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THEME: The ASCAAD 2021 theme is dedicated to the ARCHITECTURE IN THE AGE OF DISRUPTIVE
TECHNOLOGIES – Transformation and Challenges. The theme focuses on addressing the paradigm shift due
to computational design gradually renouncing the typical morphogenetic-centered associations in the
architectural discourse. Participants are encouraged to identify visions and challenging aspects such as: from
the tangible to the intangible, from the physical to the phenomenological, from mass production to mass
customization, from the artifact-centered to the human-centered, and from formalistic top-down
approaches to informed bottom-up approaches. This imminent shift of focus is increasingly stirring a debate
in the architectural community and is provoking a much needed critical questioning of the role of
computation in architecture as a sole embodiment and enactment of technical dimensions, into one that
rather deliberately pursues and embraces the humanities as an ultimate aspiration.

A parallel evolving impact in the field of computational design and innovation is the introduction of disruptive
technologies which are concurrently transforming practices and businesses. These technologies tend to
provoke multiple transformations in terms of processes and workflows, methodologies and strategies, roles
and responsibilities, laws and regulations, and consequently formulating diverse emergent modes of design
thinking, collaboration, and innovation. Technologies such as mixed reality, cloud computing, robotics, big
data, and Internet of Things, are incessantly changing the nature of the profession, inciting novel modes of
thinking and rethinking architecture, developing new norms and impacting the future of architectural
education. With this booming pace into highly disruptive modes of production, automation, intelligence, and
responsiveness comes the need for a revisit of the inseparable relation between technology and the
humanities. It will be possible to explore the urgency of a pressing dialogue between the transformative
nature of the disruptive on the one hand and the cognitive, the socio-cultural, the authentic, and the
behavioral on the other. As scholars and thinkers, we must evaluate these nuances in light of the digital
humanities and a comprehensive rethinking of the intricate human-machine discourse.

CONFERENCE HOST: The 9th ASCAAD International Conference (ASCAAD 2021) will be hosted virtually online
by the Department of Architecture at the American University in Cairo (AUC), Cairo, Egypt. Established in
1919, AUC is a leading English-language, American-accredited institution of higher education and center of
intellectual, social and cultural life of the Arab world. AUC has 38,000 alumni in more than 125 countries
around the world. The University offers 36 undergraduate, 44 master’s and 2 PhD programs rooted in liberal
arts education that encourages students to think critically and find creative solutions to conflicts and
challenges facing the region and the world. Its educational assets include the largest English-language
academic library collection in Egypt, 3 modern theaters and 15 cross-disciplinary research centers. Its
modern, 260-acre campus in New Cairo constitutes a state-of-the-art facility for advanced research,
innovative teaching, lifelong learning and civic engagement.
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According to the latest QS World University Rankings, AUC ranks as the top university (No. 1) in Egypt, No. 2
in Africa, No. 9 in the Arab Region, and No. 395 internationally. Architecture at AUC is ranked at the 151-200
level, the highest level achieved by an architecture program in Egypt and the Middle East, and the second in
Africa.

TOPICS OF INTEREST: The ASCAAD 2021 conference invites submissions of original research papers, posters
and exhibitions to address the following topics including but not limited to:

1) Human-Centered Computation
• Design Cognition
• Creative Design Concepts and Theories
• Human-computer interaction
• Machine learning & deep learning in architecture

2) Emergent Modes of Learning
• Virtual Learning Environments
• New Modes of CAAD Learning
• Design Education
• Interactive Media and Visualization

3) Architectonic Languages
• Generative and Parametric Design
• Shape and Motion Grammars
• Responsive and Interactive Architecture
• Rapid prototyping and digital fabrication
• Design-to-Robotic Production
• Programmable and Smart Materials

4) Technology Integration and Collaboration
• Building Information Modeling (BIM)
• Computer-Supported Design Collaboration
• Virtual/Mixed Reality
• IoT, Cloud Computing and Digital Twinning

5) Computational Enculturation
• Adoptable Built Environments
• Smart Cities
• Digital Heritage
• Digital Architectural Humanities

IMPORTANT DATES
First call for papers 25 May 2020
Deadline for abstract submission 12 July 2020
Notification of abstract acceptance 16 August 2020
Deadline for full paper submission 8 November 2020
Notification of full paper acceptance 10 January 2021
Deadline for full paper / presentation recordings submission 1 February 2021
Conference days 2 - 4 March 2021

