
الميتافيرس
والتحديات... المفاهيم 



"صااااال مالاااا  الليااااا  الفنمااااص لياااا   تيفل ااااو  مصاااا ن  •

metaverse"   فاص روايتاSnow Crash  1992عاام

فاص حيث تتفاع  الصاور الرميياا الرياريا وو الب الررم ياات

.فضاب افتراضص ثلثص األرفاد

META ما وراب = VERSE ال و  =

ا واقاار رقمااص ي ماار رااي   والااا الو ااا   ال تماعيااا واأللفااا•

والواقااار الفتراضاااص (  AR)عرااار ارلترلااات والواقااار المفااايي 

VR) ) ريا   والفملت الميفرة لن ماح لنم تلدمي  رالتفاع

.افتراضص



الواقر ارفتراضى

لنق ري ا غامرة ثلثيا األرفاد تم   الم تلدم م  

ا ت يا  عوالم  ديدة م  لل  ررم يات لاصا



ألواع م  اللظارات المحمولا لنواقر ارفتراضى









الواقر المفيي

ور تر يا علاصر رقمياا مثا  الصا

والصاااااوت والااااالل عناااااى الفاااااالم 

رالم تلدمالحقيقى المحي  



أمثنا ل تلدامات الواقر المفيي



رة عرض مر ى يقوم رإعادة إلياب الصو

المااراد عرضااصا رصااورة ثلثيااا األرفاااد 

وذلاااب  ر ريقاااا عالياااا ال اااودة  لت فاااو 

الصااااورة فااااى الصااااواب  م  اااام هلمااااى 

وا  ثلثـى األرفاد و يظصر   ي  مـ  األل

.يت  د عنى الي   المراد عرض 

الصولو رام





الواقااار الملاااتن  هاااو دمااال الفاااالمي  الاااواقفص والفتراضاااص•

لاااات رلتااااي ري اااات وتصاااورات  ديااادة  حياااث تتفااااي  ال ا 

ث ل يحاااد. المادياااا والرقمياااا وتتفاعااا  فاااص الوقااات الففناااص

الواقاااار الملااااتن  حصااااري ا فااااص الفااااالم الماااااد  أو الفااااالم 

. صالفتراضص  ول ل  مييل م  الواقر والواقر الفتراض

ماا فاص هلاب الفديد م  الت ريقات الفمنيا لنواقر الملتن    ر•

  عا  ذلب التصميم   الترفي    والتدريا الف ا ر    والفما

ااا تقليااات عاارض ملتنفااا ت  ااتلدم ل. رفااد ت ااصي  هلاااب أيض 

. التفاع  ري  الم تلدمي  وت ريقات الواقر الملتن

Extended Reality (ER)لتن الواقر الم



الواقااار الممتاااد هاااو مصااا ن  يياااير إلاااى  ميااار الري اااات المدم اااا الواقفياااا •

ا ال مريوتر والفتراضيا والتفاعلت ري  ارل ا  واآللا اللات ا ع  ت لولو ي

ا أل  تقليااات حو اارا م  اليااا واأل صااية القارنااا للرتااداب  حيااث يمثاا  متقياار 

يي والواقار وهو يتضم  أي ال  تمثينياا مثا  الواقار المفا. حاليا أو م تقرنيا

تتاراوح . والملاا ق التاص تام إقحامصاا فيماا ريلصااالملتن  والواقر الفتراضاص

.م تويات الواقفيا م  المدللت الح يا  ي ي ا إلى الظاهريا القامرة

الو اود ت م  دللتصا فص امتداد اللررات الريريا لاصا فيما يتفنق رحاواس•

الاااذ  يمثنااا  الواقااار)وا ت ااااا اردراب ( التاااص يمثنصاااا الواقااار الفتراضاااص)

