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ABSTRACT 
Architectural education is a tributary of engineering education. As a result of the evolution of the 

technology in all fields, the modeling technique of building information has emerged. It has made a 

difference in designers', executors' and decision makers' perception of the entire construction and 

construction process. from design to management and operation, which had a significant impact on the 

construction industry and increasing demand for this technology locally, regionally and globally, which 

in turn created a gap and a lack of competencies required for such technologies in the labor market as a 

result of their increasing demand and many specialists in this field believe that the education sector is 

dependent on it to carry out this task by bridging the gap between education and industry, As well as 

raising the awareness of students to prepare them for the construction profession in line with the labor 

market. 

The State develops education at all stages. In confirmation of this goal, The National Authority for 

Quality Assurance and Accreditation of Education “NAQAAE”, Authority promulgated National 

Academic Reference Standards. (NARS) as a measure of accreditation of educational institutions, and 

through Egypt's Vision 2030, which provides for the activation of accreditation rules and quality in line 

with international standards, has issued standards for the engineering sector (NARS,2018) Where the 

murals and competencies of engineering graduates in general and the graduate of the architecture 

program in particular are identified, in order to keep pace with the architectural education of the labor 

market, it is necessary for the institutions of architectural education to achieve these murals through their 

different curricula . 

Given the competencies and departments of architecture graduates (NARS,2018) and aimed at achieving 

them in architecture engineering programs In the view of the research, building information modelling 

technology can play a significant role in achieving these competencies by analyzing them to more 

detailed competencies with a view to reaching a new strategy for achieving them, This is the study's 

finding of the effectiveness of the building information modelling technique in achieving the most of 

these competencies and departments of the Architecture Engineering Program. 

 

keywords: Building information modeling "BIM", quality, competencies, architectural education, 

NARS. 
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 : الملخص

ظهر  تقنياة  ونتيجاة للتورر التكنرلرجياا المتقحف  ي كاا اة المجاا    يعتبر التعليم المعماار  ححاد روا اد التعليم الهنادسااااي،  

 ي نظرة المصممين والمنفذين   تغييرا  حيث حنها ححدثت    Building Information Modeling(  BIMنمذجة المعلرما  )

وصانا  القرار لكام  ممليا  البنا  والتياييد، اداية من مرحلة التصاميم  لي مرحلة اإلةارة والتياغي ، مما كا  لل االث األثر 

الكفا ا   ونقصااااا   يوالذ  ادورن خلف  جرة  الميا ، وم  و قليميا    ي صااااناامة البناا ، وزياةة الوله ملي هذن التقنية موليا  و

، وير  العديد من المتخصااصااين  ي هذا المجا  ح    ي ساارا العم  نتيجة للوله المتيايد مليها  المولراة لمث  هذن التقنيا 

قوا  التعليم هر المعر  مليل القيام اهذن المهمة من خق  ساد الفجرة اين التعليم والصانامة، وكذلر ر ا الرمي لد  الوق  

 المسايرة لسرا العم . إلمداةهم لمهنة العمارة

لهذا الهدف قامت الهيئة لقرمية لضاما  جرةة التعليم وا متماة اصصادار    ، وتأكيدا  تقرم الدولة اتورير التعليم  ي كا ة مراحللو

م والتي 2030، ومن خق  رؤية مصاار ( كمقياس  متماة مؤسااسااا  التعليمNARSالمعايير ا كاةيمية المرجعية القرمية )

( NARS,2018تفعي  قرامد ا متماة والجرةة المسايرة للمعايير العالمية قامت اصصدار معايير للقوا  الهندسي )  ملىتنص  

وذلر لمراكبة التعليم  ،خاصايااك  مام وخريب ارنامب العمارة ايااك  ودة  يل جدارا  وكفا ا  خريجي الهندسااة ي    والذ 

 ملي مؤسسا  التعليم المعمار  توقيف هذن الجدارا  من خق  مناهجها المختلفة. ما  ا صار ليلسرا العم ،  المعمار 

، ير  ( والمسااااتهادف توقيقهاا  ي ارامب هنادسااااة العماارةNARS,2018كفاا ا  وجادارا  خريجي العماارة )  لىوااالنظر 

ا  لي  ةور كبير  ي توقيف هاذن الكفاا ا  وذلار من قريف توليلها   يكر  لهااح  تقنياة نماذجاة معلرماا  البناا  يمكن ح     البواث

ها، وهر ما ترصاالت  ليل الدراسااة من  املية تقنية نمذجة جديدة لتوقيق  ةاهدف الرصاار   سااتراتيجيكفا ا  حكثر تفصاايق  

   ا  والجدارا  الخاصة ابرنامب هندسة العمارة.معلرما  البنا   ي توقيف حكبر قدر من هذن الكفا

 .NARS، لتعليم المعمار الجدارا ، ا ،الكفا ا  ،الجرةة،  "BIMنمذجة معلرما  البنا "  :الكلمات الداللية

 : المقدمة

  و  العمراني و المعمار  التصاميم  مفاهيم  ي توررا   حدثت  والعمرا   العمارة   ي)الكمبيرتر(   اآللي الواساه ةخر  ما

 قائمة  تصاميمية العملية حصابوت  واالتالي لتصاميمل  ةاةح   لى  المعمار  اإلخراجو  للرسام كأةاة  الكمبيرتر  اساتخدام من التور  تم

 التي البرمجيا  من  مجمرمة جا   هنا  ومن  ،المصامم  ا وتصارر رؤية  ملى كام   اياك   تعتمد  كانت  ح  اعد المعر ة  ملى

 Building Information(BIM)"  يعرف  ماا  وظااهر  "Information"  المعر اة  ملى  اناا ا    التصااااميم   ي  تسااااااماد

Modeling  "نظرة    ي  تغيرا  ححادثات  حنهاا  حياث  يفرثوالت  التصااااميمهجياة  لمن  ا  مفتااحا   البناا   معلرماا نماذجاة    تقنياة  وتعتبر  

الرسااارما      مداة مرحلة   لى األولية التصاااميم مرحلة من  اتدا ا   البنا  مملية لكام   القرار   اوصااان ينوالمنفذ  المصاااممين

 قريقة  ملى  التأثير ي    التقنية هذن ادح  ،والصاااايانة والتيااااغي  ا ةارة  مرحلة وحخيرا   الفعلي التنفيذ مرحلة  ثم الى   التنفيذية

  اإلنتاجية  وجرة األةا   ساارمة  ي  كانت ساارا  مديدة  ممييا  من لها لما  ينوالمنفذ  وا سااتياااريين المصااممين من ك  مم 

 التيييد  صنامة   ي األثر االث  لل كا  مما   األخرى  التخصصا  ما  التنسيف  و والتكاليف  الرقت  ي  والتوكم التصميم وتوسين

 المولرااة  المهاارا    ي  ونقص   جرة  اادورن  خلف  والاذ   العاالم  حنواا   جميا   ي  التقنياة  هاذن  ملى  الولاه  زيااةة  وكاذلار  والبناا 

 من المهمة  اهذن القيام  لملي عر الم ره التعليم  قوا       المجا  هذا مث   ي المتخصاصاين من  العديد  ويرى  التقنيا  هذن لمث 

  سااارا    ي  لمهنة العمارة  والممارساااين الممييين الوق  لدى  الرمي  ر ا كذلر، ووالصااانامة  التعليم اين الفجرة ساااد خق 

  التعليمي   تورر  مفهرم  و التيييد  صنامة   ي "BIMة "تقنيا تعلفالتي ت  المفاهيم  حهم  ملى  الضر  صلقا ا  الدراسة تقرم  و  ،العم 

 .العم  سرا  متغيرا  ما  تراكهت لمخرجات  وجع الفجرة هذن سدل  المجتما  ي المعمار 

 لهذا  ا  وتأكيد ،التعليم جرةة  توقيف هي  ،لمراحل  امساترى التعليم  تورير  ي  الدولة  اها  تقرمالتي  المساتمرة  المواو   ومن

 التعليم  مؤسااسااا  متماة   كمقياس القرمية ةيعالمرج  األكاةيمية  المعايير  صصاادارالقرمية لضااما  الجرةة ا هيئةال  قامت  الهدف

 ايااك   العمارة  هندسااةوالذ  يضاام معايير الهندسااة ايااك  مام ومعايير   (.NARS 2009) الهندسااي القوا   ومنها  العالي
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والتي   2015 ي مام   2030  مصار رؤيةاقرار    اعد الهيئة  قامت ثم،  ةاكليا  الهندسا  المرجرةة الهندساية  البرامب أحدك خاص

صادار   لى   معايير القوا  الهندساي  حيث قامت اتعدي   نصات ملى تفعي  قرامد ا متماة والجرةة المساايرة للمعايير العالمية  

 اياك  مام وخريجي ارنامب هندساة العمارة اياك  خاص الهندساااااااةيهتم اجدارا  وكفا ا  خريب م 2018 ي مام  جديد

(NARS for Engineering, 2018.) [1] 

 : مشكلة البحث

، ضارورة ملوة  ي الفترة األخيرةمن قب  هيئة ضاما  الجرةة وا متماة المصارية   حصاب  امتماة ارامب هندساة العمارة

  الخريب ح ، وئمة خريب ارامب هندساااة العمارة لمتولباتل الواليةو ي الرقت ذاتل يعاني سااارا العم  المعمار  من مدم مق

 ارامب  خريجي الكليا  والمعاهد المانوة لدرجة البكالرريرس، وح  اينظ  التنا س الياااديد    ي  الومرح  مساااترى  ملى ليس

 (.NARS 2018التورير اما يتق م ما جدارا  )  لىتوتاج  المعمار   التعليم

 : البحث فرضية

  .(NARS 2018ارامب هندسة العمارة ) يخريج جدارا  توقيف ملىتسامد تقنية نمذجة معلرما  البنا   

 هدف البحث: 

الموادةة من قبا  هيئاة  -(  NARS 2018ةراسااااة توقيف كفاا ا  )جادارا ( ارامب هنادسااااة العماارة ) لى يهادف البواث 

وذلر للوصاااار  ملى خريب مقئم  "  BIM"البنا  من خق  تقنياة نماذجة معلرما    -ضااااماا  الجرةة وا متمااة المصاااارية

"  ي التعليم المعمار  BIMن نمذجة معلرما  البنا "يلى اساتراتيجية لتضام الرصار   ، و حتياجا  سارا العم  المعمار 

 .(NARS 2018جدارا  ارامب هندسة العمارة )ل  لمن خق  توقيق

 البحث: منهج 

 هم:  ثقث مناهب رئيسية لىميعتمد البوث  

" ومفاهيم الجرةة  ي BIMنمذجة معلرما  البنا  "  ملى مفاهيم تعرفالوذلر من خق    :االستتتتقرا يالمنهج  ▪

 التعليم المعمار .

