
 مهاويس البيم

 و السلم على رسول ا الصلةبسم ا و الحمد ل و 

فهذا كتاب لمن يخطو خطواته الولي في عالم البيم و قد كتب بأسلوب سهل و مبسط 
و المصطلحات الصعبة م هذا الكتابة بمثابة الخطوة الولي للم اتماىبعيدا عن السلوب الكاديمي 

لل التوفيق و السداد و الرشاد م 

 حتى اطور فيه و ازيد و احذف م بدوز التواحل لنfeedbackهذا الكتاب انتظر مال تغذية عكسية 
يتطور الكتاب كما نتماى 

مهاويس البيمالكتاب هدية مقدمه من 
 libreofficeو مكتوب بالكامل بواسطة 

(نسخة مبدئية للتنقيح (

   بأحرف      “  ل تقلق   سيكوز مكتوب علي الغلف المامي “     bim  لو هااك كتاب واحد سيكتب في ال 
كبيرة

Pete Zyskowski

http://draftsman.wordpress.com/
http://www.libreoffice.org/


الخاحة مشاركة المعلومات  BIMلتحقيق أقصى قدر من الفوائد الكاملة يجب على فريق تصميم 
تمرير ذلل إلى فريق البااء ومن ثم وضعها في يد مالل المباىى بهمم و 



عمر سليم 

عمر سليم

bim manager

Mobile:     97477840306 -   02 01146868057

BLOG: draftsman.wordpress.com 

http://www.linkedin.com/in/omarslm

 في التاريخ و افرحأعيش(هااك من يابهر بالحضارة الغربية م انا مابهر بحضارتاا العربية و السلمية و 
 اللزمة لهذا والكفاءة م و اتماى از تكوز النجازات بأيدي اباائاا و يكوز لدياا في بلدنا بأي انجاز 

")مهاويس البيملذلل أنشأت هذه المدونة  

 

  

مهاويس البيم

http://draftsman.wordpress.com/
http://draftsman.wordpress.com/
http://www.linkedin.com/in/omarslm
http://www.draftsman.wordpress.com/
http://draftsman.wordpress.com/


 اسئلة سريعة

 

يعاي اية مهاويس ؟؟

يعاي شغوف او محب بدرجة كبيرة 

يعاي اية بيم ؟؟

 Building information modeling (BIM  (
.  تمثيل رقمي من الخصائص الفيزيائية والوظيفية للماشأة

او بصوره اسهل 
عمل نموذج للمباي بكل تفاحيله و كل المعلومات اللزمة له 

؟؟؟هل الريفيت هو البيم  

هااك عشرات البرامج تحققها ماها الريفيتاو فكر م ل البيم فلسفة  

هل البيم هو الثري دي ماكس ؟؟

طيب بس البيم ليس برنامج معين بل فكر ى نظرية 

هااك نوعين من البرامج 

برامج ذكية عارفة از دي حيطة و دي زجاج و دي عمود واذا اعطيته امر خطأ سيعترض عليه م اذا
وضعت مثل باب في  الهواء فسيعترض م لبد من وضل الباب في حائط مثل الريفيت 

برامج ل مؤخذة مش ذكية بتعامل كله على انه كتل و مجسمات  مثل الثري دي ماكس (بس هو
 عشاز ما حدش يزعل  renderكويس في الظهار 

و ما عيب الكاد ؟؟؟

لكل شئ مزايا و عيوب و عادما اكتشف الخبراء عيوب الكاد فكروا و ابتعدوا مفهوم البيم 

فمثل من عيوب الكاد انل ل تكتشف الخطاء ال وقت التافيذ و انت في الموقل 

لصعوبة عمل  حل التعارض 

لز الكاد  ل يفرق و ل يميز بين خطوط المعماري و خطوط التكييف مثل  

البيم لمن ؟؟ 

النشائي مالمقاول البيم لمن يعمل في مجال المباني : المعماري م النشائي م الكهروميكانيكل  

لماذا البيم ؟؟ 

حل المشاكل اثااء التصميم .1



التعاوز بين جميل القسام بطريقة افضل (ميكانيكا و كهربا و معماري و انشائي  .2

 الحصر الدقيق لجميل الجزاء في المشروع .3

تخفيض تكلفة المشروع .4

تقليل الوقت اثااء التافيذ حيث لن يتعطل العمل من اجل حل تعارض لم يكتشف اثااء التصميم.5