TYPES OF SUBMISSIONS: Abstracts must be in Arabic or English with a maximum of 500 words and can
include a maximum of one figure. Upon acceptance of the abstract, the full paper can also be submitted in
Arabic or English. Three types of submissions are possible:
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1. Long Papers that describe well-developed or completed research (max 4000-5000 words, or 10 pages
of our template)

2. Short papers that describe research in progress (max 2500 words, or 6 pages of our template)
3. Showreel that includes research in progress, student projects, and experimental works (3-5 minute

videos + maximum of 2-page description of the submission)

Submissions should be sent anonymously in Word Document Format or Rich Text Format RTF. Each paper
will be subject to a double-blind review by two to three referees. Authors of accepted papers will be invited
to present their papers and have them included in the published ASCAAD 2021 conference proceedings and
will appear on Cumincad.org database (provided that for each accepted paper, at least one author pays the
conference registration fee). Papers should be formatted according to the ASCAAD paper template. Both the
English and Arabic paper templates can be download from the ASCAAD conference web page.

CONFERENCE FORMAT AND PROGRAM: All submission types including workshops, keynote presentations,
and virtual exhibitions will be presented and delivered in the following formats: recorded videos and/or live
web sessions, online discussion sessions, and the published digital proceedings. Historically, ASCAAD has
attracted prominent keynote speakers including Mark Burry, Branko Kolarevic, Mark Gross, John Peponis,
Gerhard Schmitt, Tom Maver, Dirk Donath, Lamine Mahdjoubi, Mary Lou Maher, Nancy Cheng, and Wassim
Jabi. The final names of keynote speakers will be announced on the conference website.

ORGANIZING COMMITTEE:
• Dr. Basil Kamel, The American University in Cairo (Chair), Egypt
• Dr. Zaki Mallasi, AECOM (Co-Chair), USA
• Dr. Sherif Abdelmohsen, The American University in Cairo (Co-Chair), Egypt
• Dr. Amar Bennadji, The Robert Gordon University (Co-Chair), Egypt

SCIENTIFIC COMMITTEE:
• Dr. Sherif Abdelmohsen, (Chair), The American University in Cairo, Egypt.
• Dr. Ahmed Sherif, The American University in Cairo (Co-Chair), Egypt.
• Dr. Tamer El-Khouly, The American University in Cairo (Co-Chair), Egypt.

ABOUT ASCAAD: The Arab Society for Computer Aided Architectural Design (ASCAAD 2021) welcomes you
to participate in its 9th International Conference at the American University in Cairo, Cairo, Egypt. ASCAAD is
a society of those who teach and conduct research in CAAD in schools of architecture in the Arab region of
West Asia and North Africa. ASCAAD is active in Central Asia, Sub-Sahara Africa, and the Mediterranean.
ASCAAD is one of six sister organizations that include ACADIA, eCAADe, CAADRIA, SIGraDi, and CAAD Futures.

Please visit ASCAAD conference website for more Information
https://www.ascaad.org/conference/2021
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. یركز التحول والتحدیات-التجدیدیة ة في عصر التقنیات رالعمالموضوعASCAAD 2021تم تخصیص موضوع : موضوع المؤتمر
المورفولوجیة و تخلى تدریجیًا عن االرتباطات النموذجیة تتبدأ والتيالتصمیم فيالحاسب استخدامأنماط الموضوع على معالجة التحول في 

: من  تمثلة فى التحوالت التى تشھدھا تلك األنماط متحدیاترؤى ومناقشة لىإ المشاركین یدعو ھذا اللقاء . ى العام المعمار بالحوار ةالمتعلق
األطر المرتكزة على المادة واألداء الفنى، من اإلنتاج التخصصيإلى اإلنتاج الَكّمي ، من الظاھريالملموس إلى غیر الملموس، من المادي إلى 

طا وسأبشكل متزاید جدًال فيوتثیر تلك التحوالت الوشیكة.  التنازلیة إلى المنھجیات التصاعدیةتیانھجمالمن  على اإلنسان،ةالمرتكز األطر إلى
من كونھ  ةفي العمار اآللى بالحاسب التصمیم استخدام دور تحولبشدة حولةمطلوبالنقدیة التال ؤوتطرح عددا من التساالمجتمع المعماري

. اسى أسومقصد كمطمحالعلوم اإلنسانیة  وتضمین یسعى عمدًا إلى احتضان  أوسع نقاش إلى فحسبلألبعاد التقنیةوحیدًا  وتشریعاً تجسیدًا 

