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 :Abstractالملخص 

 Projectتتميز بتوفير العديد من المعلومات التى تتسم بالدقة خالل دورة حياة المشروع  BIMإن تقنية نمذجة معلومات البناء

life cycle مما أعطى لتقنية البييم أهمية بالغة ألصحاب المصلحة بالمشروع،Stakeholders   دفعت العاملين بقطاع

 التشييد والبناء بشكل عام وتخصص التصميم الداخلى بشكل خاص  لألهتمام بتطبيق هذه التقنية عند إدارة مشروعاتهم 

 مشروعات التصميم الداخلى  فجاء هذا البحث ليستقرًء الوضع الحالى إلستخدام تقنية البييم فى مجال إدارة

 الذى يعتمد Statistical Survey Methodologyهج اإلستقصاء اإلحصائى ٍفى مصر وذلك من خالل إستخدام من 

شركة تصميم داخلى بمصر فى   50االتى تم الحصول عليها من خالل إشتراك    على تجميع وتسجيل وتحليل البيانات 

 إستبيان لإلجابة على األسئلة التالية :

وما هى أهم أسباب إستخدام الشركات للتقنية؟ ما هى أهم البرمجيات ماهى نوعية المشروعات التى يتم أستخدام التقنية بها؟ 

المستخدمة  والمعايير التى يتم  األعتماد عليها عند إختيار البرمجه عند تطبيق تقنية البييم ؟ ما هى أهم مميزات وفوائد  تقنية 

ة البييم خلل دورة حياة المشروع؟ أيهما أفضل البييم؟ ما هى المعوقات التى تواجه الشركات عند إستخدام التقنية؟ ما هى أهمي

 إدارة مشروعات التصميم الداخلى بالطريقة التقليدية أم بتقنية البييم؟ 

التى تعكس الوضع الحالى لتقنية البييم  ومن خالل تحليل هذه اإلجابات كمياً وكيفياً تم الحصول على مجموعة من النتائج 

BIM   البحث الخروج بمجموعة من التوصيات الهامة التى تفيد كال من شركات التصميم فى مصر وبعد مناقشتها إستطاع

 الداخلى والخريجين والدارسين لتحسين الوضع الحالى إلستخدام تقنية البييم ولمواكبة التطور العالمى

 فى هذا المجال.

 :الكلمات الدالة

 مقياس ليكرت.ٍ  –إدارة مشروعات –حياة المشروع دورة -مثلث إدارة المشروعات  - البناء معلومات نمذجة تقنية    
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