 (.NARS 2018يتم من خقلل التعرف ملى جدارا  خريجي هندسة العمارة من واقا ) :المنهج الوصفي ▪

 NARSجادارا  خريجي ارامب هنادسااااة العماارة )اين  ةراسااااة توليلياة  من خق    :المقتارنالمنهج التحليتل   ▪

 "BIM(، ومهارا  تقنية نمذجة معلرما  البنا  "2018

  :الدراسات السابقة

"، BIMونمذجة معلومات البناء "  المعماري التعليم تناولت والتي السابقة الدراسات  من مجموعة على باالطالع الباحث قام

 .الدراسات هذه ألهم عرض يلي وفيما

)رسااالة ماجسااتير( كلية  "التعليميةلية تطوير المناهج والعم"(، التعليم المعمار  1991) حشاارف مومد سااقمة ▪

  مبااني   -منااهب  -هيئاة تادريس-العملياة التعليمياة من )قاالاه  ألقرافتنااو  البواث توليا    ا زهر،الهنادسااااة، جاامعاة  

 [2]قرا وحساليه تدريس المناهب التعليمية".  ملى مياك ما التركيي    وتجهييا (

الوستتا ا الريمية كموجل لتطوير التعليو والتدري   الفني في بيئة   اإلبداع"(.  2002)  مومد مومرة حساان معترا ▪

مرضاات الدراسااة  شااكالية "ا ادا  ، جامعة مين شاامس( كلية الهندسااة،  اوث منياارر)  "المعماري في المستتتقبل

وخاصاة  ي مجا  العمارة حيث ظهر  الدراساة ح  الرساائ  الرقمية التي تساتخدم الفني  ي ايئة الرساائ  الرقمية"  

المعمارية الي استكياف هذن ا شكا   ي مرحلة    لألشكا ار  تورلت ا   من مجرة حةاة اظهار  ي التصميم المعم

وحتي المراح  النهائية ، وقد التصاميم ا ولي واذلر يتدخ  الكمبيرتر  ي مملية التصاميم ذاتها منذ مراحلها ا ولي  

 [3] .العمارةاثبتت الدراسة ح  الواسه ا لي يييد من القدرة اإلادامية لد  قق  

" مصر   ي  المعمار  التعليم  حالة  ةراسة  "العالي التعليو  جودة لدعو  آلية طرح  نحو"  ،(2014)  الجراة  مبد حسما  ▪

 جرةة  لدمم  آلية  قرح اهدف  العالي التعليم  ي الجرةة البوث تناو  القاهرة، جامعة الهندساة، كلية(  ةكترران  رساالة)

 المتعلقة النظرية الخلفيا  قرح خق  من وذلر  خاص  اياك  مصار   ي المعمار   والتعليم  مام  اياك   العالي التعليم

 [5]".العالي  االتعليم

الدارساة ملى  وقامت  "" تقنية نمذجة معلومات البناء ومستتقبل التعليو المعماري  (2016حنا  ساليما  ميساى ) ▪

تولي  ومقارنة ا سااتراتيجيا   و(  ي مناهب التعليم  BIMتولي  و هم حهم المنهجيا  وا تجاها  لتضاامين تقنية )

 ي  هذن التقنية تضاااامينللرصاااار  الي اسااااتراتيجية  ( ةاخ  مناهب التعليم المعمار   BIMالوالية لتدريس تقنية )

 [6] .التعليم المعمار 

متطلبات جودة مخرجات التعلو في يستتتو هندستتتة العمارة   –جودة التعليو المعماري "(  2017ححمد قاله حميد ) ▪

البواث الى وضااااا مقترح لتورير التعليم المعماار   ي العراا من خق    يهادف  ")الجتامعتة التكنولوجيتا أنموذجتا  
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مرتكيا ملى الخصارصاية الثقا ية   ي،التركيي ملى توساين مخرجاتل ااساتخدام  كر اةارة الجرةة والتفكير المنظرم

ية والخصارصاية التكاملية للتخصاص المعمار  ومتولبا  العمي  )سارا العم ( ومتولبا  جها  امتماة المجتمعو

 [7] الجرةة العالمية.

 مفاهيو هامة  -1
 "BIM"مفهوم نمذجة معلومات البناء  -1-1

 (.2(، )1مفهرم هذن التقنية ييتم  ملى مجمرمة من الرظائف ويتضمن المفاهيم التالية كما هر مرض  االيك  )
  

 BIM  [8]  يوضح مفهوم الت ) 1شكل ريو )
تقنية    المفاهيو األساسية التي اعتمدت عليها2شكل ريو )

"BIM" [10 ] 

 

وتمثل البيانات والمعلومات : Informationالمعلومات ، وتمثل دورة الحياة الكاملة لعملية البناء: Building البناء

تنتج   التيأداة الدمج والقاعدة  وهي: Modelingالنمذجة ، بعناصر المبنى.للبناء المشتقة من كل مرحلة وتلحق 

 . وتسيطر على هذه المعلومات والبيانات
 وهناك العديد من المفاهيم التي تناولت نمذجة معلومات البناء ومنها:  
تمثيا  رقمي   :على أنهتا  "BIM"البنتاءنمتذجتة معلومتات    McGraw-Hill Construction  منظمتة  عرفت  ▪

وذلر لدمم اتخاذ  وخدماتل،المعلرما  الخاصاااة االمبني   هذا النور  هر يعم  كمصااادر لتباة   وملى  للراقا،مواكي  

ويساتخدم  ي ذلر النماذج الثقثية األاعاة  ي التراصا  اين المصاممين   المختلفة،القرارا  حثنا  مراح  تورر المبني  

 [9] والمصنعين.والمنتجين  

التجتنتتة ▪ التبتنتتاء    تتعتريتل  انتظتمتتة  لتمتعتتايتيتر   The National Building Information Model)التتدولتيتتة 

Standard) NBIMS:   التمثي  الرقمي للخصاائص الرظيفية والفيييائية للمبني، ويعتبر مررة المعر ة التيااركية

الميارو  امتبارا من مرحلة اسااس  تخاذ لقرارا  خق  ةورة حياة   للوصار  ملى معلرما  المنياا  والتي تعتبر

التصارر الي مرحلة الهدم، ويياير هذا التعريف الي البيانا  المنظمة والتي تمث  الميارو  اصاررة الكترونية لكر  

 [10]  انظمة نمذجة معلرما  البنا  مبارة من مملية وتقنية تستخدم إلنيا  النمرذج ا لكتروني.

عملياة التي تر ر الفرائاد التي تظهر جلياة من النمرذج ا لكتروني  : الAIA)طبقتا للمعهتد االمريكي للمهنتدستتتتين ) ▪

وتيام  مركيية المعلرما  والتراصا  البصار  لعناصار المبني وا ساتدامة وكفا ة التكام  اين مختلف التخصاصاا  

 [10] ومراقبة الجرةة وتنظيم المرقا والوصر  لي مخووا  تنفيذية حكثر ةقة.

هر تمثي  موساار  لكا ة الخصااائص الرظيفية     :NIBSالوطني لعلوم البناء )    طبقا للمعهدBIMتعريل التتتتتتت ) ▪

والفييياائياة للمبني والتي ترتب  ااالمعلرماا  من المياااارو  خق  ةورة حيااتال وذلار يؤهلال    يعتبر كمسااااترة   

 خق  ةورة حياة المنياأ. ة  قللبنا  والتي تمكن المالر والمساتفيد من البنا  من اساتخدامل وصايانتل اساهرلل وة  معلرما 

[10] 

 [10] :مايلي   2كما يظهر في الشكل ريو )   BIMعتمد عليها مفهوم ال )إومن المفاهيو األساسية التي 

: تختلف القدرا  البياارية ملى التخي ، لذلر  ص  وجرة نمرذج ثقثي ا اعاة يمكن رؤيتل ويظهر  و التصتتورأالتخيل   ▪

  يل.  الميرو  ملى الفهم الصوي  والمرحد للمعلرما  الموتران تورر المنياة ما اليمن ويسامد حمضا
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 راة الفريف يقل  من ةرجة المخاقرة التي تنجم من مدم التنساايف اين ح: التراصاا  المنظم والمدروس اين  التواصتتتل ▪

و التضااااراا  التي قد تنياااأ مند توااف حا ختصااااصاااا  او مدم القدرة ملى تقييم الواجة الوقيقية للمراة المولراة 

  .ختصاصا ا المخووا  من مختلف  

ميارو  من مختلف النراحي ويفيد التعاو  المبكر  ي ملى ال جااا   يمضاا  الفريف حثار التعاو  اين  آ: تنعكس  التعاون ▪

 ممليا  التخوي  وانا  الميرو .