تقليل الهالل في المشروع باسبة كبيرة جدا .6

as build  هي نفس لوح shop drawing  هي نفس لوح الشوب درونج designلوح التصميم .7
دوز تعديلت كثيرة 

يساعد في عملية الصيانة بعد انتهاء المشروع .8

حاحب المباي عادما يري اللوحة كاد ل يفهم شئ و ل يعترض م بعد انتهاء المباي يكوز له.9
تعديلت م اما عادما يراه ثلثي البعاد او رباعي البعاد فانه سيذكر لل رايه لتعدله اثااء

التصميم 

التعديل سهل جدا و يتم مره واحدة في اي مكاز بالاموذج فياعكس على كل جزء من.10
الموديل 

البيم امتى ؟؟

مرتين قبل الكل و مره قبل ما تاام ىى

اسف ى البيم طول المشروع و بعد ما ياتهي المشروع 

تتجاوز مرحلة التخطيط والتصميم للمشروعم وتمتد طوال دورة حياة المباىم بما في BIMاستخدام 
 .ذلل دعم عمليات إدارة التكاليف وإدارة البااء وإدارة المشروع وتشغيل المرافق



  bimحديثاا هاا عن ال 
building information building 

نمذجة معلومات المباني 

و هو عمل نموذج للمباي متكامل به جميل المعلومات الخاحة بالمشروع 

حساا ساقوم بعمل نموذج للمباي لدعم عمليه اتخاذ القرار

فريق التصميم (المهادسين المعماريين والمساحين يمكااا البيم من انتقال المعلوماز بين
المدنيين و النشائي والبااءم وما إلى ذلل  إلى المقاول الرئيسي ومقاولي الباطن والمهادسين 

ومن ثم إلى المالل / المشغل؛ هذا يقلل الخسائر و يقدم معلومات اكثر فهما للمالل

 

استخداماا للميب يعتبر تحديا و محاولة لتقليل الافاقات و حل التعارضات بين القسام في وقت قصير

مفهوم ال بيم ليس حديث
 وآخروزى وملvan Nederveenى ظهرت للمرة الولى في ورقة كتبها 1970s ماذ BIMوجدت مفهوم 

”  لم تستخدمBIMذللم فإز شروط بااء الموديل ونمذجة معلومات البااء (بما في ذلل اختصار “
Laiserinشعبيا حتى حدر كتاب أوتوديسل البيض بعاواز “نمذجة معلومات البااء”ى أ ساعد جيري 

تعميم وتوحيد المصطلح كاسم شائل لتمثيل رقمي من عملية بااء

Virtual Building  استخدمت           GRAPHISOFT  شركة ” 

”,Integrated Project Models استخدمت مصطلح  باتلي سيستمز 

http://www.graphisoft.com/
http://draftsman.files.wordpress.com/2013/02/bim.jpg


 

Autodesk or Vectorworks“ استخدموا مصطلح Building Information Modeling“

م وفي بدايه عامGRAPHISOFT  في إطار مفهوم البااء الظاهري أركيكاد لشركة BIMوكاز أول تافيذ 
1987.

 

BIMطوال دورة حياة المشروع 

 تتجاوز مرحلة التخطيط والتصميم للمشروعم وتمتد طوال دورة حياة المباىم بما فيBIMاستخدام 
ذلل دعم عمليات إدارة التكاليف وإدارة البااء وإدارة المشروع وتشغيل المرافقى

 

 

3D BIM    كالماكيت   (نمو(ل المبني ثلثي البعاد( 

4D BIM    المبني ثلثي البعاد بالضافة لبعد الزمنSCHEDULE  بحيث تري المباي و هو
يباي امام عيال كل جزء يظهر حسب توقيت باائه 

5D BIM     حساب التكلفة   بالضافة الى بعد التكلفة المبني ثلثي البعاد مع بعد الزمن
و الكميات 

6D BIM    دورة حياة( بالضافة  بعد التكلفة  مع  المبني ثلثي البعاد مع بعد الزمن
و هو خاص بالمالل او الشركة التى تدير المشروع في وقت عمله بعد انتهاء البااء )  المشروع 

http://en.wikipedia.org/wiki/6D_BIM
http://en.wikipedia.org/wiki/5D_BIM
http://en.wikipedia.org/wiki/4D_BIM
http://en.wikipedia.org/wiki/Building_information_modeling
http://en.wikipedia.org/wiki/Vectorworks
http://en.wikipedia.org/wiki/Vectorworks
http://www.autodesk.com/
http://www.autodesk.com/