جذرى  تحول إحداث على معاً التي تعملالتقنیات التجدیدیة ھو إدخال باستخدام الحاسوب مجال التصمیم واالبتكار الموازیة لھم المؤثرات أن إ
،المنھجیات  أطر العمل التصمیمیة، العملیات :حیثتحوالت متعددة من إحداث تمیل ھذه التقنیات إلى و. المنھجیة والمھنیةممارسات التصمیم فى 

ھنا  و. يواالستراتیجیات،األدوار والمسؤولیات،القوانین واللوائح، وبالتالي صیاغة أنماط ناشئة متنوعة من التفكیر التصمیمي والتعاون االبتكار 
على  باستمرار عملتوالتيیانات الضخمة، إنترنت األشیاء،، الحوسبة السحابیة، الروبوتات، البالمختلط الواقع :تقنیات مثلسیكون التركیز على 

على  وعلى مستقبل التعلیم المعماري.  مؤثرة، وتطویر معاییر جدیدة  ىفي التفكیر وإعادة التفكیر المعمار حدیثة طرق  اخراج وطبیعة المھنة تغییر 
، تأتي الحاجة إلى إعادة النظر في العالقة  ومع ھذه الوتیرة المتصاعدة في أنماط اإلنتاج والتشغیل اآللي في عصر التقنیات التجدیدیةھذا األساس 

بین الطبیعة  الألساسي استكشاف الحوار فیھ للمشاركینھذا المؤتمر سیكون من أھم أھداف . بین التكنولوجیا والعلوم اإلنسانیةتتجزأالتي ال 
ألسكاد  إن الجمعیة العربیةالمعرفیة واالجتماعیة والثقافیة واألصیلة والسلوكیة من جھة أخرى.الطبیعة وجھةمن للتقنیات التجدیدیة لتحولیةا

ةالعالقفي ضوء العلوم اإلنسانیة الرقمیة وإعادة التفكیر الشامل في  ةوالدقیقةالمختلفاتتقییم ھذه الفروقلعلماء ومفكرینكولجنة المؤتمر تدعوكم
بین اإلنسان واآللة. ة المعقد

عن طریق التواصـل للجمعیة العربیة للتصـمیم المعماري بمسـاعدة الحاسـب (أسـكاد)سـوف یعقد المؤتمر الدولى التاسـع  :المؤتمرسـتضـافةا
ــر.  ــم العمارة بالجامعة األمریكیة بالقاھرة بمصـ ــى بقسـ ــت الجامعة األمریكیة بالقاھرة عاماالفتراضـ ــسـ ــة تعلیمیة ١٩١٩تأسـ ــسـ ، وھي مؤسـ

ــر والوالیات المتـحدةأمریكـیة اعـیة والفكریة وھي مركز الحـیاة الثـقافـیة واالجتمـ توفر تعلیـماً متمیزًا باللـغة اإلنجلیزیة،رائدة معترف بـھا فى مصــ
امـعة أكثر من  د تخرج من الـج الم العربي. وـق ًا ممثلین فى أكثر من ٣٨٠٠٠في الـع امـعة ١٢٥خریـج دم الـج الم. وتـق ة حول الـع اً ٣٦دوـل امـج برـن

على النھج مدالمعتالدراسـیة على التعلیمبرنامجاً لطالب الدراسـات العلیا وبرنامجین للدكتوراة، حیث تسـتند المناھج٤٤لطالب البكالوریوس و
الذي یشجع الطالب على التفكیر بشكل نقدي وتحلیلي إلیجاد حلول مبتكرة للمشكالت والتحدیات التي تواجھ المنطقة والعالم.اللیبرالي

ــمن المرافق ــخم المكتباتوھيمكتبة الجامعةالتعلیمیة بالجامعةوتتضـ ــر أضـ ــدارات باللغة اإلنجلیزیة،في مصـ ــم كتباً وإصـ ثة وثالالتي تضـ
بالقاھرة الجدیدة، والذي یمتد على مـساحة الحدیثیعتبر الحرم الجامعيالتخـصـصات والمجاالت.في مختلفأبحاثمركز ١٦وحدیثة،مـسارح
ـتقبل القاھرة ومصــر والمنطقة لما یضــم من مرافق حدیثة في مجاالت األبحاث، والتدریس،٢٦٠ ــتثمارًا ضــخماً في مسـ والتعلم مدى فداناً، اس
الدولیة لتصـنیف الجامعات المركز األول داخل مصـر والثانى QSوالتواصـل المجتمعى. وقد احتلت الجامعة طبقا ألحدث تصـنیف لھیئة ة،الحیا