ةراكل من  قراف المياااركة للمياارو  و: كما ذكرنا سااااقا  ا  التصاارر الجيد يسااامد ملي زياةة اسااتيعا  األالفهو ▪

 مختلف النراحي.

 [11]أسس مفاهيو تطوير التعليو  -1-2

مر الساانرا  الدراسااية    ملىهر نسااف ترزيا المناهب الدراسااية   :(Integrative Education)التعليو التكاملي  ▪

 االعققة اين الموتر  وترقيت تدريسل قبقا للمرحلة الدراسية.االمرحلة الجامعية، ويهتم  

لوبيعة  ا   ، وينقسام لعدة حنماق تختلف قبقكتساا  المعر ة ةراسايا   وهر كيفية    :Cognitive Styles) النما المعرفي ▪

 .مجا  التعليم،  هناك التعليم االمقارنة حو ا ستيعا  حو التيبيل وغيرها

"الواله"  للمتلقيثاات األساس ومتعدة التوبيف، يسام  و  ةمعر النرمي   : Assimilating Style)االستتيعا  نما  ▪

ح ضاا  األنماق  ي وضااا موتر     )يعدلية التعلم الذاتي  آ  شااتي، مما يعيز  آلياالمعلرمة ا  ملىاتعدة تناو  التوبيف  

 ملىالمهارا  يكساه الفرة مرونة تمكن من سارمة التوبيف   ملى ي التمرس قضاا  الرقت  حيث ح  (  التعليمية  المراة

  ليا  الرؤية والتفكير  ي المستجدا  والمتغيرا  المهنية ااستمرار.آالمعلرما  العديدة  يكسه الفرة 

 [ 11] مفاهيو معمارية تبلورت مع التقدم التقني ألدوات الحاس  االلي.أسس  -1-3

في    اإلطتتار  ▪ البوااث   :"The Integrated Architecture Framework" IAF)العمتتارة  التكتتاملي  ااادح 

ميااااروما  اوثياة من  ىم مسااااتنادا  مل1996م وظهر حو  شااااكا  لل  ي مام 1990المياداني لهاذا المفهرم  ي مام  

العملية التصااميمة )كالمعلرما ،    حقرافيجما   حنلالممارسااا  المهنية، كصقار لهيكلة المؤسااسااا  المعمارية حيث  

نية  نل مر  قاا  للتكيف ما ا حتياجا  المودةة اآلحشاااام ، كما   قارذا    تصاااميما    ا  مقدما  راة(،    حتىوالتقنيا  ... 

 المستقبلية.والمتغيرا   

ح  تكام  كا ة معلرما  المجا   المرتبوة االعمارة ةاخ  العملية  :  Integrated Design)يو المتكامل  التصتتتم ▪

 ( حو الرياةة  ي تصميما  الواقة والبيئة.LEEDوذلر قبقا لمعايير ) التصميم األمث  ايئيا   ملىالتعليمية، للوصر  

هر نساااف  ةارة المكته المعمار  اك  تخصاااصاااا  العمارة   : Collaborative Design)التعاوني  التصتتتميو  ▪

حيث  " Multidisciplinary teamsيتم انظام  ريف الميااارو  متعدة التخصاااصاااا  "ال، و والمجا   المرتبوة

 .اينهميعرف مهام ك   رة ملي حسه تخصصل ةاخ  العملية التصميمة وينظم العققة  يما 

 الجودة  -1-4

هتمام من يتعرض لهذا المصااول  والياوية التي ينظر   تعدة  التعريفا  التي تناولت مصااول  الجرةة وتباينت حسااه 

ن يويمكن تعريف الجرةة الياااملة ملى حنها "منهجية  ةارية للمنظمة تهدف  لى تنفيذ الخو  الفاملة  ي توساا   [12]  . ليل منها

ا سااتخدام األمث  للمرارة". اينما المقصاارة اضااما  الجرةة هر "تصااميم وتنفيذ نظام يتضاامن كذلر األةا  ايااك  مسااتمر و

 [31] ." ا  للتأكد من الر ا  امتولبا  الجرةة، والتي تتضمنها المعايير التي تضعها منظما  ا متماةسياسا  و جرا

 الجودة في التعليو المعماري:  -1-5

تتياااال الجرةة  ي التعليم المعمار   ي  قارها العام ما جرةة التعليم العالي ما ا حتفاظ اسااما  التخصااص المعمار ، 

وحهمياة وجرة معايير لتقييم جرةة التعليم المعمار  ميااااتقة من مم  مرائمة حو ترا ف اين ثقث مفرةا  هي منظرمة التعليم 

العم ، ااإلضاا ة  لى ترا قها ما متولبا  الجرةة العالمية  ي التعليم المعمار    المعمار ، ومنظرمة الجرةة، ومنظرمة سارا

 ,ABET, RIBA, NAABمتماة جرةة التعليم الهندساي والمعمار  العالمية المختلفة  كما هر الوا  امتولبا  مؤساساا   

UIA  .[14 ]يكر   حيث  الواله،يئة تتمورر حر  لورا التدريس والتعلم.  ي ا التحديث المستتتمرالتعليم  ي  توله الجرةة وت

التعلم من خق  مدة من قرا ح ضااا  ممارساااا   يتم ضاااما  و ي النهاية التركيي حكثر ملى "التعلم" اد   من "التدريس".  

 [15] .ومن خق  األةلة التي تعرض مم  الوق والتقريم التقييم  

 " BIMتقنية نمذجة معلومات البناء " -2
 : "BIMمعلومات "نشأة وتطور تقنية نمذجة ال -2-1

  ثقثية   المجساااما   واظهرر  السااابعينا ، و ى الماضاااي  القر   مدار ملى انتياااارا    األكثر 2D  األاعاة  ثنائي المفهرم ظ 

 الواساااراية األجهية ضاااعف ريالتور ذلر  حماا  األاعاة،  ثقثية التصاااميما   تورير  تم  (Mock-up  )الماكيتا  3D  األاعاة

 التصااميم  تقنيا   اصةماج البد  تم  الذاكرة  وسااعة ساارمة الواساار   ي  التقدم  ماو  ،األمما  هذن  لمث  اعد  مهيئة  تكن  لم  حيث

  اسااتخدام  حتى  ،م1970  مما  "BIMظهرر "  ادايا  (3يااك  )ال  رضاا وي البنا ،  مناصاار  مختلف دمبوذلر ا األاعاة  ثقثية

 [16] تقريبا   .%80  انسبة البنا   شركا  ي  BIM الا حنظمة
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 " BIM" وتطور تقنيةنشأة   3شكل ريو )

 خالل دورة حياة المشروع    BIM-BAM-BOOMالبناء )مراحل توظيل نمذجة معلومات  -2-2

 [18] [17] :(4كما هر مرض  االيك  رقم ) والصيانة والبنا ث مراح  هي التصميم قيمكن تقسيم ةورة حياة المبنى  لى ث

 

 

 التشغيل   –البناء  –" )التصميو BIMمراحل " يوضح  4شكل ريو )

 "BIMالمرحلة األولى نموذج معلومات البناء " -2-2-1

هر مرضاا  االيااك  رقم   ااأل كار كمترظيف نمرذج معلرما  المبنى  ي قرر التصااميم ووضااا   ي  هذن المرحلة  تتمث 

كما يفضاااا  اشااااتراك   ...الخ(،والكهراا  والميكانيكا  واإلنيااااائيالمعمار  ) كق  من  ن المرحلةوييااااترك ماةة  ي هذ (،5)

 .ا ستيارية لألمررالمراة   اشركا  التصنيا المسبف ومجهيو اوممثلرالتصميم الداخلي   امهندسر

 في مرحلة التصميو "BIM" األولىرحلة مزايا الم -2-2-1-1

 .التصميم ي  مم  نمرذج ةقيف غني االمعلرما  للمبني ▪

يعم  ايك  ح ض   ي ايئة تعاونية حيث   "BIM" الاا نمرذج   ▪

المعمارير  والمهندسااار  والمقاولر  من الباقن، وصااانا   

 ي الفريف يمكنهم تنسايف   اآلخرين األمضاا القرار، وجميا  

ما توساين التنسايف ومراجعة التصاميم  ي   وتباة  المعلرما 

 ، ومقوة لى حاد كبير  األخواا   من  يقلا مماا  وقات مبكر،  

 يا حمضااااا  الفريف الاذين يسااااتخادمر ملى ذلار،  اص  جم

"BIM" العم .حوض  من  يكر  لديهم صررة 

 "BAMالمبنى " المرحلة الثانية نموذج تجميع -2-2-2

المبنى  ي قرر   ي  هاذن المرحلاة    تتمثا  ترظيف نمرذج تجميا 

  تقنية وتساتخدم   ، ي مرقا العم  المقاو  من قب  شاركا     اإلنياا 

كاأةاة رااواة لنقا  البيااناا   ن المرحلاة  نماذجاة معلرماا  البناا   ي هاذ

لتقليص خور  جرا  التراصاا  والمعر ة وتفساايرا    ،والتفاصااي 

 النمرذج المجسااام  ل،العم  الهندساااي الذ  قام المعمار  اتصاااميم

 ،  ذ يغدو المجساام الممث  مبارة والترجيها اإلرشاااةا للمنيااأ ينتق  من قرر التصااميم  لى قرر التنفيذ ليعم  كأةاة لتقديم 

ير ر لجميا الميااركين مجمرمة واضاوة من التعليما  وحةوا    من مواكاة ا تراضاية للمبنى حتى قب  اليارو  اتنفيذن مما