اشهر برامج البيم
البيم ليست برامج فقط 

”BIM في المئة علم الجتماعى”90 و   تكاولوجيا  في المئة10   حوالي 

Charles Hardy,
director of the General Services Administration’s

)GSA(

برامج البيم المعمارية

•Autodesk Revit Architecture   
•Graphisoft ArchiCAD   
•Nemetschek Allplan Architecture   
•Gehry Technologies – Digital Project Designer   
•Nemetschek Vectorworks Architect   
•Bentley Architecture   
•4MSA IDEA Architectural Design (IntelliCAD  (   
•CADSoft Envisioneer   
•Softtech Spirit   
•RhinoBIM (BETA  (   

Sustainability    )  :بالنجليزية (الستدامة

•Autodesk Ecotect Analysis   

http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?id=12602821&siteID=123112
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://rhinobim.com/
http://www.softtech.com/index.php?id=21
http://www.cadsoft.com/v8.php
http://www.bim-architecture.com/
http://www.bentley.com/en-US/Products/Bentley+Architecture/
http://www.nemetschek.net/architect/index.php
http://www.gehrytechnologies.com/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=102
http://www.allplan2009.com/en/home
http://www.graphisoft.com/products/archicad/
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?id=3781831&siteID=123112


•Autodesk Green Building Studio   
•Graphisoft EcoDesigner   
•IES Solutions Virtual Environment VE-Pro   
•Bentley Tas Simulator   
•Bentley Hevacomp   
•DesignBuilder   

النشائي

•Autodesk Revit Structure   
•Bentley Structural Modeler   
•Bentley RAM, STAAD and ProSteel   
•Tekla Structures   
•CypeCAD   
•Graytec Advance Design   
•StructureSoft Metal Wood Framer   
•Nemetschek Scia   
•4MSA Strad and Steel 
•Autodesk Robot Structural Analysis   

الكهروميكانيكل تكييف و ححي

•Autodesk Revit MEP   
•Bentley Hevacomp Mechanical Designer   
•4MSA FineHVAC + FineLIFT + FineELEC + FineSANI   
•Gehry Technologies – Digital Project MEP Systems Routing   
•CADMEP (CADduct / CADmech  (   

المحاكاة و التحليل

•Autodesk Navisworks   
•Solibri Model Checker   
•Vico Office Suite   
•Vela Field BIM   
•Bentley ConstrucSim   
•Tekla BIMSight   
•Glue (by Horizontal Systems  (   
•Synchro Professional   
•Innovaya   

Facilityادارة 

•Bentley Facilities   
•FM:Systems FM:Interact   
•Vintocon ArchiFM (For ArchiCAD  (   
•Onuma System   
•EcoDomus  مدني  

 

لحل التعارض

Coordination NavisWorks or Bentley Navigator

http://www.ecodomus.com/
http://onuma.com/products/
http://www.archifm.com/english/vinto-megoldasok.php?cmd=1
http://www.fmsystems.com/products/interact.html
http://www.bentley.com/en-US/Products/Bentley+Facilities/
http://www.innovaya.com/
http://www.synchroltd.com/shop/synchro-professional_synchropro.htm
http://www.horizontalsystems.com/index.php/products/glue-platform
http://www.teklabimsight.com/index.jsp
http://www.bentley.com/en-US/Products/ConstructSim/Product-Overview.htm
http://www.velasystems.com/products/field-BIM/
http://www.vicosoftware.com/products/Vico-Office/tabid/85286/Default.aspx
http://www.solibri.com/
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=11648969
http://www.map-software.com/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=2&id=52
http://www.gehrytechnologies.com/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=225
http://www.4msa.com/FineHvacENG.html
http://www.bentley.com/en-US/Products/Hevacomp+Mechanical+Designer/
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?siteID=123112&id=6861034
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?id=11818169&siteID=123112
http://www.4msa.com/steelENG.html
http://www.4msa.com/steelENG.html
http://www.4msa.com/stradENG.html
http://www.scia-online.com/en/display-news.php?myframe=http://www.scia-online.com/WWW/websiteUS.nsf/0/322efca3fe73de6ac12576dc002b9738!OpenDocument
http://www.strucsoftsolutions.com/products.asp#mwf
http://www.graitec.com/en/ad.asp
http://cypecad.cype.us/
http://www.tekla.com/us/products/Pages/Default.aspx
http://www.bentley.com/en-US/Products/Structural+Analysis+and+Design/
http://www.bentley.com/en-US/Products/Bentley+Structural/
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?id=5523749&siteID=123112
http://www.designbuilder.co.uk/
http://www.bentley.com/en-US/Products/Building+Analysis+and+Design/Hevacomp.htm
http://www.bentley.com/en-US/Products/Bentley+Tas/
http://www.iesve.com/Software/VE-Pro
http://www.graphisoft.com/products/ecodesigner/
https://www.greenbuildingstudio.com/


