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   الملخص:
تقنية  ت أهمية  المعلومات    ”Building Information Modeling “BIMالـ    البناء   معلومات  نمذجة   دور عود  بين  تجمع  تقنية  أنها  إلي 

لذي يعرف بعصر المعلومات وبداية الثورة الصناعية الرابعة في شكل  الحالي؛ واالعصر  مجال اآلثار في  والتكنولوجيا الرقمية، وهما من أهم متطلبات  
المعلومات  أنه  .  نموذج ثالثي األبعاد به كل    البيئي  واألداء  االقتصادية   الكفاءة  وتحقيق  االستدامة   ومصطلح  ”BIM“الـ    بين  مشترك  رابط  يوجد كما 

 .االجتماعية  والمسئولية
المباني األثرية بالنماذج    تسجيل وتوثيقالحفاظ علي المباني االثرية من خالل    في  ”BIM“يناقش هذا البحث استخدام تقنية نمذجة معلومات البناء  

ا علي  افتراضي   األثرية قطع ال أو  المنشآت  أوتكوين المباني    وإعادةاالفتراضي  اآلثارتطبيق علم ن خالل م التنمية المستدامة  في ها واستغالل ، ثالثية االبعاد 
 .التراث لهذا ة، واالستفادة منها في المتاحف االفتراضية والسياحة الثقافيةالحاسب في حقب ثابت

 .”BIM“ نمذجة معلومات البناء -األبعاد النماذج ثالثية  -المستدامة  التنمية - التراث   :الدالة الكلمات 

Abstract: The importance of building information modeling (BIM) technology is due to the fact that 

it is a technology that combines information and digital technology, which are two of the most important 

requirements in the field of archeology in the current era. Which is known as the information age and the 

beginning of the fourth industrial revolution in the form of a 3D model with all the information. There is 

also a common link between BIM and the sustainability, achieving economic efficiency, environmental 

performance and social responsibility.  

This paper discusses the use of Building Information Modeling (BIM) technology in preserving ar-

chaeological buildings by recording and documenting archaeological buildings in 3D models, and using 

them in sustainable development by applying virtual archeology and reconfiguring buildings or artifacts 

on the computer in specific periods. , and using them to virtual museums and cultural tourism for this 

heritage. 

Key words: Heritage - Sustainable Development - 3D Models - Building Information Modeling “BIM”. 

 : مقدمة -1

  مدى  لتطورها على   رمزا  ويعد  ،الشعوب  وثقافات  األمم  حضارات  على   األكبر  الشاهد   في مصر   العمراني  التراث  يعتبر
   .القادمة لألجيال وتوريثه وتجديده عليه المحافظة يجب حضاري  تراث فإنه اجتماعي موروث أنه وبجانب التاريخ،

  أقسام  لعدة  التراث  هذا  تصنيف  خالل   من  والطبيعي  الثقافي  التراث  بتعريف  1972  لعام   اليونسكو  منظمة  قامت  وقد
 غير  الثقافي  والتراث(  الطبيعي  التراث -المواقع  -المعمارية  األعمال  -اآلثار)  المادي  الثقافي  التراث:  كاآلتي  وهي  رئيسية،

mailto:H_shams82@yahoo.com
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     المكتوبة  سواء  المدونة  األعمال  كافة  يضم  الذي:  الوثائقي  والتراث(  والتعبيرية  الشعبية  الفنون   -  الموسيقى-  اللغات)  المادي
   يجب الحفاظ عليه. والذي 1اللغات بمختلف المطبوعة  أو

 ( Conservation)الحفاظ  -2

التيفالحفاظ   التراث  التلف وإطالة عمر  لمنع  الالزمة  أو تزوير   يجب أن تتم بال أي ضرر أو تدمير  هو اإلجراءات 
للقيمة التاريخية لالثر، وذلك من خالل االستفادة من التخصصات المختلفة والنتائج العلمية واألجهزة الحديثة التي توفرها لهم 

ديد من اإلجراءات يضم الع  . وأن مصطلح الحفاظ هو مدلول أعم وأشمل2لعلوم التجريبيةعلوم الكيمياء والفيزياء وغيرها من ا
تتم  واألساليب أو  منظمة  حددتها  التي  الدولية  للمعايير  طبق ا  تحديدها  التي    عن   الصادرة  الدولية  المواثيق  اليونسكو 