 المختلفة من كا ة التخصاصاا  "MODELS"و ي هذن المرحلة يتم تجميا  ،  العم  وانجازن ادقة  إلتقا التراصا   يما اينهم  

  يوضح مراحل عملية التصميو ودور 5شكل ريو )

توفير الوي  والجهد في  تكنولوجيا المعلومات في

 [18] التواصل مع العميل
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  األهدافهذن المرحلة من حهم مراح  الميرو  وححد    وتعتبرالتصميم     ي مرحلةقد تنتب   التيلدراسة التعارضا     -التعاو -

للمنياأ ينتق  من قرر التصاميم  لى قرر التنفيذ ليعم    م النمرذج المجسا "BIM" لاااااا قامت مليها تكنرلرجيا ا التي األسااساية

 .(6كما هر مرض  االيك  رقم ) اإلرشاةا كأةاة لتقديم 

  "BAM" الثانيةمزايا المرحلة  2-2-2-1

 .ا  تراضية مكانية مواكاة ما سيتم  نيائل  ي البيئة   ▪

والرساارما   ي   مكانية التصاانيا  ي مراح  مبكرة من المياارو  نظرا لمياااركة الملفا األخوا ، ما  التقلي  من   ▪

 .تر ير الرقت ملىمما يسامد 

ووضاا  المياروما ،لخورا  ح     األ ضا  مكانية التوضاير للعديد من السايناريرها   ي مرحلة مبكرة، والترتيه   ▪

 .العديد من البدائ  اما يساهم  ي تقلي  التكلفة

 .التنفيذتتي  لك  من العمي  والمستخدم مياهدة المنتب النهائي قب    ▪

 "BOOMالمرحلة الثالثة نموذج التشغيل المثالي للمبنى "  -2-2-3

يمكن   التي ةاألخيرهي المرحلة  الصايانة و ةارة المبنى، و مرحلةمث  مرحلة ترظيف نمرذج التياغي  المثالي للمبنى  ي تت

الجهاا  القاائماة ملى    عتبرتونماذجاة معلرماا  البناا  لاديمرماة حيااة المبنى وتقاديم كااما  قادراتال للمسااااتخادم،    تقنياة يال ترظيف  

كماا يمكن للجهاا  التخويوياة  ،  حهم المنتفعين من هاذا النمرذجالمبنى  ضااااماا  حةا ن الرظيفي و ريف اإلةارة والتوكم  ي  

  لألغراضمن كم المعلرما  اليرمية المتراكمة ضاامن النمرذج والمتعلقة اساالرك وحةا  المنيااآ   ا سااتفاةةالمتخصااصااة  

تقييم  وكذلر توساااين مم  المباني والتوكم والسااايورة  و، اساااترجاميةلعم  تغذية  األخرىني  التصاااميمية والتخويوية للمبا

 المباني وغيرها.

  "BOOM" الثالثةمزايا المرحلة  -2-2-3-1

 حثرصاايانتل، وةراسااة خو  الوفاظ الرقائي لتجنه حو تأخير  لالتوكم ومراقبة تفاصااي  المبنى ووضااا وتنفيذ خو    ▪

 .مرام  الضرر المختلفة

 يمكن ح  يعم  النمرذج كجهاز  نذار يعم  ملى تنبيل  ةارة المياارو  ملى مراقن   الصاايانة،ليص ممليا   تقييد وتق ▪

 .حو التي تستليم العم  الدور  األمدالخل  الوارئة حو تلر التي تتوله  جرا  الصيانة قريبة 

 ترة  شاغالل لغرض اتخاذ  وخق والميااك  المتكررة  ي المبنى مبر اليمن   األخوا يعم  كأةاة مراقبة تقرم اصظهار   ▪

 .القرارا  المناسبة

األاعاة   من  مودوة ةعدتتعدة استخداما  نمذجة معلرما  البنا  ل: BIM الا البنا  معلرما  نمذجة استخدامات -2-3

(4D …nD-3D ) [  16] (.1)  ي جدو  مرض   هر كما 

 

 

 

 

 

 
 

 النموذج المجسو للمنشأ في طور التنفيذ    يوضح6شكل ريو )
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   BIM) أدوات نمذجة معلومات البناء  -2-4

البرامب األكثر   (7رقم )  شااااك  يرضاااا 

  والياركا  المنتجة   "BIM"شاهرة  ي مجا  

 يتعلف   يماا  ومن خق  اسااااتوق  للرح ،  لهاا

 القواما   تسااااتخدمها التي البرامب امنصااااة

  حيث   ،(AEC)  اإلنياااائي  المجا   ي  العاملة

 اأ   المسااتخدمين، من العظمى الغالبية حجاات

  هر  Autodesk ااااااا  الخاص  Revit  ارنامب

رقم   جدو اال  مرضا  هر  كما اساتخداما  األكثر

ا  ذلار  تاأكياد  تمو(،  2)  [  19]تقرير   ي  حيضااااا 

McGraw-Hill 2020 BIM Smart 

Market Report،   50  ح   حظهر  والااذ  %

ا  اساتخدمرا  المساتجيبين من   مما  ،Revit  حيضا 

،  ا  اساااتخدام األكثر  األسااااساااي النظام يجعلل

من خقلل زياةة ةرجة الرمي   حيضااااا    يظهرو

م  حياث  2011من ماام   "BIMاقنياة الااااااااا"

يياةن  ام  2020مام    %73 لي    %13  زاة  من

ضااعاف من ذ  قب  مما يؤكد حهمية حخمسااة 

 (8كما هر مرض  االيك  رقم )تلر التقنية  

 

 

 [ 16] والشركات المنتجل لها  "BIMيوضح أدوات "  2جدول )

Product 

Name 
Company Basic Function Interoperability OSS Web Link 

Archicad Graphisoft 
Creating architectural 

models 

DWG, DXF, IFC, 

SKP, 
No 

http://www.graphisoft.com/ 

 

Tekla Tekla 
Detailed design of 3D 

structures models 

DWG, IFC, DGN, 

DXF, CIS/2, DTSV 

y SDNF 

No http://www.tekla.com/la 

Revit Autodesk 
Creating and reviewing 3D 

models 

DWG, DGN, Dxf, 

Sat, SKP, IFC, 

gbXML 

No http://www.autodesk.com/ 

Bentley 
Bentley 

Systems 

Creating and reviewing 3D 

models 

IFC, DWG, DGN, 

Dxf, PDF, gbXML 
No https://www.bentley.com/en 

SketchUp Trimble 
3D conceptual modeling 

design 
DWG, DXF No https://www.sketchup.com/ 

   "BIMتقنية "  مراحل 2جدول )

Pre-BIM 

 يبل 

Idealized BIM 

 نموذج

Post BIM 

 بعد

3D 4D 5D 6D 7D nD 
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 [ 21] استخداما    "BIM  يوضح أكثر أدوات "7شكل ريو )
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 [ 21]  استخداما    "BIM  يوضح أكثر أدوات "7شكل ريو )

 

 " BIMتقنية "بيوضح درجة الوعي  "Hill 2020 BIM Smart Market Report-McGrawتقرير" [21]  8شكل ريو )

   مصرفي  وصناعة البناء" BIMالبناء "تطور مفهوم نمذجة معلومات  -2-5

حيث حصاادر   ،خيرة  ي مصاارحكثر وضاارحا  ي الساانرا  األ  (BIMملي تقنية نمذجة معلرما  البنا ) صااب  الولهح

 Theالكود المصتري لنماذج معلومات البناء"المركي القرمي لبورث ا ساكا  والبنا  كرةا  خاص انمذجة معلرما  البنا  "

uilding Information ModelingEgyptian Code For B"    كما   [22]م 2020لساانة   62االقرار الرزار  رقم

 ي كا ة المياروما  التي "BIMاتقنية "تعميم العم  االهندساية للقرا  المسالوة   ةقرار الهيئكذلر (، و9هر مرضا  االياك  )

وكذلر قيام العديد من الميااروما  القرمية ااسااتخدام هذن  .( 10كما هر مرضاا  االيااك  )  تقرم اتنفيذها وا شااراف مليها

التقنية، وكذلر ترجل العديد من شاركا  المقاو   والمكاته ا ساتياارية المصارية لتأسايس وحدا  خاصال للعم  اهذن التقنية 

التأهي  لتدريه (، وانتياار العديد من مراكي التدريه و11حيث حنها تيام  معظم قواما  ا نياا  كما هر مرضا  االياك  )

 المهارا   ي ونقص   جرة حصاااابوت هناك ومالميا   موليا    التقنية هذن  ملى  الوله يياةة"، و لBIMالمهندسااااين ملي تقنية "

 اهذن القيام لملي عر الم ره التعليم قوا      المجا  هذا مث   ي  المتخصااصااين من العديد ويرى  التقنيا  هذن لمث  المولراة

  ي لمهنة العمارة والممارساين الممييين الوق  لدى  الرمي ر ا كذلر، ووالصانامة التعليم  اين الفجرة  ساد خق  من المهمة

 .العم  سرا
 

 

    [22] البناء معلومات  لنماذج المصري  الكود  9شكل ريو )
تفنية  المسلحة لتعميو للقوات الهندسية الهيئة يرار  10شكل ريو )

"BIM " 



 " NARS 2018" كمدخل لتحقيق جدارات خريجي برامج هندسة العمارة "BIMتقنية نمذجة معلومات البناء"

 

  JAUES,17,65,2022                                                   1399 

 

    BIM" [16]نية "قتيوضح  نطاق االعمال الذي تشملل   11شكل ريو )

 )التطور التاريخي في يطاعات التعليو  BIM""مراحل دخول تقنية  -2-6

التعليم ) BIMادح تدريس تقنية ) التسعينا  من القر  (  12)رقم  هر مرض  االيك     كما(  AEC( ضمن   ي منتصف 