  مر الت ور الم تمر فص التفاعلت ري  ارل ا  وال مريوتر(. المفيي

•XRث  هو م ا   رير اللمو يتم ت ريق  فص م موعا وا فا م  ال رق   م

الترفي  والت ويق والفقارات والتدريا والفم  ع  ر فد

Extended Reality (XR)الواقر الممتد 



أعنااااا  ماااااارب يو ررياااااري   الااااار يس التلفياااااذ  ليااااار ا •

Facebook  عاااا  ا اااامMeta ال ديااااد فااااص ماااااتمر

Connect 2021 عناىFacebook أ تاورر   28فاص

ياار ا » ماار موقفاا  ارل ترولااص ال ديااد الااذ  وصااف  ر لاا  

"ت لولو يا ا تماعيا 

ا عنااى ففاا  أ  يااصب  metaverseفااص "•  اات و  قااادر 

ا   والفما    اللتقاب راألصدقاب والفا نا-تقرير ا يم لب تلين  

ى رارضاااافا إلااا-والاااتفنم   والنفاااا   والت اااوق   والرت اااار 

ا ل تتلا ا حق اا مار  ريقاا تف ي رلاا حاو  ت ارا  ديدة تمام 

    فاص هاذا الم اتقر.... أ صية ال مريوتر أو الصواتا  الياوم 

ا عنااى  ثيااا  صااورة ثللحظياااالفااور  اللتقااا  اات و  قااادر 

يقص األرفااد لت او  فاص الم تاا دو  تلقا    أو فاص حفا  مو اا

"مر األصدقاب   أو فص غرفا مفييا والديب 



الفلاصر الر ي يا

•metaverse عرااارة عاا  ري ااا افتراضاايا ميااتر ا

.يص  إليصا األيلال عرر ارلترلت

والواقار (  (VRيتم دمل تقليات مثا  الواقار الفتراضاص•

للناااااق إح ااااااس metaverseفاااااص ( (ARالمفااااايي

".رالو ود الفتراضص"

 ا يفتقاااد ماااارب يو ررياااري   الااار يس التلفياااذ  ليااار•

Facebook ص أ  لظارات الواقر المفيي  تلتير فا

.اللصايا مث  الصوات  الذ يا



عاا  ل اا  رلياااب Facebook  أعناا  2021فااص أ تااورر •

وظيفاااا  ديااادة تت ناااا مصاااارات عالياااا فاااص التحااااد 10000

metaverseلنم اعدة فص تي ي  (  (EUاألورورص

    يم ا" الو اود الفتراضاص"م  لل  لنق إح اس أ رر راـ •

ا إلاااى ت  رراااا أ  يصااار  التفاعااا  عرااار ارلترلااات أقااارا  ثيااار 

.التفاع  اليلصص

ري    ريار metaverseم  المتوقر أ  يلمو الهتمام فص •

ا مماا ي م ا  حيث يريد الم تثمرو  والير ات أ  ي ولوا  يب 

.The Next Big Thingالتالصأ  ي و  اليصب ال رير 

الفلاصر الر ي يا



المفصااااوم راعترااااارة المرحنااااا metaverseياااارص ألصااااار •

.التاليا فص ت وير ارلترلت

 VRو  ARرالففا  ر ثافاا فاص Facebookا اتثمر •

حيث  ور أ صية مث   ماعات الارأس ( منيار دور10لحو) 

Oculus VR  وير ت لولو ياااا  ااامااار ال اااتمرار فاااى ت

لظارات وأ اور الواقر المفيي 

ااا مااا فااص  اا  م ااا  مثاا  •  اات و  لظااارات الواقاار المفاايي يوم 

.الصوات  الذ يا

•Facebookيا فص حالا التقاليا م  ير ا و ا   ا تماع

metaverseإلى ير ا 



Emeregenيتوقااااااار مر اااااااي رحاااااااوث •

Research أ  يحقاااقmetaverse عا ااادا

2028منيار دولر رحنو  عاام 829يقترا م  

%.43رمفد  لمو 

8  ترتفر مريفاات لظاارات الواقار الفتراضاى ما•

منيااو  29إلااى لحااو 2021منيااو  وحاادة عااام

مر ييادة عدد لظارات الواقار 2025رحنو  عام 

منيااو  والتااى يرنااا عااددها 21المفاايي إلااى لحااو 

.حاليا منيو  وحدة فق 



Oculusريقات حاليا را تلدام  ت

• Horizon Worlds

• Horizon home

• Horizon Workrooms

• Horizon Marketplace



أدوات التلفيذ

ملصا الحضور ع  رفد•

(ا تلدام اليدي )التفاع  ✓

الصوت✓
Pass-throughالمرور م  لل  ✓

مردع600,000•

   يصرEffectمنيار ت ثير 80•

اللظارات الذ يا•



الت لولو يا الم نورا

ارظصار الرصرص وال مفى•

عمنيات النمس•

تترر حر ا الرأس وحر ا الفي •

ر ومات ال رافيب•

Avatarsالم  دات اليلصيا •

الرايا الحا وريا •

عنم اردراب•

الذ اب الص لاعى•



ميكروسوفت تدخل سباق 

METAVERSE
(TEAMSت ريق ) 