(ICOMOS )  :الحماية    مثل (Preservation  )  للوضع األصلي وإعادة االستخدام    ((Restorationوالترميم أو اإلعادة 
(Reuse)    وإعادة التأهيلRehabilitation))    وإعادة البناءReconstruction))    وغيرها من اإلجراءات الممكن اتخاذها

ا درجات التدخل في الحفاظ للحفاظ علي اآلثار؛ والتي يطلق  سميت بذلك ألنها تعتبر تدخالت ضرورية للحفاظ  التي    عليها أيض 
 . االستدامة لهعملية وتساعد في  ؛3لة قبل وتؤثر علي قيمته بنسبة قليعلي األثر للمست

  (Sustainability)االستدامة  -3

وتحوال  قد  و  جديدة  مفاهيم  القيمة ظهرت  ذات  المناطق  على  الحفاظ  وبسياسات  بالتراث  المرتبطة  المفاهيم  بعض  في   
ظهر مفهوم االستدامة والتنمية المتواصلة الذي أدى إلى تغيير جوهري في الفكر الخاص بسياسات الحفاظ على   حيث التاريخية،

المناطق وكذلك تحول مفهوم األصالة   الحقبة تحوال    كما شهدت هذه.  الوظيفيةإلي االصالة االجتماعية و من و المعمارية  تلك 
 .4له تأثير واضح على الرؤى للتراث الحضاري ا  واضح  كان أيضا تحوال   لوجيا غير مسبوق ا تكنو وتطور   ،واضحا نحو العولمة

دون تأثير علي  تلبية احتياجات اإلنسان حالي ا  يه"  برونتالند"  والبيئة  للتنمية  العالمية  اللجنة  تقرير  أشار  كما  فاالستدامة
المستقبل  المعمارية،  ، والهدف 5احتياجاته في  البيئي، والمسئولية االجتماعية، والجودة  الكفاءة االقتصادية واألداء   منها تحقيق 

النقل  وقابلية  التقني  والمهنية  لذلك  ؛  6واالبتكار  اإلنشائية  المجاالت:  كل  الستدامة  للتوجه  عالمي  فكر  حالي ا  يوجد 
....إلخ؛   المسوالحرفية  التقليدية  المواد  استبدال  "سيتم  الخضراء  وأنه  والخرسانة  والملح  الطين  مثل  استدامة  أكثر  بمواد  تخدمة 

  7إلنقاذ العالم من التلوث" في المستقبل القريب لتي ستتماشى مع اإللحاح المتزايدوالبالستيك الحيوي، وا

 
 (  2004لعالمي الثقافي والطبيعي، )اتفاقية حماية التراث ا  1
2(Filho, 2005  ،15، ص. 2015كما أشار عليان) . 
3 (Feilden, 2003) 
 ( 2018، عبد األمير (4
 ﴾ 2011 ، أبو جودة  (5
 (2018)عبلة،  6
 ( 41، ص. 2019)جنيدي،  7
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 عليها  ترتكز  التي  الطبيعية،  الثروات  مصادر  استثمار  في  طتفر   ال  التنمية  من  نمط ا  تعني  مستدامة  تنمية  عبارة  أن  كما
  لحياة  وصالحة   نظيفة  بيئة  يضمن  بشكل  التصنيع  وإعادة  والثروات  الموارد   تجديد  على   تعمل  تنمية  أي  تخربها،  أو  التنمية،  هذه

  .8والقادمة  الحاضرة األجيال
  خالل  من والبيئية واالجتماعية  االقتصادية: الثالثة األبعاد تتناول عمل خطة 2030 لعام المستدامة التنمية خطة وتمثل

 التنمية   مسارات  في  بها  ُيسترشد  معلومات  تقدم  متين ا  ترابط ا  مترابطة  عمل   حقول  بوصفها  عشر  السبعة  المستدامة  التنمية  أهداف
  .9واالستدامة والمساواة  اإلنسان حقوق  في المتمثلة الثالثة األساسية المبادئ وتحترم المستويات، جميع على