كما استخدمت كق من جامعة  (University of Georgia) العيرين وحجريت حاواث منها  ي جامعة جررجيا للتكنرلرجيا  

للتكنرلرجيا   توبيقا   (Texas A&M University)  امس ايل &  وجامعة تكسا  (University of Georgia)  جررجيا 

الجامعا  نور تنفيذ استرةيرها  تصميم ميتركة اين    اتجهتم  2010مام    ، و ي[23]اهمقق(  ي تعليم  BIMنمذجة )تقنية  

المتعدةة   والتخصصا   )شك  Transdisciplinary BIM Studioالمستريا   البنا     (6   استرةيرها   ذلر  ملى  ومثا  

للتكنرلرجيا التي تقدمها جامعة  رجينيا  المستريا  ومن جميا  (Virginia Tech) المتكام   ، والتي تضم قق  من جميا 

العمارة والهندسة والبنا  لا  ، وارامب  العالمي  الملخص  الرارةة من    ،NATSPECةما تقرير  الرةوة  الذ  يستند  ق   لى 

 ي المناهب  وةاخ  اليركا   BIMادمم من الصنامة والوكرمة لتعليم  BIMية من األقراف المهتمة انماذج مجمرمة مالم

من خق  النظر  ي ثقثة مناصر  وذلر  ،  BIMاتقنية الاالرمي  وحاو  هذا التقرير الترثيف الكام  لوالة التعليم  ، والدراسية

 ي الدا  مث  كندا والر يا  المتودة والمملكة   (، والرمي / ا ستيعا   التعليم / التدريه ، والمباةرا  / المنظما )رئيسية  

واليااا  وحستراليا   التيير و نلندا والنرويب وجنر    ريقيا والصين وهرنب كرنب وسنغا ررة  المتودة وهرلندا وجمهررية 

ملى   BIMالاوا ستيعا    ييا    ي ازةياة، ما امتماة    BIMاتقنية الاح  الرمي    NATSPECكيف تقرير  و،  ونيرزيلندا

ومدارس   مالمي،االواجة  لى نمرذج امتماة  ا   ترصي هذن الدراسا  معو،  AECOنواا واسا من قب  الممارسين  ي صنامة  

حنوا  الصنامة   ي جميا    BIMالاما ةمم الصنامة والوكرمة لتسهي  تعلم    لهذن التقنيةمتعدةة التخصصا ، ومؤسسا  تعليمية  

  BIM، وهر حو  نظام  Edu-BIMمجمرمة من الباحثين )كرريا الجنراية (    قرر  2011 ي مام  ، وواألوساق األكاةيمية

يستخدم النظام ملى وجل  ، ومفترحة  BIMمكتبة  ااإلضا ة  لي  تعليم ذاتي" )ح  نظام تعلم ذاتي مخصص(  النظام  "اخاص  

تعليم   مملية  ملى    BIMالتوديد  التعليمية،   العاملينا ا   كف)انا    والخبرا   الياملة،  والخدما   للنظام  الوالي  والهيك    ،

حسه    BIMكتسا  المتعلمين لعمليا    هر قدرتل ملى ةمم    BIM U-educationالميية الفريدة لنظام  (، ولكن  والترصيا 

 . نر  العم 

 

    AEC( [24]في يطاعات التعليو ) "BIM"مراحل دخول تقنية   12شكل )
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   [25] التعليو  في BIMعقبات تضمين الت )أهو  -3

 ي األوسااق األكاةيمية، وخق    BIMملى ةمب    BIMيعم  الترارير  والباحثر  النياور   ي  ملى الصاعيد العالمي 

تيام  قضاايا الساياساة مرائف مث  حيث  ،  واجهرا اعض الصاعراا  المتعلقة االساياساا  والتكنرلرجيا والعمليا  العمليةهذن 

ومتولباا  مهاارا    BIM)ا  تقاار  لى الادا ا، وا متمااة العاالمي غير المرحاد، وقضاااااياا ا متمااة المهني وقضاااااياا منااهب  

، والياؤو  التقنية BIM، وتراخيص ارامب BIM)اختيار حةاة  تتضامن مياكق  التكنرلرجيا مث  ، والمتنرمة(  BIMنمذجة 

BIM   ااإلضاااا ة  لى الواجة  لى مرا ف معم ،BIM IT)العمليا  تعاني من حما،  ، ومكتبا  الكائنا ، وحةوا  التنسااايف 

دة  ميااااك  مث  )الرواا  الضاااعيفة اين الصااانامة واألوسااااق األكاةيمية، والواجة  لى تعاو  متعدة التخصاااصاااا ، ومتع

 .(غير المكتملة  BIMالمستريا ، ومتعدة الجنسيا ، ومناهب 

العقبا  الرئيساااية التي واجهتها ما تدريس    Barison and Santos (2012b)من ت الدراساااة التي حجراها كق  تناول

BIM  وا متماة  ،والمرارة ،والتوفيي ،الرقت)كاةيمية األ البيئة وليالفئة األ تيم ثقث  ئا  ل   لىتصنيف تلر العقبا  تم و، 

والتعليم التقليد  والقلي  من العم  الجمامي ونقص  ةالتدريس )الفرةي ، والفئة الثانية سااار   هم ألساااسوالمناهب الدراساااية(

تيجية ، وقامت هذن الدراسة ارضا استرا)اإلادا ، والتعلم، والتدريس، والمعر ة( BIM الاا حةوا    وحما الفئة الثالثةالتعاو (. 

مث  المساتريا  التمهيدية والمترساوة  BIMةورا  الاااااا تم تقديم ثقثة مساتريا  مختلفة من حيث  هذن العقبا     ملىللتغله 

من اسااترةير المترساا  يتألف  المسااترى ، وحما يتكر  المسااترى التمهيد  من ةورة  ي التمثي  الرساارمي الرقمي، ووالمتقدمة

 التخصصا .استرةير تصميم متعدة  وييم   المسترى المتقدم ، وحخيرا  تكنرلرجيا البنا تصميم متكام  وةورا   ي 

من حساتراليا، اساتكياف وناقل القضاايا التي تمت  Panuwatwanich et al( .2013  ) ريف آخر من التراريين، مث  و

 ي   BIMرئيساية حمام ةمب  ساتة مرائف الدراساة  لي  هذن   وترصالت  ، ي المناهب الدراساية  BIMمراجهتها  ي ساياا ةمب 

 التعليم العالي: 

 .BIMالخقف حر  مفاهيم  (1)

 .هياك  البرامب التقليدية (2)

 .الواجة  لى معر ة حساسية قرية (3)

 .الواجة لمياركة الصنامة (4)

 .مقاومة التغيير (5)

 .قضايا ا متماة المهني (6)

المييد من  وقدمالتعليم  ي    BIM( ةرس العقبا  التي تور  ةو  تنفيذ  2015. )Hedayati et al ي اآلونة األخيرة،  و

الوراجي الثقثة األولى  ،  قام الوق  اتصنيفالترصيا . حدةوا العرائف الرئيسية وقلبرا من الوق  والمواضرين ترتيبها

 ملى النور التالي:

 .تغيير ممارسا  العم  التقليدية مدم رغبة المواضرين  ي  (1)

 .البرامبالتكلفة العالية والتدريه المكثف ملى  (2)

 المواضرين األكبر سن ا غير قاةرين ملى التعام  ما ححدث التقنيا  والممارسا .  معظم    (3)

 ملى النور التالي:  قامرا اتصنيفهم)حمضا  هيئة التدريس(  المواضرو وحما  

 .BIMمدم مق مة اعض المياريا الجامعية  متماة   (1)

 .مدم رغبة المؤسسة  ي المياركة  ي مناهب جديدة (2)

 جديدة.  BIMالوراجي القانرنية لبد  ةورة  (3)

هو  حفكان   ، ااإلضاا ة  لى ذلر، تم  جرا  مسا  آخر اين المواضارين لتصانيف ا ساتراتيجيا  للتغله ملى هذن الوراجيو 

 :ى بها هيثالث استراتيجيات موص

 .الجديدةتدريه المواضرين ملى تكنرلرجيا البرمجيا    (1)

 .توقيف القيمة من تسهي  مملية البنا  (2)

 شرا  البرامب والتكنرلرجيا. (3)

   [25] .التعليوالحالية لتضمين تقنية نمذجة معلومات البناء في  االستراتيجيات -4

نون اواجة  لى اسااتراتيجيا  للتغله ملى  ولذلر   ،حل مشتتكلةأو  اإلستتتراتيجية هي خطة عمل مصتتممة لتحقيق هدف

اتورير  قاامات العادياد من األاوااث  و  .التعليم ي    BIMالصااااعرااا  التي يراجهاا األكااةيمير  حثناا  تجرااة وةمب نمااذج  

  من مجرة  ضا ة ةورا  جديدة  لى  ا  ح  هذن العملية حكثر تعقيد  وتبين ي التعليم المعمار   BIM لتضمين الااااا   استراتيجيا 

( التصااااميم  2)  التولي ،( 1العملية المعتمدة ايااااك  مام لتورير المناهب خمس خورا : ) وتتضاااامن،  الدراساااايةالمناهب 

( مراجعة 5) ،( تيااكي  لجنة تنفيذ وتقييم المناهب4) المناساابة،( اختيار حساااليه التدريس والتعلم والتقييم  3)  المرضاارمي،

ا جرهري BIM الا  لدىمن ذلر    مواالرغ  المناهب.  واالتالي ،التيييد والبنا من تخصصا  صنامة   ا  القدرة ملى ح  تكر  جي  