فص م ار تصادمص Metaو Microsoftيردو أ  •

م  أ ا  ولاصا metaverseلنملاف ا ريدة فص 

.م تقر  الفم 

وهاص ملصاا تفاولياا   Microsoft Meshتقادم •

Microsoftلنت ااارا الفتراضاايا   مراياارة  إلااى 

Teams الفام المقر.

ر ا  يب م   صد  رير لن مر ري  الواقر الملاتن  لنيا•

مااااار ال تماعاااااات وم الماااااات HoloLensوعمااااا  

.الفيديو التص يم   أل  يلل الميار ا فيصا



م  اااادات Microsoft Teams ااااو  تلااااتل•

ثلثيااا األرفاااد فااص دفاار  دياادة Avatarsيلصاايا 

ولاا  تحتاااي إلااى وضاار  metaverseلحااو ري ااا 

.ل تلدامصا VR ماعا رأس 

ا فص أ  تمثنب حرفي  الم  دات اليلصيا يم   لصذة •

م لاب    م  ال تماعات ثلا يا وثلثيا األرفاد   لذا ي

ا التيااار الحصااو  عنااى ل االا متحر ااا ماا  لف ااب إذ

.رب لت ل ترغا فص تيقي   اميرا الويا اللاصا

ناااب قاااادر عناااى تف اااير إيااااراتب الصاااوتيا لتحرياااب ت•

حاضااارة  لاااذلب تيااافر ألصاااا الم  ااادات اليلصااايا

.و  لصا مو ودة مفب



الاذ اب الصا لاعص لل اتماع Microsoft ت تلدم •

. باللاال راالم  اد اليلصاىإلى صوتب ثم تحريب 

إلاااى ا تمااااع ثلثاااص األرفااااد أ ثااارراللتقاااا إذا قمااات 

ا ا رفار  اذريا   ف تتضم  هذة الر وم المتحر ا أيض 

ر علدما تضاق  عناى لياار رفاالم  د اليلصى يد  

اليااااد أو تحريااااب الرمااااوي التفريريااااا حااااو  الصااااورة 

.الرمييا اللاصا رب

ا ررلاب دعام التر ماا والل اMicrosoftتقوم • خ أيض 

Teams  لاذلب قاد تاتم   ما  اللتقاااب فاص م ااحا 

فااص الفماا  ماا   مياار ألحاااب ماالبالفتراضاايا ماار ي

.الفالم مر و ود حوا ي لقويا أق 



ضا  مار م  الواض  أ  الري ات الفتراضيا  اتفم  ريا   أف•

ARأو VR ماعا رأس 

ما  الرادب فاص  Microsoft Teamsأ  تاتم   م  المتوفر•

يا والم  ادات اليلصاا تلدام هاذة الم ااحات الفتراضايا 

.2022فص اللص  األو  م  عام 

اصاا  ت و  الير ات قادرة عنى رلاب م احات افتراضايا ل•

Teamsدال   metaversesرصا   أو 

 اااالوات فااااص ال ااااتثمار فااااص Microsoftلقااااد أمضاااات •

metaverse   إلتااايماا  لاالHoloLens وال ااتحواذ

.AltspaceVRعنى 



Hololens2



Apple
(ترينيو  دولر3.00)

metaverseت تفد لفصر 



الفااام القااادم رلتاااي لظااارة تحقااق Appleت ااتفد ياار ا •

.الت ام  ري  الواقر الفتراضى والواقر المفيي

منيااااو  وحاااادة رحنااااو  عااااام 3.5–2.5يتوقاااار إلتاااااي •

2023.