لبعد الزمن

4D Scheduling NavisWorks, Synchro, Vico, Primavera, MS Project, Bentley Navigator

لحساب التكلفة

Cost Estimate Autodesk QTO, Innovaya, Vico, Timberline or equal

تحليل الطاقة

Energy Analysis Autodesk Green Building Studio, IES, Hevacomp, TAS, or equal

تحيل الضوء

Daylight Analysis Autodesk Ecotect, 3D Studio Max or equal

vasari

Specifi cations E-Specs or equal

http://www.autodesk.com/3dsmax
http://en.wikipedia.org/wiki/Autodesk_Ecotect_Analysis
http://project-management-software.findthebest.com/l/3/Microsoft-Project


نبذه مختصرة عن اهم البرامج  

 Autodesk Revitمنتجات 

  

®Autodesk® Revit كتطبيق يجمل بين قدرات برامج Autodesk Revitيتوفر الز برنامج 
Architectureم وAutodesk® Revit® MEPم وAutodesk® Revit® Structure.

إمكانية الربط ثاائي التجاه •
مكونات ذات متغيرات •
جداول •
رسم التفاحيل •
الداء التعاوني •
عرض بصري للتصميمات •
عمل بياي مل برنامج •

 Autodesk Navisworksبرنامج 

®:Autodesk® Navisworksبرنامج مراجعة المشروعات 

الجمل ما بين بيانات المشروع في نموذج واحد وذلل لتاحة إمكانية مراجعة المشروع•
بالكامل 

فحص نموذج المشروع من كل زاوية •
مراجعة المشاريل الثلثية البعاد بغض الاظر عن حجم الملفات أو تاسيقها •
تيسير مراجعة المشاريل بشكل أسهل •
نشر المشروع في حورة ملف مضغوط يسهل توزيعه •
إيجاد حالت التعارض والتداخل القائمة قبل أز يبدأ المشروع •
إمكانية الربط بين بيانات الاموذج وبين جداول المشروع ونفقاته لمحاكاة أنشطة•



المشروع والتخطيط لها 
إنشاء حور ورسومات واقعية لتحسين الستيعاب •

 Autodesk Buzzsawبرنامج 

  

® لدارة البيانات والتعاوز بالعتماد على الحوسبة السحابيةAutodesk® Buzzsawبرنامج 

الوحول من الجهزة المحمولة •
تزامن للملفات والاماذج •
) BIMدعم لمسارات العمل الخاحة باماذج معلومات البااء (•
إدارة البيانات •
التحكم في الحدارات •
إمكانات العرض والمراجعة •
إخطارات •



برامج بيم على اليباد

Autodesk® BIM 360     Glue   

Tekla BIMsight     Note   

BIM 360 Field     IPAD   

DaluxQA – Revit IFC BIM on iPad and Android     devices   

DaluxQA     Field   

Field3D
Buzzsaw     IPAD   

http://draftsman.wordpress.com/2013/06/07/buzzsaw-ipad/
http://draftsman.wordpress.com/2013/06/07/field3d/
http://draftsman.wordpress.com/2013/06/12/daluxqa-field/
http://draftsman.wordpress.com/2012/07/29/daluxqa-revit-ifc-bim-on-ipad-and-android-devices/
http://draftsman.wordpress.com/2013/06/07/bim-360-field-ipad/
http://draftsman.wordpress.com/2013/06/07/tekla-bimsight-note/
http://draftsman.wordpress.com/2013/06/08/autodesk-bim-360-glue/