،  الفعالية   من   قدر  بأكبر  تتميز  العالمي  التراث  فكرة  إن "  :العالمي  التراث  لجنة   اجتماع  في  لليونسكو  العام   لمديرا   أشار   وقد
  ُتثري   ثقافة  كل  أن  مفادها  مثالية  رؤية   على  أوصياء  بمثابة  االجتماع  هذا  في  ونحن.  مصداقية  وذات  نبيلة  فكرة  وأنها  خاصة
 رسمت وقد "التراث حماية خالل من تبلغيها علينا يجب التي الفكرة هي  وهذه .األخرى  الثقافة  كافة حماية خالل من ذاتها وتعزز
  القضايا   لمعالجة  العالمي  التراث  إمكانات  تسخير  :المقبلة  السنوات  في  رسالةال  تحقيق  مواصلة  أجل  من  رئيسية  محاور  ثالث

  إن  إلي  أشار  وقد.  الثقافات  بين  الحوار   عن   فضال    المحيطات  وحماية  الحضري   والتوسع  المستدامة  التنمية  قبيل  من  الراهنة
ا  إطار ا  ُتعتبر   فهي  ،الثقافية  المواقع  من  موقع   إدراج  مجرد  تتجاوز  الثقافة"   كما   ،المستدامة  والتنمية  السالم  لتحقيق  نوعه  من  فريد 

 10"2015 عام بعد ما لفترة المتحدة األمم خطة في ندرجها أن علينا يجب عالمية رؤية تمثل أنها

 والتوثيق  المستدام الحفاظ -4

للحفاظ علي مبنى   ، فالبدلها  واالستدامة  من أهم اإلجراءات التي تضمن الحفاظ والحمايةللمباني التراثية    يعد التوثيقو 
الحفاظ مبنية علي دراسة وفهم شامل لظروف المبنى، من معرفة بياناته وتاريخه وجميع المعلومات عنه، وبذلك تكون عملية  

عملية توثيق التراث العمراني   أن   عبد المجيد وقد أشار    ؛التعامل معه دون اإلضرار بقيمته  مما ينتج عنه تحديد خطة وأسلوب
 .11لالندثار أحد الخطوات األولية الهامة في منظومة الحفاظ علي هذا التراث واستدامته إذا تعرض للتلف أو لالنهيار أو 

وتتم عملية التوثيق خالل مراحل عمليات الحفاظ المختلفة، أي تتم قبل وأثناء وبعد االنتهاء من العمل بالمبنى حتي  
يد مقدار ونوع التدخل الذي تم خالل أعمال الحفاظ؛ لذلك تعتبر عملية التوثيق والترميم للمباني والمناطق األثرية هي يمكن تحد

   وهي الخطوة التي تسعى إليها كل الجهات الحكومية والدولية اآلن.، 12الطريقة األفضل لتحقيق هدف الحفاظ علي التراث

 ”BIM“ تقنية الـ -5

 
 (  2011 ، أبو جودة) 8
 )منظمة االمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، د.ت.( 9

10 ar.unesco.org 
 (2016 ،عبد المجيد( 11

 (2015)عليان,  12

https://ar.unesco.org/news/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%C2%AD%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%258%E2%80%A6
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هي عمل نسخة للمبنى علي الكمبيوتر فيها كل و أحد مراحل تطور النماذج ثالثية االبعاد،    ”BIM“  الـ    تقنية  تعتبرو 
؛ وهي ليس برنامجا بل تكنولوجيا وعمليات  13المبني المعلومات التي نحتاجها الستفادة منها عند وضع القرارات خالل دورة عمر 

 يقوم بها األشخاص في فرق عمل.  

ية، وهما من أهم متطلبات مجال اآلثار في  أنها تقنية تجمع بين المعلومات والتكنولوجيا الرقمب  ”BIM“أهمية الـوتعود  
العصر الحالي، ومنها األدوات الحديثة المستخدمة في عملية التوثيق في مجال اآلثار مثل: تطبيقات المحاكاة والطباعة ثالثية  

 .  3D Laser Scanner, GISاألبعاد والواقع االفتراضي، وتقنيات:

للـ   منها:    ”BIM“وأن  المميزات  من  والواجهات العديد  كالمساقط  بالكامل  للمبني  اإلبعاد  ثنائية  الرسومات  إخراج 
الزمنية....إلخ والبرامج  الحصر،  وجداول  التنفيذية،  والرسومات  التفاصيل،  من  عاٍل  مستوى  بذات  اتجهت ؛  والقطاعات  لذلك 

 ، واستخدمها مع علي المباني األثرية والتاريخية توثيق والحفاظفي   ”BIM“ائل واألبحاث العلمية لتطبيق الـالعديد من الرس
 (. 1شكل ) كما يظهر ذلك في تقنية المسح بــالليــزر ثالثي األبعاد كأحدي طرق التوثيق الحديثة.

