحة

 
    لألطفالأداء رقص   ٢٤الصورة 

 



 

 
 
 
 
 
 

٥.  
   تشغيل المتحف

وإعداد المتاحف، إال أنه في السنوات األخيرة،  تخطيطق في عري توتال ميديا معهد تطويريتمتع 
وقد آانت توآل مهمة إدارة المتاحف في السابق  .ازدادت مشارآتنا في عملية التشغيل الفعلي للمرافق

وصول إلى مرحلة الكفاية الذاتية مالًيا، للولكن، تحتاج العديد من المتاحف في اليابان  .للقطاع العام
تي اآتسبناها على مر سنوات واستناًدا للخبرة ال .اع الخاص في هذا المجال مفيدةوهنا تكون خبرة القط

العمل في تخطيط وإعداد المتاحف والمرافق الثقافية، فإننا نستطيع تقديم مشورة فعالة فيما يتعلق 
 . الزواربعمليات التشغيل وفي تطوير برامج جذب 

 

 



 
  ٢٥  صفحة

 )٢٠١٤-٢٠٠٤(لمعلومات جناح تكنولوجيا اآاغاوا - توبيا-ئي) ١
 

 مرآز معلومات االتصاالت للزوار والسكان
محافظة آاغاوا لتعريف الزوار بتكنولوجيا المعلومات وتقديم خدمات معلوماتية  جناحفي  ٢٠٠٤آاغاوا في عام  –يوتوبيا - تم تأسيس ئي

  .للزوار والسكان المحليين
يتم  .االتصاالت المعلوماتية ومكتبة وغرفة صفية مجهزة بالكامل بأنظمة تكنولوجيا المعلومات يضم المرفق عارضات لتكنولوجيا

 .خبرة في مجال االتصاالت المعلوماتيةت العمل والدروس إلعطاء الزوار عقد مجموعة من ورشا
ال يقتصر الهدف من التعليم المقدم على إعطاء المعرفة األساسية بالكمبيوتر لألفراد، وإنما لتعزيز مهارات جيل الشباب الذين قد 

  .جيا المعلومات في المستقبليعملوا في قطاع تكنولو
موقًفا مرًنا، بحيث يقوم بإجراء  توتال ميديامعهد تطوير ن مع الحكومة المحلية في تخطيط وتشغيل هذا القسم، اتخذ وبالتعاو

 .التغيرات الالزمة بما يتماشى مع الطلبات المقدمة من المواطنين
الزوار  أن يبلغ عددإلى حيث آانت الحكومة المحلية تهدف  .وقد القى المرفق شعبية آبيرة لدى الزوار بشكل يفوق توقعات عميلنا 

 .١٣٠٠٠٠، أي %٣٠، بينما آان العدد الفعلي أآبر بنسبة ٢٠٠٥زائر في السنة المالية  ١٠٠٠٠٠
 
 
 

 
   معرض تكنولوجيا المعلومات وورشة عمل األطفال   ٢٥الصورة 



 
  ٢٦  صفحة

 
   ورشة عمل جهاز الكمبيوتر الشخصي   ٢٦الصورة 

 
   ستديو بث إذاعي ومقهى  ٢٧الصورة 



 

 
 
 
 
 
 

٦.  
 ثقافيةالمتحف آأساس للسياحة ال

معهد تطوير استطاع  .دون أدنى شكأساسًيا في السياحة الثقافية  اتعّد المتاحف والمرافق الثقافية جزًء
يجاد وجهات إلتأسيس خبرة تتعلق في تخطيط مشاريع المتاحف وتطبيق المعرفة الالزمة  ميديا توتال

 . جذابة للسياح
 

 
 
 

  
  
  

  

  



 
  ٢٧  صفحة

 )١٩٩٨(متحف آيوتو، اليابان ) ١
 

  مجمع متحف بثالث وظائف
 
 

تم بناء  .متحف تاريخي ومتحف فنون ومرآز أفالم -يشّكل متحف آيوتو نمًطا جديًدا لمجمع المتحف الذي يضم ثالث مرافق رئيسية وهي
بشكل إضافي إلتمام جديد  تشيد مبنىبنك اليابان، الذي تم تصميمه آعقار ثقافي هام، وقد تم لالمجمع للحفاظ على مبنى فرع آيوتو السابق 

  .المتحف
ة العاصمة القديمة آيوتو، إلعطاء الزوار لمحة عن الصناعات التي ازدهرت في المدينة، ونمط الحياة يعرض المتحف تاريخ وثقاف 

 .المميز الذي استمر لعهود عديدة
في مرآز األفالم، يستطيع الزوار مشاهدة . ن والحرف اليدوية المعقدة لمدينة آيوتويضم معرض الفنون عارضة رائعة تظهر الفنو 