تتضامن هذن المعايير المتولبا  األسااساية واألهداف  ، وBIMيجه مراماة العديد من المعايير حثنا  تخوي  وتورير مناهب  

 علي  BIM الاا  التوقيف  ي تصميم مناهبقامت مجمرمة كبيرة من األةايا  ا، ووالموتريا  ومنهجيا  التدريس والتقييما 

 سبي  المثا :
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ووصف كيف   ،BIMلتولي  ا ستراتيجيا  الوالية لتخوي  منهب  (  م2010)   ،Barison and Santosدراسة )  ▪

 وتقديمها وتوريرها وتقييمها. BIMتم تخوي  مدة قلي  من ةورا  

والتعاو  متعدة   اعد،استولا كيف تم ةمب ا اتكارا  التعليمية للتعلم من  (  م2011)   ،Becerik-Gerberدراسة ) ▪

حظهر  ةراستهم  و  BIMاألمريكية  ي مجا  مرضر     AECمن ارامب    101والتعاو  الصنامي  ي    التخصصا ،

 AEC ي الغاله  ي تدريس التصرر التصميمي وحنيوة البنا  اين ارامب    BIMيتم استخدام    الوالي،حنل  ي الرقت  

ا المجا   التي ترغه  يها  هذن،  . BIM ي زياةة ترسيا استخدام  ارامب هندسة العمارةوهذا  الجانبا  هما حيض 

  BIMوتوديد ا تجاها   ي تدريس   BIMاتقييم التنفيذ الوالي لااااا م( قامت  2012)   ،جوانيدس وآخروندراستة ) ▪

ا حكاةيمي ا للهندساااة المعمارية والبنا   ي الر يا  المتودة األمريكية  81 ي  وحظهر  نتائجهم ح  المييد من   ،ارنامج 

  5Dو  4Dوح  العديد من مدارس البنا  تركي ملى نماذج  ،   ي مناهجها الدراسية BIMمدارس البنا  قد نفذ  نماذج  

  ي التدريس مقارنة امدارس الهندسة المعمارية.

(  ي اعض الدو  المتقدمة، وقد مملت هذن المجمرما  جنبا  BIMمدة مجمرما  لتقنية )،  هذن الدراسا  وغيرها حنيئت

( وقواما  التعليم لتوسين نرمية المباني وإلمداة قواما  البنا  االمتخصصين الميوةين  AEC لى جنه ما صنامة البنا  )

اتقنية ) العم   اتخوي     (، اعضBIMامهارا   قامت  المجمرما   )  استراتيجيا هذن  تقنية  ةاخ  مناهب  BIMلتضمين   )

 . ا ستراتيجيا (، و يما يلي سيتم تولي  حهم هذن AECالتعليم )

   [6] .لتقنية نمذجة معلومات البناء في المملكة المتحدة  BAF)) المنتدى األكاديمي استراتيجية)االستراتيجية االولي   -6-1

يتكر  من مجمرمة من الممثلين   ،  BIM   (The BIM Academic Forum-UK (BAF")الا المنتدى األكاةيمي لتقنية

الكاملة   الوياة  المياريا ملى مدى ةورة  المتكام   ي  التعاوني  العم   لتعييي  البريوانية وقد تم تيكيلل  الجامعا   لعدة من 

( والهدف  BIM(، وقام المنتدى اتورير مخو  لمخرجا  التعلم لتقنية )BIMللمبنى ومن خق  المياركة األكاةيمية وتقنية )

(  ي المستريا  المناسبة ةاخ  التعليم الجامعي BIMمب تعلم تقنية )داقتراح خارقة قريف نور رؤية قريلة األج  ل  هرمنل 

( ميوةين االمهارا  المولراة التي توتاجها صنامة البنا ، واد  منتد   BIMوالدراسا  العليا مما ير ر خبرا  اتقنيا  )

BAF  حيث ح  ارامب البكالرريرس الجامعية  ي المملكة   7 لى    4لم  ي المستريا  من  ي توديد متولبا  موتملة لنتائب التع

يعرض مخرجا   (  3رقم )  التالي  للدراسا  العليا ، والجدو   7( والمسترى  6،  5،  4المتودة تتكر  من ثقثة مستريا  )

 (. BIM Academic Forum,  2013) الجامعيالتعلم المقترحة لمستريا  التعليم  

 " BAFاألكاديمي "  مخرجات التعليو لمنهجية المنتدى   3جدول )

 

 
 

    البناء التعاوني) معلوماتتقنية نمذجة ل  IMAC) استراتيجية)االستراتيجية الثانية   -6-2

( لمسامدة األكاةيميين ملى تورير  Framework IMAC( وسمان )BIMخو  لتعليم تقنية )  [26]صمم جنيفر ماكدونالد 

( ويهدف المخو   لى  ماةة تورير المناهب القائمة AECتوساين التصاميم التعاوني ةاخ  قواما  تعليم )مقرراتهم من حج   

 ي جامعة التكنرلرجيا اسايدني وجامعة جنر  حساتراليا وجامعة نيركاسا ، وينقسام  لى حراعة مراح  ومساتريا  مختلفة من 

)الاتارضااااايا    هاي:  الاماعااالاجااة  Illustrationاإلناجااازا    ،Manipulation  الاتاواباياف  ،Application    والاتاعاااو

Collaboration )( 12كما هر مرضاا  االيااك  رقم)   الرم  اتصاانيف، وقد ارتبوت هذن المراح (Bloom) ألهداف التعلم

 :، و يما يلي وصف لك  مرحلة من المراح  األراعة  (13كما هر مرض  االيك  رقم)المعر ية واإلةراكية 

 .ا ستجااةالمعر ة / الفهم / ا ستقبا  /  (Illustration) :(مرحلة الترضي  ▪

 .: )الفهم / التوبيف وا ستجااة / التقييم(Manipulation)مرحلة المعالجة  ▪

 (.التنظيم: )التوبيف / التولي  والتقييم / (Application) مرحلة التوبيف ▪

 (.)الترليف / التقييم والترصيف (Collaboration) :مرحلة التعاو  ▪



 " NARS 2018" كمدخل لتحقيق جدارات خريجي برامج هندسة العمارة "BIMتقنية نمذجة معلومات البناء"

 

  JAUES,17,65,2022                                                   1402 

 
 

 تصنيل بلوم ألهداف التعليو المعرفية واإلدراكية   13شكل ) IMACالمراحل األربعة المنهجية    12شكل )

    NARS)   في مناهج التعليو المعماري في مصرBIMالمقترحة لتضمين تقنية ) االستراتيجية -5

 فلسفة بناء االستراتيجية المقترحة.  -5-1

ما   ةمتيامنا و  ،العقاد المااضااااي  خق مولياا و قليمياا وماالمياا  (  BIMييااةة الولاه ملي تقنياة نماذجاة معلرماا  البناا  )نظرا ل

اسااااتجاا     ،مواالباا  مجتمعياة نور تورير الخريجين ألملى معاايير الكفاا ة وما األةاياا  التي تادمم قيماة التعلم المتكااما 

التعليم الهنادسااااي  ي جميا حنواا  العاالم من خق  تور  نمرذجي نور نهب حكثر شاااامرلياة وتكاامق   ي التعليم، حياث حادث  

 ،ةيا )المعر ااالمهاارا     وكاا  يعبر منهاا(  Learning Outcomes)(  LOتور   ي التعليم القاائم ملى مخرجاا  التعلم )

 Competency-Based  ا لتعليم القاائم ملى الكفاا ا   ليالواالاه توقيقهاا،    ( التي يجاه ملىالاذهنياة، والمهنياة، والعااماة

Education (CBE)   و شااراكهم  ي   الوق ، والذ  ظهر نتيجة الواجة  لى تركيي التعليم الهندسااي ملى تورير كفا ا

وتاأكيادا  لهاذا الهادف     [27].وتعييي المماارسااااا  الجيادة للتعلم المتكااما  الوق تجاار  الويااة الراقعياة، والتاأكياد ملى قادرا  

كمقياس   صصادار المعايير األكاةيمية المرجعية القرمية  ا (NAQAAEوا متماة ) القرمية لضاما  جرةة التعليم  قامت الهيئة  

(. والذ  يضام معايير الهندساة اياك  مام ومعايير  NARS 2009مؤساساا  التعليم العالي ومنها القوا  الهندساي )  متماة 

قرار رؤية مصاار  البرامب الهندسااية المرجرةة اكليا  الهندسااة، ثم قامت الهيئة اعد  كأحدهندسااة العمارة ايااك  خاص 

معاايير    اتوادياث  للمعتايير العتالميتةوالتي نصاااات ملى تفعيا  قراماد ا متمااة والجرةة المسااااايرة    2015 ي ماام    م2030

 ,NARS for Engineering) بجدارات وكفاءات خريج الهندستتتتتتتةيهتم    م2018مام   صادار جديد لى   القوا  الهندساي 
هندسااة العمارة ايااك  خاص ليصااب  العدة    ي، حيث اشااتم  ملي كفا ا  خريجي الهندسااة ايااك  مام وخريج[28]  (2018

كفا ا  للتخصااص(، وتسااعي   5كفا ا  مامل،  10( كفا ة مقساامة  لي )15اإلجمالي لكفا ا  خريجي هندسااة العمارة )

( كفا ا  لتخصص  5) –( اعد توليلها   NARS 2018ا ستراتيجية المقترحة ملي توقيف كفا ا  خريجي هندسة العمارة )

و ي الرقت ذاتل الرصاار   لي تضاامين تقنية نمذجة معلرما     ،(BIMااسااتخدام تقنية نمذجة المعلرما  ) -ارنامب العمارة 

( هيكا  14ويبن اليااااكا  رقم ) .البناا   ي التعليم المعماار  لتوريرن والوصاااار  ملي معمااريين مراكبين لساااارا العما 

 على مجموعة من المفاهيو الهامة يمكن توضيحها كالتالي: ةاالستراتيجيواعتمدت ا ستراتيجية المقترح، 

 .معايير اعتماد جودة التعليو الهندسي ▪

كما حنها تمث  ترقعا  مامة حر     ،هي مراجا خارجية لتصاميم ور ا مساترى البرنامب التعليمي الجامعي لكليا  الهندسة

معايير من  ةرجة البكالرريرس  ي الهندساة، وترضا  الساما  والكفا ا  التي يتمتا اها خريجي البرامب الهندساية امختلف  

والتي تعتبر مناسابة ومعقرلة من حج  حماية   األكاةيمية،وتمث  هذن المعايير الود األةنى من متولبا  الجرةة   ،تخصاصااتها

 [28] .والمؤسسة، والمجتما الوق ،ك  من مصال  

 .المعماريمعايير اعتماد جودة التعليو   ▪

الخريب وماا ينبغي ح  يكتساااابال من معاارف ومهاارا  تؤها  الواالاه لعضاااارياة المجتما    كفاا ا هي معاايير تتضاااامن  

 [29]ومتولبا  المهنة المستقبلية. 

