
ذجة معلومات البناء
ن
بية متخصصة بتقنية � لة عر اول مج



 

جو من هللا تعاىل ان تستمر لة و�ن  احلمد هلل الذي يرس لنا صدور هذه املج

يد من العمل ي املز
ن

ن �  للراغب�ي
ً
 ومرشدا

ً
وان تكون مرجعا

ذجة معلومات البناء(  ملا وجد�ن من
ن
ي تقنية الب�ي )�

ن
لة متخصصة �  هذه املج

ي
ن

ن هل وعدم تدريسه �  حاجة سوق العمل هل والطلب الشديد من املتقن�ي

ن الدراسة وسوق العمل امعات فاحببنا ان نسد الفجوة ب�ي  احلج

ضة بية الفتخار�ن بلغتنا وح�ة نبدأ ب�ن للغة العر لتنا �ج �ن ان نبدأ مج  وقد اخ�ة
لة اىل العديد من اللغات االخرى وقد بدا�ن ة املج �ج  امتنا من جديد ونقوم ب�ة

ية ن ل�ي ج
ن

للغة اال�  فعليا �ج

ه الكر�ي وامك قيل عن العمل ي معلنا هذا وأن يتقبل لو�ج
ن

نسأل هللا أن يبارك �

ا شددت
ًّ
نفاق منه ... وينقص إن به كف ة االإ يده بك�ث ن �ي

معر سل�ي

من  نحن



 مجله عربية يشارك فيها متطوعني من كافة أنحاء الوطن العريب
الثراء املحتوى العريب

ي عىل حد سواء و إمداد طالب اهلندسة ج واملمارس العر�ج ر�ي ة للطالب و احلن
ن

بية و تقد�ي املعلومة الوا� لعر كبة الفنون والعلوم اهلندسية �ج  موا

ة �ج ة أ�اب احلن �ج ن ن �ج تص�ي ن و إمداد املن تص�ي ة املن �ج ن ن �ج احلالي�ي

الرؤية

الرسالة
ة  �ج ماكنيات والطاقات امللية و إمداد الدراسات وحراكت ال�ة الإ وض �ج ه لل�ن ن ه�ي ج

ة
ي و�   بناء االنسان, املفكر, املهندس واملعمل العر�ج

ات �ج ن وتبادل احلن ي موحد لتخز�ي ن مرجع   عر�ج بية و تكو�ي اىل ومن اللغة العر



املقدمة

االبواب الثابتة

ابواب متنوعة

اخبار جديدة

تغطية مؤمترات

 آراء املتابعني عىل الشبكات
االجتامعية

روابط ملقاالت او فيديوهات تعليمية

مك وجود  امج الب�ي  �ج ديدة ب�ج مج جديد أو أحد امللحقات احلج �ن  التعرف عىل �ج

يات مج ن بتدريس العديد من ال�ج العديد من االساتذة العامل�ي

لب�ي , فقرة  ي تعمل �ج
اكت ال�ة ن و رواد الب�ي او مدراء الرسث تص�ي لقاء مع أحد املن

امج الب�ي ا و حيل و أفاكر ب�ج ا و ننصح �ج سئلة الشائع , ملخص لكتب �ة قراء�ة
أ
اال

يع   ليل مشار
ة

ليف الاكتب( , �
أ ة( , مقاالت مكتوبة )من �ة �ج  مقاالت منقوهلة )م�ة

م  تة �ة ية �ج اكد�ي اث ا ية يطرح فيه ا�ج تابعي املواضيع االاكد�ي و  قمس خاص �ج

ن  ي�ي ن   االاكد�ي املتابع�ي

ابواب
املجلة 



 الدكتور
بالل سكر

 الدكتور
سامر السياري

 الدكتورة
نهى صليب

عمر سليم

الدكتور
نشوان داود 

الدكتور
هاين عمر 

BIM THINK SPACEمؤسس

ي جامعة 
ن

وفيسور ودكتور �   �ج
يطانيا ي �ج

ن
�  Teesside  

لة ب�ي ارابيا مد�ي ب�ي ومؤسس مج

ي جامعة
ن

 دكتور �
بية وت العر ب�ي

PhD, MSc, BArch )hons(. 