ى تل   الير ا رلتاي ال ي  الثالى ما  هاذة اللظاارات فا•

والميود رمفالل أقاوص مار 2024اللص  الثالى م  عام 

.مر ييادة مدة عم  الر اريا

منيااو  وحاادة ماا  ال ياا  الثااالى 10ماا  المتوقاار إلتاااي •

ماا  ح اام ال نااا الرااالا % 20رواقاار 2025رحناو  عااام 

.منيو  وحدة50



راعترارة metaverseتت نر الصي  إلى 

 احا مفر ا ارلترلت التاليا

ا ل لاا: أ نقاات الصااي  أو  م موعااا صاالاعا ميتااافيرس•

التصااالت ل لاااتحاات إياارا   Metaverseصاالاعا 

التاااص تيااار  عنيصاااا (  (CMCAالمتلقناااا الصااايليا

.الدولا

ر رالت  يد رييا رياح لت ويmetaverse تصر  “•

اا الت لولو يا الفالمياا فاص الفقاد المقرا    و تصار   أيض 

ص أرضااايا عالياااا  ديااادة لنملاف اااا فاااص القتصااااد الرقمااا

ارق لا ا ويير الفنوم والت لولو يا ال ”,ل مير الرندا 
Wu Zhongze



metaverseتحال 

فى  وريا

ير ا200مرSamsungيضم



ت أعنلاات ويارة الفنااوم وت لولو يااا المفنومااات والتصااال•

يضم metaverseأغ  س ع  تحال  3ال وريا فى 

.Samsungير ا م  ريلصا ير ا 202

لندولاااا metaverseيصاااد  التحاااال  إلاااى رلااااب ري اااا •

.ممتدلتلميا الواقر الفتراضى والواقر المفيي والواقر ال

metaverseق اعااات لترلااى ت لولو يااا 6تاام تحديااد •

دفاع وهى ال اا والتصالير والرلااب والتفنايم والت اارة والا

.الو لى



رالفف  فى إلتااي أ صاية Samsungردأت ير ا •

ظارات الواقر الفتراضى وتفم  حاليا عنى ت وير ل

.الواقر المفيي اللال رصا

ي اااتصد  التحاااال  يياااادة عااادد المياااار ي  مااا  •

ق اعاااات الرلاااوب والتفنااايم والترفيااا  للناااق فااارل

.أعما   ديدة

ى توفر الدولا الدعم المالى لنميروعات اللايا ا فا•

منيو  دولر فاى 26هذا الم ا  وردأت رتلصيل 

.لصذا القرض2022عام 



التداعيات

المحتمنا



المايدو 

.لموذي  ديد لنت ارة ارل تروليا•

.أما   ففالا لنتفنيم والتدريا•

.ري ا أفض  لنير ات اللاي ا وال ياحا•

.ييادة فرل الفم  فص الم تقر •

.ماتمرات فيديو أ ثر  فابة•

.الفم  التفاولص المفيي•



المتحفظو 

(.يتفنق رالريالات وليس األلفااVRهد )ملاو  اللصوصيا •

.مييد م  الفيلا لأل يا  اليارا•

.اآلثار ال نريا عنى الصويا والثقافا والتراث•

وعدم الت ي  مر الواقرالغتراا •

.الت ار رالرير•

.اللتحار والت ر  واررهاامحاولت الت ثير عنى ال را م و•



ال ف 

والميتافيرس



د الرقماى هو إلترلت الم تقر  القرياا حياث يو اد فيا  الم  االميتافيرس•

ي  وفص  ا  اللال رب أو متفنقاتب الرقميا عرر    ت ريق يم لب التف ير ف

ي   وحيث يم ا  عاي   ا   الاا ما   والاا الحيااة ما  لال  تفااعلت 

لاى هيملاا رااللظر إ. افتراضيا يم   أ  ي و  لصا تا ثير فاص الفاالم الحقيقاص

 او  الفالم الرقماص عناى حياتلاا   يترتاا عناى ذلاب أ  ارلترلات ي اا أ  ي

.أ ثر القما  ا وإح ا ا وإثارة

فااإ  -ا ال ياا  األ ثاار ليااا  ا وتحاارر  - ياا  ألفااا رالل اارا إلااى أ   فاا  فااص •