 
 البيت لنفس ”BIM“الـ ونموذج، اليمين علي  الليزري  الماسح من مخرج جدة بمدينة التاريخي ناصيف لبيت مجسم(: 1) شكل

 14اليسار علي

 فاظ المستدامالح ومجال ”BIM“الـ  -6

ا علي    ”BIM”  ـ؛ حيث أن اللمستداماالحفاظ  و   ”BIM“يوجد رابط مشترك بين الـ  و  تعتبر تقنية صديقة للبيئة قائمة أساس 
التصميم  واختيار  الموارد،  علي  والحفاظ  الخام،  المواد  في  اإلهدار  تخفيض  في  كبير  بشكل  والمساهمة  النمذجة،  في  الدقة 

البناء بأقل نسب ممكنة وبأعلى جودة مطلوبة  والتي  ؛  15المناسب والجيد والموفر للطاقة، وتنظيم الطاقة المستهلكة في عملية 
 .16عن األجهزة الحديثة باهظة الثمن  تطبق مفهوم وأهم محاور فلسفة هندسة القيمة، وهو إعطاء منتج بتكلفة أقل

 
 (2019  )سليم،  13
14 (Baik, 2017) 
 ( 2019زيدان، ) 15
 (0201 مصطفي، ) 16
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  علي   ”BIM“الـ  وقدرة  عالقة  معرفة  منها  الهدف  والتقرير  والدراسات  األبحاث  من  العديد   وجود  علي   17عمر  أشار  وقد
 التشغيل مرحلة  أثناء  للطاقة   استهالك  ال  بمعنى)  الصفري   االستهالك  إلى   للوصول   وخارجي ا  داخلي ا  المبنى  عناصر   ودراسة   تحليل

  :الدراسات هذه عليها قامت التي شكالياتاإل ومن كفاءة،  بأعلى بوظائفه الوقت نفس في المبنى قيام من والتأكد(  والصيانة
 .(ORIENTATION) للمبنى  وتوجيه موقع أفضل تحديد -1
 .الشمس لضوء األمثل االستفادة -2
 .وغيرها المبنى  داخل   الطاقة استهالك علي تأثيرها ومدى واتجاهاتها الرياح سرعة -3

 من  االستفادة  علي  القدرة  لها  التي (Simulation) المحاكاة  خاصية:  مثل ”BIM“ الـ  أدوات  باستخدام  ذلك  تمو 
 . (2)  الشكل في ذلك ويظهر المبنى، وخارج داخل وتوزيعها كمياتها  ومعرفة الطاقة وتحليل (FACADE)المنشآت  واجهات

 
  Revit 2014 18 الـ ببرنامج  الطاقة   تحليل: (2) شكل

”  في توثيق BIM”  من خالل استخدام تقنية الـ   ربط ذلك في مجال الحفاظ المستدام للتراثب  التي يمكن االستفادة منهو 
  بالنماذج ثالثية االبعاد واستغاللها في تطبيق علم اآلثار االفتراضي وإعادة تكوين المبانية بناء واعمار المباني االثرية و واعاد

أو المنشآت أو القطع األثرية افتراضي ا علي الحاسب في حقب ثابتة، واالستفادة منها في المتاحف االفتراضية والسياحة الثقافية  
 .عليها المحيط البيئة وأثر  االستدامة، لمصطلح تحقيقها مدي ومعرفة لها التشغيلي األداء وتقييم ،لهذا التراث

 قبة فاطمة خاتون  -7

   االثر بطاقه .1.4

    (. 1) صورة في  ذلك ، ويظهربة ام الصالح )تربه فاطمه خاتون(قاسم االثر:  
  . هـ 683 تاريخ االنشاء:
 . ( 1) خريطة في ذلك األحمر، ويظهرحي الدرب  ةالخليف ةف منطقشارع االشر  :مكان االنشاء
 : المنصور قالوون .اسم المنشيء 