FHEA

DEWA ي
ن

تية �
ة

مد�ي بنية �

من كتاب
املجلة 



د.محمد القاسم

م.سونيا احمد

م.صالح عمران

م.حمزة املرشف

 د.يارس ابو
السعود

م.كامل شوقي

ي جامعة 
ن

وفيسور ودكتور �   �ج
يطانيا ي �ج

ن
�  Teesside  

ي
ن

 طالبة دكتوراه �
امعه التقنية  احلج

التشيكية

Senior Structural Engineer

PROJACS كة مد�ي قمس الب�ي برسث

موعة ي مج
ن

ي �
 مد�ي الدمع الف�ن

ن الدن السعودية �ج

اليا ي اس�ة
ن

�  RMIT ي جامعة
ن

طالب دكتوراه �

من كتاب
املجلة 



 كامل شوقي
Senior Structural Engineer

من كتاب
املجلة 

م . أمين قنديل

ي & متخصص ب�ي 
همندس مد�ن

م . عامر التوم
همندس معماري

م .أحمد لطفي
همندس معماري



ص  « ن أن يناقش املقال مواضيع �ة
ذجة معلومات البناء

ن
�

أن يكون العنوان  «
بية للغة العر �ج

طول املقال  «
ال يقل عن صفحةوال 
يتعدى ثالث صفحات

أن تشمل لك صفحة من  «
صورة إىل ثالث صور توضيحية 

بدقة جيدة

اصة  « ب ذكر املرجع أو املراجع احلن ج �ي
ة  �ج ية )أي املقاالت املنقوهلة �ة اكد�ي

أ
ملقاالت اال �ج

ملقال  فقط( و مصادر الصور املوجودة �ج

ي  «
ا�أ ي�ة تسل�ي امللف ال�ن

بصيغة وورد مع احتوائه عىل امس 
و همنة اكتب املقال

تص  « يق من ت�ة مراجعة املقال من قبل فر
ي حال وجودها لي�ة 

ن
ن املالحظات _� ف وتدو�ي مرسث

تعديلها  عىل أن ي�ة ذلك قبل مدة معقوهلة من 
ي أفضل صورة 

ن
، وذلك ليكون العمل � لة إصدار املج

ممكنة

عند ذكر مصطلح  «
ب أن ت�ة  ج ي �ي غ�ي عر�ج
ته و وضع املصطلح  �ج �ة
ن ن قوس�ي صلية ب�ي

أ
للغة اال �ج

ي حال املقاالت الكتابية  «
ن

�
ليف الاكتب( سي�ة حفظ حق 

أ )من �ة
املؤلف و لن ي�ة تعديل جوهر املقال 
ف تصحيح  يق املرسث ق للفر فقط �ي

خطاء اللغوية 
أ
اال

رشوط نرش
مقال 

يف املجلة 



انجازات

ة قاموس الب�ي   �ج  �ة

 للدكتور بالل سكر

بية اىل اللغة العر

 فيديوهات تعليمية 

ال الب�ي ي مج
ن

� 

يع التخصصات  و�ج

اهلندسية

يع  الرد عىل �ج

 االستفسارات
صوص الب�ي ونرسث ن  �ج

لة لتعم  مقاالت املج

 الفائدة

  صفحة ب�ي ارابيا

ا اوز عدد متابع�ي ج
ة

� 

 7400 متابع خالل

اقل من سنة

https://www.facebook.com/BIMarabia/
https://www.youtube.com/user/ENGWEB13
http://bimarabia.com/
http://bimdictionary.com/
https://www.youtube.com/channel/UCEkr8vhJ2hitwk6mpWH5coQ


نشاطات
املجلة 

ها عىل نطاق واسع لتطو�ي تكنلوجيا الب�ي و نرسث

تصة ى املن اكت الك�ج لة مع العديد من الرسث تتعاون املج



 تصميم و اخراج
املهندسة هاهلة شعالل

ي
ية و ميط معرا�ن طالبة ماس�ة  هندسة معمار

زا�أ  جامعة جيجل ,احلج

https://www.facebook.com/BIMarabia/
https://twitter.com/bimarabia
https://www.linkedin.com/groups/7470008
https://issuu.com/bimarabia
http://bimarabia.com/

