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عن ورشه العمل

تهدف هذه الــورشة للتعريف بنظام BIM بنظره شامله تغطي اكبر 
قدر من استخدامات التقنيه . لتعطي اJشاركH نظره شموليه عن 

التقنيه تتيح لهم معرفة اتوقعات وطرق استخدام التقنيه في مراحل 
اJشروع اJختلفه وتغطي هذه الــورشات النقاط التالية :

- مدخل الى التقنيه والتعريف باJصطلحات اJستخدمه فيها 
- التعريف باستخدامات التقنيه في مرحله التصميم

- التعريف باستخدامات التقنيه في مرحلة ا_نشاء والبناء 
 3D , 4D . 5D التعريف بتقنيات -

-  التعريف باستخدام التقنيه في مجال اJباني الخضراء
FM بانيJالتعريف باستخدام التقنيه في  مجال تشغيل ا -

- تطبيقات خاصه للتقنيه : أتمتة عملية تراخيص البناء , تطبيقات 
التقنيه في مجا_ت السfمه ومتطلبات الدفاع اJدني 

- تطبيقات التقنيه في مجا_ت ا_تصا_ت والنظم التفاعليه 
 Case Studies دراسة حا_ت  -

هذه اJبادرة
ه , تـــأتي هـــذه  انـــطfقـــا مـــن الـــدور الـــريـــادي لـــنقابـــة اJـــهندســـH اJـــصري
اJــــبادره لــــتقديــــم احــــدث الــــتقنيات اJــــعتمدة عــــاJــــيا في مــــجال الــــبناء , 
لـــتساهـــم في وضع اJـــهندس اJـــصري في مـوقع الـــريـــاده . حـــيث تتيح 
هــذه الــتقنيه امــكانــيه الــعمل في بــيئة ثــfثــية ا_بــعاد لــتضمن اســتخدام 
هـذه اJـعلومـات خـfل كـامـل عـمر اJشـروع مـن الـتصميم وحتى تـشغيل 
اJباني مرورا بمراحل التصميم اJختلفه وا_نشاء واداره اJشاريع .
بــــالــــتعاون مع شــــركــــة  BIMES تــــدعـوكــــم نــــقابــــة اJــــهندســــH اJــــصريــــة 
لـــــــــحضور هـــــــــذه الــــــــــورشـــــــــه الـــــــــتدريـــــــــبيه لـــــــــلوقـــــــوف على هـــــــــذه الـــــــــتقنيه و 
استخادماتها عبر التدريب على استخدامهابمختلف ا_ختصاصات 

  BIM تقنية نمذجة معلومات البناء
ان جــــوهـــــر هـــــذه الـــــتقنيه يـــــتكون مـــــن عـــــملية مـــــحاكـــــاة عـــــناصـــــر الـــــبناء 
الـــــحقيقيه اJـــــختلفه عـــــن طـــــريـــــق الـــــحاســـــب ا_لي , ليحـــــمل كـــــل عـــــنصر 
جــميع اJــعلومــات اJــتعلقه بــه (مواصــفات فــيزيــائــيه او مــعلومــات مــتعلقه 
 Hـــواد او ا_ســــعار او طــــريــــقه الــــبناء.. الخ) مــــما يتيح للمســــتخدمــــJبــــا
ادراك اJبنى بـــشكل افـــضل واتـــاحـــة الـــفرصه _جـــراء اي مـــن عـــمليات 
اJـــــــحاكـــــــاة التي يـــــــتطلبها اJبنى في دورة حـــــــياتـــــــه ( بـــــــدءا مـــــــن فـــــــكره 
اJشروع ا_ولى , الى الـدراسـه الـتفصيليه , وانواع اJـحاكـاة اJـختلفه 
مــن دراســات انــشائيه او اســتهfك لــلطاقــه , مــرورا بــعملية الــبناء وكــل 
مـــــا يـــــتعلق بـــــها , وعـــــملية تـــــشغيل اJـــــباني وانـــــتهاءا بهـــــدمـــــها او اعـــــاده 
تـرمـيمها) ويتم كـل ذلـك ضمن فكره وجود هـذا الـنموذج ثـfثي ا_بـعاد 
الحامل لكافه اJعلومات . ليكون بمثابة قاعدة بيانات بصريه كامله 