    .ةالمماليك البحريلعصر الذي ينتمي اليه: ا

 
 (2017عمر، )  17

 ( 2018 سليم،( 18
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 . 274 رقم االثر:
  . ضريحالتصنيف النوعي: 

 ة. سيئ ةقائم وفي حال االثر: ةحال

 
 (الباحثة تصوير) قبة ام الصالح )تربه فاطمه خاتون((: 1)صورة 
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 ( Google Earth) وشارع االشراف وميدان السيدة نفيسةقبة ام الصالح (: 1خريطة )

 نبذة تاريخية ومعمارية عن األثر .2.4

  لزوجته   أنشأها  قد   وكان  البحرية،  المماليك  دولة   سالطين  ثامن  قالوون   المنصور   الملك   نشأهاأ  مدرسة  من  جزء  هي   القبة
  وفى   م، 1283  -  هـ683  سنة  توفيت  التي  الصالح  مأ  قبة  عليها  اطلق  لذلك   على،  الدين  عالء  الصالح  ولده  م أ  خاتون   فاطمة

ة  أو القب  المدرسة تشتمل بقايا  و ،  القبة  هذه   في   أمه   بتربة  هدفنفقام ب   أبيه  حياة  في   الصالح   الملك  توفى  م 1288  -  هـ687  سنة
 :اآلتي علي حالًيا

م، يحد المدخل من ناحيه الشمال المنارة المربعة الشكل أما من ناحيه    3.45مدخل مغطي بقبو اسطواني اتساعه نحو  
القباليمين فيحده دهليز مغطي بقبو اسطواني يفتح علي ا اتساع فتحته   ...  الضريحية  ةلظلة والتي تتقدم  المدخل باب  ويلي 

دهليز مغطي بقبو من الطوب اسطواني وبعمق  م يعلوه عتب، وهذا الباب يفتح علي باب صغير أو    3.56م وارتفاعه    2.05
وعلي الحواف الخارجية لهذا الممر  توجد أثار ألرجل وبدايات قبو متقاطع كان من الطوب، يؤدي هذا الممر إلي    ، م  1.20
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له، مساحه خاليه إلي اليمين منها ممر ثاني يؤدي إلي الدهليز علي يمين المدخل السابق اإلشارة إليه عن طريق فتحه مستطي
 . (2وصورة ) (3شكل )في ؛ ويظهر ذلك 19جوانب هذا الممر من الحجر الدبش الغشيم

 
 20الصالح  ام المسقط االفقي لقبة(: 3) شكل

 

 
 . (1998طايع، )  19

20 (1959-1195 ,CRESWELL ). 
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 21قبة فاطمة خاتون من جبل يشكر(: 2) صورة

 توثيق األثر  .3.4

للتطبيق عليه للتأكد من التوثيقات السابقة  (7:   3صور )سيئة كما يظهر ذلك في    حالة  وفي  وتم اختيار أثر شبه مهدم
وصف من  األثر  هندسية  لهذا  ورسومات  فوتوغرافية  برنامج.  وصور  استخدام  برامج     Revitوتم  من    ” BIM“  الـ تقنية  وهو 

اآلثار بداية  لعمل النموذج ثالثي األبعاد لألثر لما له العديد من الفوائد في مجال    يتناسب استخدامه مع كل المجاالت  والذي
التوثيق و  المطلوبة في   القدرة علي ربطهمن  الكميات  لمعرفة  الحصر واستخدامها  المختلفة، ومرور ا بجداول  التوثيق  مع طرق 

 في المتاحف االفتراضية. النموذج ء  مع الواقع االفتراضي واستخدامعمليات الترميم واالستكمال، وانتها

 
21 (1959-1195 ,CRESWELL ). 
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 ( الباحثة تصوير)قبة فاطمة خاتون من جبل يشكر (: 3) صورة

 
 (الباحثة تصوير)مدخل تربة فاطمة خاتون من الداخل (: 4) صورة
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 (الباحثة تصوير)حوائط القبة من الخارج (: 5،6) صورة

 

 ( الباحثة تصوير)الظلة أمام القبة (: 7) صورة

 النتائج  -8

 :كاآلتيوتظهر النتائج في مخرجات البرنامج، وهي 
  شكل   ويظهر  ،الحالي  الوضعفي   الطريق  علي  والمطلة  الغربية الجهة   من   فاطمة خاتون   ألثر  افتراضي  نموذج  (:6)  شكليظهر  