دولیاً وھو أعلى مركز ألى ٢٠٠-١٥١دولیاً. بینما احتل تخصـص العمارة بالجامعة المركز  ٣٩٥أفریقیاً والتاسـع فى المنطقة العربیة والمركز 
برنامج بأقسام العمارة فى مصر والشرق األوسط والثانى على مستوى أفریقیا.
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تدعو لجنة المؤتمر الباحثین والجھات المختصة لتقدیم األبحاث األصلیة واألوراق العلمیة والملصقات وعرض المنتجات،  :المؤتمر محاور
ما یلى: – ولكنھا ال تقتصر على –وتشمل محاور المؤتمر 

التعلم الناشئةأنماط ) ٢
بیئات التعلم االفتراضیة •
التصمیم المعمارى بمساعدة الحاسب األسالیب الحدیثة لتعلم •
تعلیم التصمیم •
أسالیب التصور واإلظھار والوسائط الرقمیة•

الحوسبة المرتكزة على اإلنسان) ١
اإلدراك التصمیمى •
مبادئ ونظریات التصمیم اإلبداعى •
تكنولوجیا التفاعل بین اإلنسان واآللة •
للحواسب فى العمارةتقنیات التعلم الذاتى والعمیق •

التكامل والتشارك التكنولوجى ) ٤
نمذجة معلومات المبنى•
التشارك التصمیمى بمساعدة الحاسب •
الواقع االفتراضى والمختلط •
إنترنت األشیاء والحوسبة السحابیة والتوأمة الرقمیة•

اللغات التكتونیة المعماریة) ٣
والبارامترىالتصمیم التولیدى  نظم  •
الشكل والحركةعلىیةالمبنالتصمیم  قواعد•
النمذجة األولیة السریعة والتصنیع الرقمى•
العمارة المستجیبة والتفاعلیة•
اإلنتاج والتصنیع بین التصمیم والروبوتات •
مواد البناء المبرمجة والذكیة•

التثاقف الحوسبى ) ٥
التكنولوجیا الرقمیة فى البیئات المبنیةإدماج  •
المدن الذكیة •
تقنیات التراث الرقمى •
فى العمارة العلوم اإلنسانیة الرقمیة•

مواعید ھامة  
م٢٠٢٠مایو٢٥اإلعالن عن المؤتمر 

م٢٠٢٠یولیو ١٢الموعد النھائي لتقدیم ملخصات األبحاث 
م٢٠٢٠أغسطس ١٦اإلشعار بقبول ملخصات األبحاث 

م٢٠٢٠نوفمبر٨الموعد النھائي لتقدیم األوراق البحثیة كاملة 
م  ٢٠٢١ینایر ١٠اإلخطار بقبول األوراق البحثیة

م٢٠٢١فبرایر١والعروض المسجلة   الموعد النھائي لتقدیم األبحاث كاملة بعد المراجعة
م  ٢٠٢١مارس٤–٢موعد انعقاد المؤتمر 

كلمة للملخص، ویمكن أن  ٥٠٠تقدیم ملخصات األوراق البحثیة بإحدى اللغتین؛ العربیة أو اإلنجلیزیة، بحٍد أقصى یتم : ةاألبحاث المقدمأنواع  
مكن تقدیم الورقة البحثیة الكاملة بإحدى اللغتین؛ العربیة أو اإلنجلیزیة. ویمكن تقدیم  ییشمل شكل واحد مرفق كحٍد أقصى. عند قبول الملخص، 

:ث ثالثة أنواع من األبحا
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.  الخاص بالمؤتمر صفحات (بما فیھا األشكال) بحٍد أقصى من النموذج  ١٠كلمة، أو  ٥٠٠٠– ٤٠٠٠مطور ال یتخطى  . األبحاث الطویلة: بحث١
.  الخاص بالمؤتمر صفحات (بما فیھا األشكال) بحٍد أقصى من النموذج  ٦كلمة، أو ٢٥٠٠ال یتخطى تحت التطویر بحث. األبحاث القصیرة:٢
مدتھبحث تجریبي (تحت التطویر): ویتضمن بحثاً أو تجربًة أو مشروع طالب أو ملصقاً (بوستر) في إطار التطویر. وتقدم في صورة فیدیو.٣