البيم على المتصفح

4Projects BIM in a     Browser   

   اللكترونية     اهمية السحب

Autodesk Sim     360   

http://draftsman.wordpress.com/2013/06/23/autodesk-sim-360/
http://draftsman.wordpress.com/2013/07/16/%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9/
http://draftsman.wordpress.com/2013/05/31/4projects-bim-in-a-browser/


rhinobim 

   

قد يصبح ماافس للريفيت قريبا م انه برنامج مفتوح المصدر

حتى الز هو احدار بيتا تجريبي لكاه يامو بسرعة

http://rhinobim.com/

The xBIM     Toolkit   

   

 

The xBIM Tookit (eXtensible Building Information Modelling(

هو برنامج مفتوح المصدر

http://draftsman.wordpress.com/2013/05/31/the-xbim-toolkit/
http://rhinobim.com/
http://draftsman.wordpress.com/2013/06/08/rhinobim/
http://4.bp.blogspot.com/--aD0mQpD_Hg/TWa2sUar2gI/AAAAAAAABK8/mGAgVQ7I4yc/s1600/RBA1.jpg
http://rhinobim.com/


xBIM) تسمح للمطورين قراءةم وإنشاء وعرض معلومات البااء BIM(

 

 

http://xbim.codeplex.com/


Project BIM     Coordinator   

Project BIM Coordinator

BIMضروري لضماز الوفاء بالمواعيد الاهائية لمشروع 

لمشروع بااء ناجحم ل بد من خفض الافقات العامة وتعظيم العائد على الستثمارم من دوز المساومة
على جودة العملى

Project BIM Coordinator

يساعدك على ذلل تماماى من خلل الشراف على تدفق المعلومات عبر المراحل المختلفة

 ما يليBIMأدوار ومسؤوليات ماسق مشروع 

BIMتطوير وتافيذ وحيانة بروتوكول 
.BIM مل بروتوكول   متؤامين جميل الموظفين ضماز از 

 المشروعى  التي تتماشى مل BIM Coordination إنشاء والحفاظ على برامج 
 الااشئة عن أخطاء في نقل واستخدام المعلوماتBIM Coordinationتحديد أي تأثير على برنامج 

.BIMأثااء عملية 
 التقرير في اجتماعات مشروع فريق التصميمىBIMإنشاء ورش العمل والتقدم التاسيق 

 و حالتهم ىBIMالحتفاظ بسجل لاماذج 

http://draftsman.wordpress.com/2013/03/06/project-bim-coordinator/


من المهادس المعماري للمهادس  العمدة  الحتفاظ بسجل لعمليات نقل ملكية أي عاصرمثل 
النشائيى

الاماذج دقيقةم وتتااسب مل مستوى التفاحيل لهذا  وضل إجراءات مراقبة الجودة للتأكد من أز جميل 
الغرض

clash detection software   باستخدام   بين الاماذج معماري انشائي كهروميكانيكل تحديد التعارضات

تحديد و التفاق على البرامج التي سيستخدمها كل قسم
 ادارة تبادل الملفات بين القسام 

.BIMإحدار تعليمات ملزمة بشأز القضايا ذات الصلة ب  مسؤولة  حصري 
.BIM Coordination  تسليم الاموذج والبيانات في المراحل المتفق عليها في برنامج  تاسيق 



BIM     Standard   

Click to DOWNLOADClick to DOWNLOAD
www.nibs.org /

AEC (UK) BIM Standard is available for download from the Documents

 

BIM     Standards  :   

   بيضه     على مايه

   

عشاز الشغل يكوز نضيف
التاسيق بين المصممين مل المقاولينى

BIMالتخطيط بعااية مل المقاول على تفاحيل كيفية استخدام 
§ المحافظة على قواعد البيم خلل كل مراحل التصميم والبااء

§ لكل الطرفين حصة في مزاياهم وتحديد الهدافم وتخفيض الصراعاتم وما إلى ذلل ىى
§ بمجرد وضل خطة أوليةم يجب أز يعاد الاظر بشكل ماتظم

.  BIM§ يجب أز يتم التعامل مل بروتوكول 
§ إشراك المالل أمر بالغ الهمية في جميل أنحاء العملية برمتهاى