بنائها، ويظهر  في  الغربية  الجهة  من  ألثرل  افتراضي تخيلي  نموذج(:  7)  في  لألثر  تخيلي  افتراضي  نموذج(:  8)شكل  وقت 
 .استكمالهاعد ب الحالي الوقت

  ( 11وشكل )يمر بجسم القبة؛  لألثر ( فيظهر قطاع10( فيظهر واجهة القبة من الجهة الجنوبية، وشكل )9أما بالنسبة لشكل )
  .( فيظهر بيان حصر بكميات المواد المستخدمة في بناء األثر1أما جدول ) ،ثرأللمسقط أفقي  فيظهر
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       نموذج افتراضي ألثر فاطمة خاتون من الجهة الغربية والمطلة علي الطريق في الوضع الحالي  (:6شكل )

 (الباحثة  عن) Revitببرنامج  
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 ( الباحثة عن) Revitببرنامج  وقت بنائها(: نموذج افتراضي تخيلي لألثر من الجهة الغربية في 7شكل )
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 (الباحثة عن) Revitببرنامج   (: نموذج افتراضي تخيلي لألثر في الوقت الحالي بعد استكمالها8شكل)
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 ( الباحثة عن) Revitببرنامج  (: واجهة القبة من الجهة الجنوبية9شكل )
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 ( الباحثة عن ) Revitببرنامج   خاتون  (: قطاع في قبة فاطمة10شكل )

 

 ( الباحثة عن) Revitببرنامج  مسقط أفقي لألثر: (11شكل )

 (الباحثة  عن) Revitببرنامج   (: بيان حصر بكميات المواد المستخدمة في بناء األثر1جدول )
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 االستنتاجات والتوصيات  -9

السياحة لألثر؛ حيث يمكن االستفادة في الجوالت والمتاحف االفتراضية والتنشيط    المخرجاتهذه    من  االستفادة  وأنه يمكن
 منه  اإلنترنت، واالستفادة  علي  االفتراضية  المتاحف والجوالت  صفحات  علي   ورفعه  واستخدامه  لألثر  األبعاد  ثالثي  من النموذج

 . اإلرهابية العالم عند انتشار األوبئة والهجمات  مصر، أو في  لآلثار السياحة  حركة فيها تتوقف التي الفترات في

للتراث من خالل   اآلثار  مجال   في  ” BIM“الـ  تقنية  أثبت أن استخدام   تم  وبذلك المستدام  الحفاظ    ونمذجة   إدارة  تساعد في 
  قد  مختلفة  أشكال  بعدة  المعلومات  تلك  وتبيان  عرض  إمكانية  مع،  المعنيين  بين  ومشاركتها،  تدويرها  وإعادة،  المعلومات  وتوثيق

  بالطرق   اآلثار  وتوثيق  ،التاريخية  الوثائق  ، وإحياءافتراضي  واقع   حتى  أو،  األبعاد  ثالثية  مجسمات  أو،  نصية  أو،بيانية  تكون 
  التنشيط  ، وفي(Virtual Realty)اآللي    الحاسب  علي  افتراضي ا  األثرية  المنشآت  أو،  المباني  بناء  وإعادة،  الحديثة  والتقنيات
ا،  لها  السياحي   متطلبات   مع  تتناسب  والتي،  بالكامل   التاريخية  والمدن  األثرية  للمناطق  افتراضي  واقع  عمل  في  الستخدامها   وأيض 
 .، وأهداف التنمية امستدامةوالمستقبلي  الحالي العصر

 :باآلتي الدراسة   توصي لذلك

 .التراثالحفاظ والتنمية المستدامة، وباالخص في مجال الحفاظ علي  مجال في تبحث التي العلمية الرسائل .تشجيع1
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  في   استخدامها  عند  منها  المرجوة  الفوائد  لمعرفة؛  اآلثار  مجال  في”  BIM“  الـ  تقنية  من  تستفيد  التي  األبحاث  .تشجيع2
  المحيطة   الظروف   كل  في  عنا  تختلف  ألنها؛  المجال   هذا  في   الغربية  الدراسات  علي  االعتماد  وعدم؛  األثرية  المشروعات