  .األفالم الكالسيكية، إلى جانب عروض فيديو حول الفنون التقليدية المختلفة
، حيث تم بناء المحالت على النمط الذي آان سائًدا في فترة "جي تيمبوؤرو"مجمع وتسمى وتعد منطقة التسوق من السمات المميزة لل 

عالمات آيوتو التجارية العريقة، يستطيع الزوار  تضمالمحالت التي وخالل التجول في . طابع شوارع آيوتو القديمة إلحياءإيدو المتأخرة 
 .يوتو الساحرةالمحالت وهم يتكلمون بلهجة آ لزبائنالتمتع باالستماع 

 
 

 
   معرض تاريخي مع نماذج ومواد ذات مقاسات حقيقية   ٢٨الصورة 



 
  ٢٨  صفحة

 
   بالطراز السائد  "جي تيمبوؤرو" شارع محالت  ٢٩الصورة 

 
 
 

 
  حقيقية قياسات ذو قديمة بوابة نموذج  ٣٠الصورة 



 
  ٢٩  صفحة

 )١٩٩٣( ى، إس"أوآاغيزا"متحف سانغو التاريخي ) ٢
 

 ىإحياء روح حجاج إس
 
 
الكبير في  ىإيس معبدداء العبادات في أل يتوافدونالحياة التي آانت سائدة خالل فترة إيدو حيث آان الناس  إبرازالمتحف إلى يهدف هذا  

  .شينتو في اليابان معابدالذي يعد أهم  - محافظة ميي
روح  تصوير، ويحاول المتحف ىإس معبدخمس السكان تقريًبا قاموا بالحجيج إلى  في فترة إيدو حيث آان السفر محدوًدا، يقال أن

  .الكبير ىإس بمعبدالحجاج واألجواء النابضة بالحيوية في المنطقة المحيطة 
 .يضم دار عرض أفالم ومنطقة تحمل طابع الفترة - فترة إيدو التي آانت سائدة في مسارحلذو المظهر الخارجي المماثل ل - المتحف 

 )مجموعة من الصور التي تشكل تأثيًرا ثالثي األبعاد( المنطقة التي تحمل طابع الفترة هناك ديوراما موجودة فيال ارضةالع على
 .ومجسمات مطابقة تماًما لشوارع إيدو، وهي مكملة بمجسمات لشخصيات إنسانية

أوآاغي " .مسؤوًال عن التخطيط له توتال ميديامعهد تطوير الذي آان ) ممشى الشكر" (أوآاغي يوآوتشو"يعد المتحف جزًءا من 
أجواء األزمنة القديمة، حيث يشعر الزوار  الستعادةالكبير الذي تم بناؤه  ىإس معبدالقرب من يقع بعبارة عن شارع للتسوق " يوآوتشو
 .د عادوا إلى فترة إيدوبأنهم ق

 
 

 
 القديم "ىإس"شارع  :حقيقيبمقياس نموذج   ٣١الصورة 

   

  



 
  ٣٠  صفحة

 
المتعددة التأثيرات ذو لتاريخيا المعرض   ٣٢ الصورة



 

 
 
 
 
 
 

٧.  
 مشاريع مشترآة عبر الحدود

بسنوات طويلة من الخبرة في مجال المشاريع المشترآة مع مختصين  توتال ميدياتطوير  معهديتمتع 
بالتعاون مع نظرائنا الموجودين  (ICT)قمنا بتطوير تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات  .من الخارج

 .في بالد مختلفة، واشترآنا أيًضا في تطوير الموارد البشرية في الخارج
 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  ٣١  صفحة

  )٢٠٠٥- ٢٠٠٠(معهد تطبيق التكنولوجيا الرقمية على تراث متحف القصر، اليابان والصين 
 

 مشروع مشترك بين المختصين اليابانيين والصينيين
 

المحدودة  غبرينتينفي بكين بين شرآة توبان  ٢٠٠٠ي عام في إطالق مشروع بحث رقمي مشترك ف توتال ميديا معهد تطويرساهم 
 .ومتحف القصر في الصين، للحفاظ على موجودات المتحف الثقافية

في الصين بتأسيس معهد  الكبيروالمتحف الوطني  جابان برينتينغعلى اقتراحاتنا المتعلقة باألبحاث المشترآة، قامت شرآة وبناًء  
  .تطبيق التكنولوجيا الرقمية على تراث متحف القصر

  .المشروع وتشغيل وإدارة المعهد إضافة إلى تخطيط المرافق مخططاتتولينا مسؤولية 
وقد جمع هذا المشروع مؤرخي متحف القصر وباحثين في الهندسة المعمارية القديمة وعلماء اآلثار مع مهندسي تكنولوجيا معلومات 