 عادما عمل كل من الجدولBIMفريق المشروع الاظر في الوقت المخصص للتخطيط  § يجب على 

http://draftsman.wordpress.com/2013/03/06/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%87-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%87/
http://draftsman.wordpress.com/2013/06/06/bim-standards/
http://aecuk.wordpress.com/documents/
http://aecuk.wordpress.com/documents/
http://draftsman.wordpress.com/www.nibs.org/
http://bim.psu.edu/Owner/Resources/contact_info.aspx
http://bim.psu.edu/Project/resources/contactinfo.aspx
http://draftsman.wordpress.com/2013/06/26/bim-standard/
http://bim.psu.edu/Project/resources/contactinfo.aspx
http://bim.psu.edu/Owner/Resources/contact_info.aspx


الزماي للمشروع وميزانية المشروعى



مصطلحات متعلقة بالبيم 

ipd 

 

 

BIMمصطلح جديد ساتعرض له الز بعد از شبعاا من 

Integrated Project Delivery (IPD(

حساا دعاي اترجمها (تسليم مشروع متكامل  

 عن طريق خفض التكاليفم وتحسين النتاجيةم وسيلة لتاظيم فرق المشروع لتحقيق البااء المثل
وخلق نتائج إيجابيةى هذا الاهج لتسليم المشروع يدمج جميل أعضاء الفريق بما في ذلل الماللم

المهادس المعماريم مدير البااء والمهادسينم والمقاولين من الباطن لتشكيل جهد تعاونيى

 الااس والاظم والهياكل التجارية والممارسات في عملية تسخير المواهب والفكار تحالف و تعاوز بين
من جميل المشاركين لتحسين نتائج المشروعم وزيادة القيمة للماللم والحد من الافاياتم وتحقيق

أقصى قدر من الكفاءة من خلل جميل مراحل تصميم وتصايلم والبااءى

م وتحديد الدوارIPDالبرامج التطبيقية لديها الخبرة لمساعدة العملء في هيكلة فريقهم 
 استعراض وتطوير القوالب والمعايير وتقديم المشورة بشأز والمسؤولياتم وتاسيق الجتماعات و

أفضل الممارسات الصااعيةى

 

 •  Learn more about the AIA’s IPD Agreements  

IPD وماهج BIMمعلومات عن 

  يلعب دورا حاسما في تعزيز التواحل والتعاوز بين اطراف البااء لز كلBIMنمذجة معلومات البااء (
جانب من جوانب المباى من تصميم المعماريم والنظمة الميكانيكية والعااحر اللنشائية يمكن أز

 عاد البااء في الموقل  مما يعزز التصورم ويقلل من الشتباكات  نموذج ثلثي البعاد تدمج

http://www.aia.org/contractdocs/AIAS076706
http://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_project_delivery
http://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_project_delivery
http://draftsman.wordpress.com/2013/06/25/ipd/


 

 

PLM 

   
PLMمصطلح 

product lifecycle management

   bim managerفي طريقي لكوز بأذز ا 

كما اتماى و اسعي لهذا    bim managementلعمل في 

كاز لبد لي از اقابل هذا المصطلح اثااء طلبي للعلم

product life cycle management  و هو ما يعاي دورة حياه الماتج 

للحفاظ على الماتج و هو هاا المباي و حيانته

و هو ما اتمتهم بحمد ا  و ربطة بالزمن و بالتكلفة   و هي الخطوة التالية بعد رسم الاموذج

كتطبيق قوي للقيام بهذا و هو ما ساشرحه بعد النتهاء من  Autodesk PLM 360اوتوديسل تقدم 
شرح الريفيت و الاافيسوركس و الكونتيتاك اوف

الجميل انه على النترنت مما يسهل الدخول عليه من اي مكاز كما انه سهل

http://www.autodesk.com/
http://www.autodesk.com/
http://www.autodesk.com/
http://www.autodesk.com/
http://www.amazon.com/Product-Lifecycle-Management-Antti-Saaksvuori/dp/3540781730%3FSubscriptionId%3D0G81C5DAZ03ZR9WH9X82%26tag%3Dzemanta-20%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D3540781730
http://draftsman.wordpress.com/2013/03/13/4070/
http://draftsman.files.wordpress.com/2013/06/ipd-graphic_w-copyright_400x400.gif


http://www.autodeskplm360.com/

   

 

 

http://www.autodeskplm360.com/
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