دقائق باإلضافة إلى صفحتین لوصف الفكرة.  ٥–٣

Rich Text Format) أو (Word Documentترسل كافة األبحاث بصیغة (والمؤلف. عنمعلومات أيمنالمقدمة األوراق تخلو أن یجب
RTF  .(المؤلف (المؤلفین)  تم دعوةإذا تم قبولھا، سیو .محكمینمن قبل اثنین إلى ثالثة  مزدوجة التعمیةستخضع كل ورقة بحثیة مقدمة لمراجعة  و

وستظھر في قاعدة بیانات  ) المنشور ASCAAD 2021لعرضھا خالل جلسات المؤتمر وإدراجھا في كتاب وقائع المؤتمر (
)Cumincad.org .یجب أن یقوم المؤلف  و)؛ شریطة أن یتم دفع رسوم التسجیل في المؤتمر لمؤلف واحد على األقل عن كل ورقة بحثیة

من خالل الموقع  إلنجلیزیةواالعربیة). یمكن تحمیل النماذج باللغتین ASCAAD 2021ألبحاث وفقًا لنموذج مؤتمر ((المؤلفین) بتنسیق ا
).  https://www.ascaad.org/conference/2021اإللكتروني للمؤتمر: (

بما في ذلك ورش العمل والعروض  المؤتمر، كتاب وقائعوالمدرجة في سیتم عرض كافة أنواع األبحاث المقبولة : المؤتمروبرنامج تنسیق
وجلسات المناقشة عبر  ،  المباشر عرض بالبث  الالتالیة: مقاطع الفیدیو المسجلة و/أو  وسائطالبمزیج من  التقدیمیة الرئیسیة والمعارض االفتراضیة  

مثل  عالمیاً رئیسیین البارزینالمتحدثین لفیفًا من الفى مؤتمرات سابقة تاریخیاً سكاد أت اجتذبوقد . وإدراجھا في كتاب وقائع المؤتمر اإلنترنت 
محجوبي، ماري لو ماھر،  الروس، جون بیبونیس، جیرھارد شمیت، توم مافیر، دیرك دوناث، االمین  جمارك بوري، برانكو كوالریفیتش، مارك  

موقع المؤتمر.  وسیتم اإلعالن عن األسماء النھائیة للمتحدثین الرئیسیین على ، ووسیم جابي.جنینانسي تش

:المنظمة اللجنة 
، رئیس قسم العمارة، الجامعة األمریكیة بالقاھرة، مصر باسل كاملرئیس المؤتمر/ أ.د. §
الوالیات المتحدة األمریكیة، بواشنطنAECOMشركة رئیس مشارك/ د. زكي مالسي، §
بالقاھرة، مصر ، قسم العمارة، الجامعة األمریكیة د. شریف عبد المحسنرئیس مشارك/  §
المملكة المتحدة،  جامعة روبرت جوردون، د. عمار بن ناجيرئیس مشارك/  §

:اللجنة العلمیة 
.مصر ، قسم العمارة، الجامعة األمریكیة بالقاھرة،شریف عبد المحسن  رئیس اللجنة العلمیة/ د. §
مصر.  ، شریف، قسم العمارة، الجامعة األمریكیة بالقاھرةأحمد د. أ. رئیس مشارك/  §
. مصر ، األمریكیة بالقاھرة رئیس مشارك/ د. تامر الخولي، قسم العمارة، الجامعة  §

الباحثین والمھتمین بمجال التصمیم المعماري بمساعدة الحاسب  ) أسكاد(تضم الجمعیة العربیة للتصمیم المعماري بمساعدة الحاسب : سكادأعن 
فریقیا. وتنشط الجمعیة كذلك في آسیا الوسطى وجنوب الصحراء  أفي كلیات العمارة والھندسة في العالم العربي من غرب آسیا وشمال لي اآل

ھیئات  ستي واحدة من لبیض المتوسط. وتعتبر الجمعیة العربیة للتصمیم المعماري بمساعدة الحاسب اآلالكبرى في أفریقیا، ومنطقة البحر األ
.ز ھیئة كاد فیوتشر ، باإلضافة إلىراديجسی، كادریا، أكادیا، إیكاديوالتى تتضمن مماثلة في مجال التصمیم المعماري بمساعدة الحاسب 

لمزید من المعلومات من خالل الموقع اإللكتروني:ASCAAD 2021 یرجى زیارة موقع مؤتمر
https://www.ascaad.org/conference/2021