 . باآلثار

  ومن  منهم لالستفادة الدراسية المناهج في أساسية كمادة” BIM“ الـ تقنية  همتعليمو المتخصصة  كلياتال االستفادة من طلبة.3
 اآلثار. الحفاظ علي  مجال  في التقنية هذه في المتخصصين

المستدام   القيام  .4   الجمهور   وصول  تشجيع  بهدف؛  الرقمي  التقارب  نحو  األثرية  الوثائق  تحويل  من خالل  ؛تراثنال  بالحفاظ 
  التي   الثقافية  والمواقع،  االفتراضية  والمتاحف،  اإلنترنت:  مثل  الرقمية  المنصات  تطور  فضل  والذي،  الثقافي  التراث إلى  العام

 .المستقبل وجيل  الحالي الجيل ومتطلبات الحديث االتجاه مع وتتناسب تتوافق

 المراجع -10

   http://whc.unesco.org/fr/conventiontext(arabic) (2004والطبيعي. )اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي  •

 78العدد  التنمية المستدامة وأبعادها االجتماعية واالقتصادية والبيئية. الدفاع الوطني اللبناني. (.2011) .أبو جودة، الياس •

(. دور مشاريع الترميم في الحفاظ علي المساجد األثرية في قطاع غزة. رسالة  2015عليان، رامي سعد الدين. ) •

 ماجستير، قسم عمارة، كلية الهندسة، جامعه اإلسالمية، غزة، فلسطين.

-10، العدد الثاني والثالثون،  ص ص. BIMarabia  (. سلسلة مقاالت مع البيم أم ضده!. مجلة2018)  عبلة، مروة. •

12. 

، العدد BIMarabia؟. مجلة 2050( . هل ستخلق صناعة التشييد والبناء أزمة عالمية بحلول عام 2019جنيدي، عمر. ) •

 . 41الرابع والثالثون، ص. 

الفرص والتحديات.  -(. توثيق التراث العمراني باستخدام تقنيات الواقع االفتراضي2016. )عبد المجيد، خالد صالح •

Journal Of Al Azhar University Engineering Sector, Vol11 (39), pp. 882-893  من

https://jaes.journals.ekb.eg/article_19440_883d25e846891a34d1ed7d2e7c8f688b.pdf 

 .32-27ص.  ص،  ، العدد التاسع والعشرونBIMarabiaمجلة .  فوائد البيم لالستدامة. (2018) سليم، عمر. •

 . 34-21،  33، ع.BIMarabiaمجلة (. "البيم وإدارة المرافق"، 2019سليم، عمر. ) •

)االشرف • وامتداده  الخليفه  "شارع  شحاته،  عادل  رسالة    -طايع،  العثماني"،  العصر  نهاية  وحتي  نشأته  منذ  الركبيه( 

 .301، 1998ماجستير، كلية االثار/ جامعة القاهرة، 

ص.   ، ص، العدد التاسع عشرBIMarabiaمجلة  دور نمذجة معلومات البناء لتحقيق االستدامة.    (.2017)  .عمر، هاني •

7-8. 

التراث  • المستدامة.  والتنمية  المادي  غير  والتنمية  الثقافي  التراث  )د.ت(.  والثقافة،  والعلم  للتربية  المتحدة  االمم  منظمة 

 الثقافي غير المادي 

ص.   ، ص، العدد الثالث والثالثونBIMarabiaمجلة   .BIM 2019.  (2019)زيدان، مرام. نجوم مضيئة على شجرة   •

66-71. 

(. الحفاظ المستدام. رسالة ماجستير، قسم عمارة، كلية الهندسة، الجامعة التكنولوجية، 2018عبد األمير، زهراء عادل. ) •

 بغداد.

لقيمة" كمدخل للحفاظ والتنمية العمرانية المستدامة تطبيقًا علي المناطق ذات  (. "هندسة ا2010مصطفي، ماترين محمد. ) •

 القيمة. رسالة ماجستير، قسم عمارة، كلية الهندسة، جامعة القاهرة. 

http://whc.unesco.org/fr/conventiontext(arabic)
https://jaes.journals.ekb.eg/article_19440_883d25e846891a34d1ed7d2e7c8f688b.pdf
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