 ريقاا ل يمثا  الت لولو ياا رقادر ماا يفرار عا  ألا  لاوع ما  الالميتافيرس

. التص يفييو  رصا حياتصم فى الم تقر 

فار ا مثل يم لب التوا د فص ألفاا متفددة  وأ  تصلر ألRobloxلفرا فى•

 دياادة   وتياااهد أيااياب    وتلاااوض ت ااارا ملتنفااا   وتيااتر  ليالاااا

ملراااس رقمياااا  امناااا  وتففااا  أ  ياااصب يلااار يم ااا  أ  يتلينااا  م  ااادب 

منيو  م تلدم لي  تتراوح 200وهو ررلامل ضلم ر  أ ثر م  . الرقمى

ا15و 9أعمار مفظمصم ري   .عام 



ألصاا تتضام  عاوالم metaverseما  ألفااا2022ماا يمياي ل الا •

ااا وا لتااص الواقاار الفتراضااص والواقاار المفاايي ثلثيااا األرفاااد القااامرة تمام 

. اتت اااوي عاارض اليايااا ماا  لاال  وضاار الم ااتلدم دالاا  النفرااا م الي اا

ا وأ ثر يلصيا والتص  يم   أ  تاثر عنى  يفياا هذة ت ررا  ديدة تمام 

عاا  تفاارض الم ااتلدمي  لنتلماار والتحاار  والمحتااوص الرااذ ب   فضاال  

.المحتوص اري ارص

فص ال احارا   وغالر اا ماا metaverseعلدما يتم تليي   مير ألفاا •

صار  مر يا فقا  لأل فاا  الاذي  يقوماو  رتليينصاا   تالموضوعاتت و  

.لمحتوص ال ف  أ ثر صفوراالمقذصالقدرة عنى مراقرا اللظام 

نااى حيااث لضاار لظااارات واقيااا ع... تااذ ر أ  الواقاار الفتراضااص يرتنفلااا •

أعيللاااا ولق اااص يذاللاااا ر اااماعات الااارأس   مت ااااويي  لظاااامص الحاااواس 

اعا  وهاذا يلتنا  تماماا عا  التف... األ ا يي  رإياارات رقمياا محا ياا 

.مر ألفاا ال صاي النوحى



ة علااد مقارلتصااا رحالااا الواقاار الفتراضااص غياار القااامر•

  أظصااار األ فاااا  فاااص ( ياياااا تنفيياااو ... ميااااهدة )

ا فاااص الاااتح م الم ا  ريااار  ثااار الواقااار الفتراضاااص ع اااي 

Inhibitory Controlهاو مصاادر قناق لااال و

  Prefrontal Cortexأل  قياارة الفاال ال رصااص 

تم المل قااا المرتر ااا رتلظاايم الفا فااا وال اانوب   لاام ياا

.رال ام لموها

التاااااص توا ااااا  األ ا اااااياهاااااذا هاااااو أحاااااد التحاااااديات •

metaverse ت فااا  اللقمااااس إلاااى در اااا وهاااو

إلااى حااد أ االواقاار والليااا  غياار واضااحالفااارق رااي 

األرفاااد التاا ثيرات الثقافيااا أللفاااا وحاادة الااتح م ثلا يااا

.التقنيديا قد تتضاب  رالمقارلا



ال تفداد
.تحضير المحتوص الفررص•

.تلفيذ الت ريقات الملا را•

.رلاب الوعص الرقمص•

.تفييي أم  الريالات•

.ا تلدام ارعلم والدراما لتفييي الموا لا•

إعداد التيريفات الملا را•

.اصدار عمنا رقميا ميفرة•



الللصا

  Mirror Worldأو  Metaverseيم لاب ت اميتصا 

أو ارلترلااات  Magicverseأو   AR Cloudأو 

لات   التاالص لنلترال يا الم الص   أو اللرا   الحيا   أو 

يحاادث  ااواب  ااو  إلاا  : ول اا  هلاااب يااصب واحااد ما ااد

ا أ  ل و  م تفدي . أردلا ذلب أم ل   و م  األفض  دا م 



أ  نا وملاقيات 


