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 أساليب تسويق المشاريع في المكاتب
 الهندسية/ المعمارية 

 
يعتبررر الولرروى الررر المشررروي  ررو بدايررة ممارسررة مهنررة العمرراري ا    يمكرر  ا  نت يررى 
ممارسة للمهنة دو  الولوى الر المشروي و    ناك اساليب متعرددي للولروى الرر 
المشاريع المعمارية منها ما  و مهني مثى المسابقات المعمارية ومنها ما  و غير مهنري 

فا  دراسة  لائص السروق المهنيرة الموليرة وفهر   ل لك. ا  طريق العالقات ال الة 
 / Architectural) الهندسررررية       /ا نمرررراط الترررري تتبعهررررا المكاتررررب المعماريررررة

Engineering offices ) للولوى الر المشاريع سوف يتيح الفرلة لتوديد المالمرح

ااي اكثرر مر  الثقافية التي تجعى م  مهنة العماري مهنة  ات ارتباط وثيق بالنسق ا جتم
الهندسرية مر  الولروى الرر / كونها مهنرة  ات نمر  وانممرة تمكر  المكاترب المعماريرة 

 .وقوقها وتادية الواجبات المستوقة اليها
وا ا مررا ارفنررا انررج   توجررد نمرر   الررة بالمسررابقات المعماريررة الموليررة وا  الكثيررر مرر  

الرر مشراريعها با سراليب  الهندسرية فري السروق الموليرة   تولرى/ المكاتب المعمارية 
المهنية المتعارف اليها م   الى التنافس الر جرودي التلرمي  او مر   رالى المسرابقات 
المعمارية كما  و متبع في كثير م  دوى العال  و و ما قاد الر نروي مر  التنرافس القرو  
 بي    ه المكاتب الر اقى ا سعار و  ا بدوره اودث تد ورا في مستوى وجرودي العمرى
المهني المعمرار  والهندسري ا مرر الر   يثيرر اسرئلة اديردي ار  مسرتوى العمرى المهنري 
المعمار  والهندسي بشكى اا  فري مرى ا وعراي السرائدي وا سراليب المتبعرة للولروى 

 .الر المشاريع
تواوى   ه المواعري التعرف الر ا ساليب الشائعة التي تمارسرها المكاترب المعماريرة 

السوق المهنية المولية للولوى الر المشراريع فري بعرن منراطق ومرد  الهندسية في / 
العرررراق والتوقرررق مررر  ا اتمررراد الرررر العالقرررات ا جتماايرررة كاسرررلوب للولررروى الرررر 
المشررراريع ويرررث تفتررررن  ررر ه المواعرررري ا  ا سررراليب التررري تنتهجهرررا  ررر ه المكاترررب 

ي المكترب والمسرابقات للولوى الر المشاريع   تتوقف الر ا ساليب المهنية مثى كفاء
والداايررة وا اررال  وانمررا تتجرراوى  لررك الررر توميررف العالقررات الش لررية والمعررارف 
واللداقات في سبيى الولوى الر المشروي ول لك ا  اود اسباب تدني مستوى العمرى 
المعمار  في السوق المولية متعلق الرر ورد بعيرد با سراليب التقليديرة المتبعرة فري اسرناد 

 .ي لمكاتب   تتمتع بالكفاءي وا  لية المهنية العمى المهن
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