وهر اتوااة تاااا لليرنسااااكر  :  International Union of Architects (UIA)االتحتاد التدولي للمعمتاريين   ▪

UNESCOوتم   1996من خق  تجما لعدة من المعماريين، وضا معايير للبرامب التعليمية  ي مام    1948 ي مام    ، ادح

التعليميااة2017وحخيرا   ي    2011، و2005، و2004توااديثهااا  ي   البرامب   ، ويقرم ارضااااا مباااةي ومعااايير  جاازة 

 .المعمارية مصممة اصشراف المعهد الملكي البريواني للمعماريين

المستتتتتهتتدفتتة   ▪ التعلو  نواتج  على  القتتا و   Intended Learning Outcomes (ILOs)-Basedالتعليو 

Education  
اصااااررة متدرجة، مبر مراح   للوق مامة(  –مهنية   –ذهنية  -معر ية  )  معارف ومهارا   لكسااااهترضااااا    معايير

ةراسااية زمنية مختلفة، للوصاار  ملى نرمية من الوق  كمخرجا ، يمكنهم ح  يكرنرا مدخق  ذا  جرةة مالية لساارا 

 [29] العم 

   Based Education (CBE)-Competency [29]التعليو القا و على الكفاءات   ▪
 الوق شامرلية وتكامق   ي التعليم. وقد ارز نتيجة الواجة  لى تركيي التعليم الهندساي ملى تورير كفا ا   يهدف التعليم  

  .ةالمتكاملوتعييي الممارسا  الجيدة للتعلم  الوق والتأكيد ملى قدرا   الراقعية،و شراكهم  ي تجار  الوياة 

 التوضيح مرحلة 

المعالجة مرحلة   

التطبيق مرحلة   

التعاون مرحلة   
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 [32]  ؟لجدارةا ▪
المعارف والمهارا  وا تجاها  السالركية المولراة لمجا  معين حو للعم  ارظيفة  الجدارة هي مجمرمة متكاملة من 

 حو مهنة مودةة.

 [32] ؟ CBased Education (CB-Competency(المنهج القا و على الجدارة ▪
ما يترقا منهم معر تل، لذا   ملىمنهب يركي ملى ما يترقا من المتعلمين القيام ال اد  من التركيي ايااك  حساااسااي 

ألنال يرقاد العققاة اين ، وويتكيف ما ا حتيااجاا  المتغيرة للوق  والمعلمين والمجتماالمتعلم    ملى هر منهب يعتماد  

ق ، واالتالي يييد من  رص ترظيفهم والمنا سااة موليا ومالميا، التعليم والعم  وير ر متولبا  ساارا العم  لد  الو

مداةن  يودة حسس تقييم الوق  من اداية  والمياركة الفعالة  ي مملية التعليم،   ملىويييد من ةا عية الوق  ويياجعهم  

  ملىألنل يبنى    يؤه  الوق  لمجا  العم  والوياة ايااك  ماموحيث تسااتخدم الجدارا  كأسااس واقعية لتقييم الوق ، 

 Technical(، والجدارا  التخصااصااية الفنية )Key Competenciesنرمين من الجدارا  هي الجدارا  العامة )

Competencies). 

    .BIM)كفاءات تقنية نمذجة معلومات البناء  ▪

 الاااا هي السما  اليخصية والمعر ة المهنية والقدرا  التقنية المولراة من قب  الفرة ألةا  نياق   (BIM)كفا ا   

BIM   حو تقاديم نتيجاة متعلقاة انماذجاة معلرماا  البناا . يجاه ح  تكر  هاذن القادرا  حو األنيااااواة حو النتاائب قااالاة للقيااس

، وتياام  تقنية نمذجة معلرما  البنا   [30]ليم والتدريه  مقاا  معايير األةا  ويمكن اكتسااااها حو توسااينها من خق  التع

مملية  التعليم و فنمرذج حارسعدة لتورير   BIM، كذلر تقنية  (15)كا ة مراح  الميرو  كما هر مرض  االيك  رقم  

 [11]( 16ييم  المرحلتين )األساسية، والنهائية( كما االيك  رقم ) ا ادا  والذ 

 

  الي كفتاءات NARSكفتاءات )  وذلت  من خالل تحليتل  14ريو )  لاالستتتتتراتيجيتة كمتا هو موضتتتتح بتالشتتتتكت تو بنتاء   

  تحليل كفاءات خريجي  4ويوضتح الجدول ريو )  BIMتفصتيلية يمكن تحقيقها من خالل كفاءات نمذجة معلومات البناء )

كما هو موضتتح     وأدواتها المختلفةIMBوتحقيق ذل  من خالل كفاءات )  UIAبرنامج هندستتة العمارة وربطها بمعايير 

 . 5بالجدول ريو )
 

 

 

في التعليو    BIMتضمين تقنية نمذجة معلومات البناء )و NARS 2018تحقيق جدارات ل المقترحة ةيوضح االستراتيجي  14)ريو شكل 

 المعماري. 

كفاءات خريجي برنامج 
هندسة العمارة 

NARS2018

تحليل كفاءات 

NARS2018 تحليل كفاءات(BIM  

المقررات 
الدرسية لبرنامج 

العمارة جامعة 
االزهر 

مشروعووثائقملخصاتإعداد
المهندسمسؤولياتوفهمالتصميم،
يفبماالبناء،صناعةفيالمعماري

فيالمعماريالمهندسدورذلك
وشراءالعطاءاتتقديمعمليات

.المبانيوإنتاجالمعماريةالخدمات

ة إنشاء تصميمات معماري 
ي وحضرية وتخطيطي ة تف 

بالمتطلب         ات الجمالي         ة 
والفني           ة، باس           تخدام 

: يالمعرف ة الاافي  ة بم  ا يل  
الت           اري  والن ري           ة، 
والفن       ون الجميل       ة ذات 

اث الص  لة، والثقاف  ة والت  ر
المحل          ي، والتقني           ات 

.والعلوم اإلنسانية

ي إنت   اج التص   ميمات الت   ي تلب   
ن متطلبات مستخدمي المبن   م 

خ       ال فه       م العا        ة ب       ين 
األش     خام والمب     اني، وب     ين 

  المب  اني وبيئته  ال والحاج  ة إل  
ه  ا رب  ط المب  اني والمس  افات بين

.باحتياجات اإلنسان وحجمه

إنش   اء تص   ميمات مس   ؤولة 
ح والحف     ا  عل       إياولوجي     ا

البيئ  ة وإع  ادة تههيله  ال م  ن 
ائي التصميم اإلنش: خال فهم

والبن           اء والتانولوجي           ا 
والمش             اال الهندس             ية 
المرتبط           ة بتص           ميمات 

.المباني

تحوي    ل مف    اهيم التص    ميم إل      
مب    اني ودم    ج المخطط    ات ف    ي 

: التخط   يط الش   امل ض   من  ي   ود
تموي           ل المش           روع، وإدارة 
المش    روع، ومرا ب    ة التا    الي  
وط    رل تس    ليم المش    روعل م      

ات امتاك معرف ة اافي ة بالص ناع
والمن مات واللوائح واإلجراءات

.المعنية

كفاءات خريجي  

برنامج هندسة  

العمارة  

(NARS2018   

BIM 
  Building   

Information  

  Modeling 

في برنامج   BIM االستراتيجية المقترحة لتضمين الت

 هندسة العمارة 

A01 

A02 
A03 

A04 

A05 

BIM 

BAM 

BOOM 

A1 
A1-01 



 " NARS 2018" كمدخل لتحقيق جدارات خريجي برامج هندسة العمارة "BIMتقنية نمذجة معلومات البناء"

 

  JAUES,17,65,2022                                                   1404 

 .(BIM Building Information Model*نمذجة معلومات البناء
 .BAM (Building Assembled Model)*نمذجة تنفيذ البناء

 .BOOM (Building Optimized Operations Model)*نمذجة إدارة وتشغيل البناء 
 NARS (National Academic Reference Standards)* المرجعية.المعايير االكاديمية القومية 

 CBE (Competency-Based Education)* الكفاءات.  علىالتعليم القائم 

 
  

 

توافق تقنية نمذجة معلومات البناء مع نموذج    يوضح 16شكل ريو )

 [ 31] االبداع ةم  لتطوير التعليو المعماري وفق عملي2003أبوسعدة )

البناء    يوضح مراحل تقنية نمذجة معلومات 15شكل ريو )

(BIM   

BIM 
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 النتا ج  -6

يعتبر األ ضا  من  وتضامينها  ي ارنامب هندساة العمارة  اتقنية نمذجة المعلرما  (NARS2018)  توقيف الجدارا  ▪

: يقضااى ملي  )أكاديميا  يوقف ثقث حهداف حساااسااية    نلحيث    حاستتبيا  ، مهنيا، أكاديمياناحية الممارسااة المهنية )

ويساام    من خق  تقنية نمذجة معلرما  البنا ،   الممارسااة المهنيةتقلص مساااحة ا ادا  للمعمار   ي ظ  ظروف 

يجعلهم األكثر  لمااماا اكا  حقراف العملياة   )مهنيتا  :للمعماار  ااالوققاة اإلاادامياة ما توقيف األسااااس ا كااةيمياة،  

ساه ا لي نظم الوامن  القصارىيوقف ا ساتفاةة    )حاستبيا  :التصاميمية اك  تعقيدا  سارا العم   ي يد المعمار ، 

ححد الولر  العلمية الياااااملة    (BIM)المعلرماتية إلنتاج مسااااتندا  المياااارو .  كانت تقنية نمذجة معلرما  البنا  

 للميكق  المهنية. 

