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 رســــــهـــفـــلا   

 :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــةمقدم

I. فـــــــــــــــــم المتاحـــــــــــأة علــــــــــنش:  امــــــــــــــــــــــــل العــــــــــالمدخ 

 20......................................................تعريف علم المتاحف -10

    20......................................................هورهوظعوامل نشأته  -10

 20.....................................................أهمية  علم المتاحف  -10

 

II. ورهــــــوره وتطــــــــــــــف ظهــــــــــــــــــــالمتح: ل األولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفص: 
 

 :ريف المتحفــــــــــــــــــــــــتع      

 10........................................................................التعريف اللغوي -أ        

 10.................................................................التعريف االصطالحي -ب       

 :لمحة عن نشأته وتطوره .1

 10..............................................................مالمتحف في العصر القدي -أ        

 01........................................................ىالمتحف في العصور الوسط -ب       

 00..........................................................المتحف في العالم االسالمي -ج        

 00..............................................................المتحف في عصرالنهضة -د       

 00.............................................................المتاحف في العالم العربي -ه        

 01.....................................................................المتاحف الجزائرية -و          
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 :العوامل التي ساهمت في ظهوره وتطوره عبر العصور .2

 :أنواع المتحف .0

 01............................................................المتحف المكشوف - أ

 00................................................. (المغلق)المتحف المغطى - ب

 00.. ..................................................................يئة عمارة المتحفته .4

 04.................................................................................ملحقاته .0

 06.........................................................................وظائف المتحف .6

 07.......................................................................يل المتحفخ ادم  .7

 08............................................................مصادر المجموعات المتحفية .8

 

III. عوامل تلف المجموعات المتحفية: انيــــــــــــــــــــــــــــل الثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفص: 
  

 02..........................................................تعريف التلف                

 :  البشرية العوامل .1

 00.............................................................(الصراع المسلح)الحرب  عامل - أ    

 00...................................................................مباالة واإلهمالاللاعامل  - ب 

 03................................................................................عامل السرقة -ج  

  :العوامل الطبيعية .2

 00....................................................................الزالزل والهزات األرضية -أ
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 03.....................................................................................الفيضانات -ب

 00.........................................................................................الحريق -ج

 :ةــــــــــــــــــــــــــــلتلف البيئيل اـــــــــــــعوام .3

                                                      03 .................................................................الرطوبة-1

 42...............................................................عهااأنو   -1.1

 42....................................................أجهزة قياس الرطوبة -0.1          

 41.......................................................رطوبةمصادر ال  -0.1          

 :ر الرطوبة على التحفثاأ - 4.1          

 40...................................................................الحرارة    -أ 

 44.................................................................ضاءةاإل  -ب 

  40...........................................الغبار والهواء والملوث للجوء     -ج 

       :ةــــــــــــــــــــــــعوامل البيولوجيــــــــــــــال .4

 40.............................................................الحشرات - أ

 46...............................................................النمل  - ب

 46..........................................................راصيرالص  - ت

 47............................................................البكترياء  - ث

 47............................................................الفطريات - ج

 47...............................................................األشنة - ح
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 48...............................................................القمل  - خ

 48............................................................الطحالب  - د

 43.............................................................ارضالقو  - ذ

 00. داخل المتحفالمتحفية  وفتكًا بالمجموعاتا ر جدول يوضح أهم العوامل األكثر ضر  5

 

IV. المتحفيةالتدابير الالزمة ألمن المتاحف وحفظ المجموعات : ثــــــــــــــــــــــــــل الثالـــــــــــــــالفص 

 

 :تعريف األمن (1

   00.................................................................لغة - أ

 00.........................................................صطاًلحاإ - ب

 :ة لتدابير األمنية الضرورية للوقاية من العوامل البشريا (0

 04.....................................................اإلدارية والحماية المسؤولية .1

 07........ةمباالالا اإلهمال و اية المجموعات المتحفية،من عامليطرق وأساليب،حم .0

 61.......(الصراع المسلح)الحروب ثناء ألحفظ أتحف  األمنية الضرورية  اإلجراءات .0

 60...............................................أجهزة وأنظمة الحماية ضد السرقة .4

 (:المتحف)حماية المبنى .0

 30...................................... .(المتحف)لمبنىلالحماية الخارجية     -أ                 

 30..........................................(المتحف)الحماية الداخلية للمبنى   -ب                 
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   00.............................................................ماية المجموعات المتحفيةح.3       

 01.................................داخل المتحف( أو الزوار العمال)حماية األشخاص . 0       

 

 :زمة للوقاية من العوامل الطبيعيةالتدابير الال  (0

 70......................................................هتزازاتاإل - 1

 76.........................................................الزالزل – 0

 :الحريق – 0

 77...........................حريقأنظمة الكشف عن ال - أ

 82.…… .................ئقتقنيات وطرق إطفاء الحرا - ب

 81................المتنقلة اليدويةمعدات إطفاء الحريق  - ت

 80..........( :ة التلقائي) معدات إطفاء الحرائق الثابتة  - ث

 :الوقاية من العوامل البيئيةزمة للحفظ و التدابير الال  (4

 :تعريف الصيانة والحفظ - 1

 33...................................................................التعريف اللغوي -أ             

 33...........................................................صطالحيالتعريف اإل -ب             

 87.....................................حفظ المجموعات المتحفية من الرطوبة - 0

 88......................................ةظ المجموعات المتحفية من الحرار حف - 0

 83...........................( اإلنارة)حفظ المجموعات المتحفية من اإلضاءة  - 4

     83..............................ئيحفظ المجموعات المتحفية من التلوث الهوا - 0
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 :التدابير الحفظ الالزمة لحماية المجموعات المتحفية من العوامل البيولوجية (5

 31...................................  الحشرات ية من عاملئالتدابير الوقا .1

  30.............................لقضاء على الحشراتالفردية لأهم المبيدات  .2

 30...................ستعمال المبيداتإتخاذها عند إحتياطات التي يجب اإل .3

 30 ................على التحف  تصدي لهجوم  القوارضلل المتخذةالتدابير  .4

   36موعات المتحفيةحتياطات المناخية العامة في حفظ المجاإلب خاصجدول  .5

   من المتاحف أتعريف أهم الجمعيات والمجالس الغير الحكومية التي تدعم  .6

  122...........................................المجموعات المتحفية وحفظ
                                         

V. وضعية األمن والحفظ بمتحف المنيعة: عـــــــــــــــــــــــل الرابـــــــــــــــــــــــــــــالفص: 

 124........................................لمحة عامة حول تاريخ ونشأة المنيعة .1

 124............................................................افياإلطار الجغر  .0

 128............................................................ار التاريخياإلط .0

 110...............................ة الوطنيمتحف المنيع وتطور لمحة حول نشأة .4

 118....................................................للمتحف  التنظيم الداخلي .0

 :بالمتحف وضعية األمن والحفظ .6

 104...................................................في قاعات العرض -أ 

 103....................................................داخل المخزن -ب 
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 102..............................................وطنيمنيعة العيوب متحف  ال .7

 100......................................................والتوصيات المقترحات .8

 104.................................الحفظ والصيانة بداخل أجنحة المتحف طرق .3

 106............................. .التدابير الحفظ اليومية للمجموعات المتحفية .12

 108.............................. .المنيعة المتحفعمال واألنشطة الثقافية األ .11

 144................................................إحصائيات زوار المتحف .10

 148..........................................تحليل وتفسير نتائج اإلحصائية .10

  151.........................................................................................................ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخاتم 

 751.............................................................المراجع و المصادر قائمة 
 

 