وتفصيلية  أصلية VR واقع افتراضي وقد أدى هذا التعاون إلى إيجاد بيانات ).الواقع االفتراضي( VRورين ومختصين يابانيين ومص
 .بصرًيا ومذهلة

مبنى المعهد، وتم فتح مسرح الواقع  بناء، وفي العام التالي تم إتمام ٢٠٠٢في عام " الواقع االفتراضي للقصر"بدأ العمل على 
  .شاشة ضخمة ليرتاده العامةمع  VRاالفتراضي 

وبدأت المرحلة الثانية من المشروع في عام . ٢٠٠٥و ٢٠٠٠إجراء أبحاث المرحلة األولى من هذا المشروع المشترك بين عامي  تم
 .VR، والعمل جاٍر على توسيع قاعدة بيانات الواقع االفتراضي ٢٠٠٦

 
 
 

 
  VRسرح الواقع االفتراضي م  ٣٣ الصورة



 

  
  ٣٢  صفحة

 
    "شيكينجو"القصر اإلمبراطوري    ٣٤الصورة 

 
 موقع تصوير أفالم   ٣٥الصورة 

 



 

  
  ٣٣  صفحة

 مشروع المتحف المصري الكبير
 JBICقروض المساعدة اإلنمائية الرسمية من بنك  ضمنخبراء استشاريون 

 لخدمات التشغيل واإلدارة
 
 
 

 الحالة؛
  بدعم الخبراء االستشاريين لمتحف مصر الكبير لتشغيل وإدارة مشروع مشترك توتال ميديا تطوير يقوم معهد 
  .مشترك الخبراء االستشاريين لمتحف مصر الكبير لتشغيل وإدارة مشروع 

 
  مشترك هو عبارة عن؛ لتشغيل وإدارة مشروعالخبراء االستشاريين لمتحف مصر الكبير 

 )إنجلترا(  االبتكارات الثقافية المحدودة 
  )مصر(  PACER خبراء االستشاريونال

  )اليابان(ذ م م ريسيرتش انستيتيو شرآة ميتسوبيشي 
  )اليابان(المحدودة شرآة آوآوساي آوغيو 

  
 .بدراسة عرضنا لآلثاريقوم المجلس األعلى 

 .تم إرسال فريقين وتمت الموافقة على عرضنا
 .عقدونحن اآلن في مرحلة التفاوض حول بنود ال

 
 العميل؛

 الجمهورية العربية المصرية
 وزارة الثقافة

 لآلثارالمجلس األعلى 



 
 

 
 
 
 
 
 

٨.  
 اليدوية الحرف تقاليد على الحفاظ

وية لمشاريع التي تحافظ على تقاليد الفنون والحرف اليدا يحرص على تنفيذ توتال ميديامعهد تطوير 
ين، مع وعلى مر السنين، شارآنا في مشاريع تشجع أنشطة أصحاب الحرف اليدوية والفنان .اليابانية

 .مراعاة تطوير المجتمعات اإلقليمية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
   ٣٤  صفحة    

  " سونبو تاآوميشوآو"مرآز تجريب الحرف اليدوية 
  
  قديم تجارب حرف يدوية للزوارت
 

المحليين القيام بالتطبيق الفعلي  ا لتجربة الحرف اليدوية في مدينة شيزوآا حيث يستطيع الزوار والسكانمرآًز "سونبو تاآوميشوآو "يعد 
  .واألدوات المصنوعة من الخيزران والفخارياتورنيش اللألعمال الحرفية التقليدية مثل طالء 

سعًيا للجمع بين التعلم والترفيه، فإن المرفق يضم أيًضا عارضات مثيرة لألعمال الحرفية التقليدية المصنوعة من قبل مختصين 
هناك العديد من ورشات العمل والدروس الموجهة لألفراد من آافة المستويات، من مبتدئين بالكامل إلى األشخاص الراغبين . محليين

  .بتطوير مهاراتهم
، ويصبحوا مهتمين لها ومما هو معلوم، فإن األشخاص الذين يمارسون تجربة األعمال اليدوية بشكل فعلي، يتعمق فهمهم وتقديرهم

  .بشراء األعمال اليدوية التقليدية
مستقبل الحرفيين والفنانين وزيادة فرص  وإلى جانب تقديم الحرف اليدوية التقليدية لألشخاص العاديين، فقد تم اتخاذ خطوات لتحسين

 .العمل
 
 

 
 مسرح ثنائي الطرق    ٣٦ة الصور



 

  
   ٣٥  صفحة    

 
   معرض المسرح الميكانيكي   ٣٧الصورة 

 