وتورير التعليم   المعماريين المراكبين لسااارا العم  توتم ملينا انا  اساااتراتيجية جديدة لمراجهاتها  ملىزياةة الوله  ▪

 المعمار 

يضاااامن   NARS2018ةمب تقنياة نماذجاة معلرماا  البناا   ي التعليم المعماار  الجاامعي وتوقيقال لغاالبياة جادارا    ▪

 ثم الود من النقص  ي المهارا  المولر .ةخر  ممالة جديدة  ي سرا العم  تتمتا االمهارا  المولراة ومن 

معاايير امتمااة  ملىوالقاائماة    وا متمااة  ( المعتمادة من قبا  هيئاة ضااااماا  الجرةةNARS2018)معاايير  حصاااابوات   ▪

ضااارورة ملوة تقرم جميا ارامب هندساااة العمارة  ي مصااار اتوقيقها كود  حصااابوت(  UIA-ABET)مث  مالمية 

 حةني.

 امليتها  ي التكام  ما كفا ا  خريجي ارامب العمارة  ي مصاار   اأةواتها المختلفة  نمذجة معلرما  البنا   تقنيةحثبت   ▪

 (NARS for Engineering, 2018) المعايير األكاةيمية المرجعية القرميةوالتي حقرتها 

 اا حكااةيمياا  ينااة  اال  ي اعض المفااهيم المعماارياة التي كاانات نظرياا  هاد  (BIMتوقف تقنياة نماذجاة معلرماا  البناا  ) ▪

تقنيااة   الثااالثااة اظهرر  العمااارة  اإلقااار)  (مثاا   BIMا لفيااة   IAF Integrated Architectureالتكاااملي  ي 

Framework)) ( الاماتاكاااماا   الاتصاااامايام   &Integrated Design  )  الاتاكااامالاي الاتاعالايام  مافاهارم  تاواقاياف  وكااذلاار 

(Integrative Education) المراة الدراسية المرتبوة الولي االرا  اين ملم التصميم م ي العمارة ايك  م 

المعلرمااتياة  ي   ملىالتوبيف  )خق    ي التعليم المعماار  من    BIMااراز الادور الفعاا  لتقنياة نماذجاة المعلرماا    ▪

توبيف التوليق  المعمارية وتوقيف حساساها النظرية، وضارح الية التوبيف  ي ةراساة التصاميم، وتوبيف النم   البنا ، 

 .(التعلم الذاتي ملىالمعر ي األنسه  ي التعليم المعمار  )ا ستيعا ( مما يد ا 

لقياةية، العم   ي االتركيي ملى )التفكير والتولي  النقد ،  ظهار الصاااافا  ا (NARS) تميي اإلصاااادار الثاني من ▪

 ريف غير متجانس، المساااهمة  ي تورير المهنة، تعييي مباةي ا سااتدامة، اسااتخدام لغا  وحةوا  مختلفة، التورير  

 .الذاتي(

 التعليم القائم ملى الكفا ا  يوقف التعلم المتكام  ويوفي التورير الذاتي، ويسد الفجرة اين التعلم وسرا العم . ▪

م القاائم ملى نراتب التعلم  لى التعليم القاائم ملى الكفاا ا  حهم نقااق تورير المعاايير األكااةيمياة  يمثا  التور  من التعلي ▪

 .م2018 متماة البرامب الهندسية  ي 

 ضااااا اة العادياد من الكفاا ا  التي تراكاه   NARS2018يمكن من خق  جادارا  وكفاا ا  خريجي ارناامب العماارة  ▪

 ةارة الجرةة   التوسين التي تقرم اهاة خو  واضا اتها  ي والمتسارمة  لمتوررةسارا العم  واحتياجا  صانامة البنا  ا

 ، واذلر يمكن ح  القيرة التي تفرضها اللرائ  القديمة. ي معيار التعليم والتعلم

( حنهاا حصاااابوات اليامياة  ي العادياد من الهيئاا  والميااااروماا  BIMموفيا  اسااااتخادام تقنياة نماذجاة المعلرماا  ) ▪

، وجرة معايير واكراة خاصااال اها مث   "BIMالمسااالوة لتعميم تفنية " للقرا  الهندساااية الهيئة  قرارالوكرمية مث   

 م، تر ر مراكي التدريه وكذلر التعلم الذاتي ملي شابكة2020الكرة المصار  لتقنية نمذجة معلرما  البنا  الصااةر  

 ا نترنت.

يدمم ( كعملية تدمم العم  التعاوني والمتكام   ي المؤساساا  ا كاةيمية  BIMاساتخدام تقنية نمذجة معلرما  البنا  ) ▪

 التور   لى الجي  القاةم من المهنيين الموتر ين.

ف   ▪  حيث    ،ويجه تدريساها كاساتراتيجية  ي ترصاي  المعلرما  الهندساية  حةاة،ملى حنها مهارة وليسات    BIMت عرَّ

الوصار  ملى  هم  رر  للقرارا  مند اتخاذها سايغير مملية التصاميم، ويييد من قيمة مسااهمة المهندس المعمار   

  ي البيئة، ويؤة   لى توسين المباني ايك  كبير.

ظهر  مجمرمة جديدة من الرظائف اسااارا العم  والتي لها مققة اتقنية نمذجة معلرما  البنا ، والمنرق االجها    ▪

 ا كاةيمية مواو   تر يرها  ي صنامة التيييد والبنا  

▪ BIM Modeller 

▪ BIM Coordinator 

▪ BIM Architect 

▪ BIM Manager 

▪ BIM Consultant 

▪ BIMTechnical Specialist 

▪ BIM Implementation 

Strategist 

▪ Energy Modeller 

▪ 3D Visualizer 

▪ Architectural Visualizer 

▪ Parametric Modeller 

▪ Computational Designer 

▪ Environmental Designer 

▪ Sustainability 

Consultant 
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 التوصيات -7

اياااك  حكثر   مداة مصااافر ا  المناهب والمقررا القزمة للمساااامدة  ي  تاحة مجمرمة من الكفا ا  التفصااايلية  ▪

   تفصيق

 .لتورير التعليم المعمار خريجي العمارة  وكفا ا  مياركة خبرا  صنامة البنا  وسرا العم   ي وضا جدارا  ▪

( اتضاااامين التقنيا   NARS2018جدارا  خريجي العمارة )ةمم التور  الرقمي  ي التعليم المعمار  و ي توقيف   ▪

 ( اها.BIMالوديثة مث  )

اتخاذ ،   ساير العملياتوساين ) ألنل يضامن(  ي التعليم المعمار  لتوريرن  BIMةمم التور  الرقمي اتضامين تقنية ) ▪

ترساايا النظم البيئية  ، اتكار ملى نواا واسااا االمتر رة، تورير القر  البياارية،    االبيانا   ملىاا متماة  قرارا   

 الرقمية. راستفاةة من استثمارات حقصى  لىيد ا  وك  ذلر( الرقمية

متولبا  المهنيين الواليين )اغض النظر من المؤهق  الرسامية( والمهنيين المساتقبليين )الوق (   ليلبي  BIMتعليم   ▪

 رايهمومعلميهم / مد

ووسااااائ  اإلمقم مبر   الصاااانامية،ورش العم   الجامعية،)الدورا     BIMحنماق تعلم    جميا ليياااام   BIMتعليم   ▪

 والتدريه حثنا  العم  ...(  اإلنترنت،

شاااابكاة ا نترنات وموااولاة ترظيفال  ي   ملى  المتر ر BIMالموتر  العلمي لتقنياة نماذجاة معلرماا  البناا ترظيف   ▪

 الموتر  الدراسي لمناهب التعليم المعمار .

تعااونياة جاديادة حو لادمب    BIMيجاه ح  تيااااارك جمعياا  ا متمااة والجمعياا  المهنياة ما الجاامعاا  لتورير ةورا   ▪

 مباةي وتقنيا  التعاو  متعدة التخصصا   ي مناهجها الوالية

 العم .المولراة  ي سرا  BIMا  البنا التعرف ملى وظائف نمذجة معلرم ▪

يعد اإلقار األكاةيمي المسااتنير من قب  البوث والمتخصااصااين  ي ا نضااباق وحصااوا  المصاالوة اآلخرين  ي  ▪

 التعاوني ةاخ  مؤسسا  التعليم العالي  BIMالصنامة شرق ا مسبق ا لتقديم تعليم  

 تسارمة  ي سرا العم .لمراكبة التوررا  الجديدة والمتر ير المرونة  ي اللرائ   ▪

▪   
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