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SYNOPSIS 

Historically space was always the container of people’s activities and memories; it is the 
collective reflection of their life styles. Walls, floors and ceilings of architectural spaces 
witnessed the moments of joy and happiness, as well as moments of misery that changed 
human history, from the signing of the United Nations Declaration post WWII, to the first I-
phone sold in the Apple store; history is written inside architectural spaces.  
 

The new era of the 4th industrial revolution, which is associated with digital transformation, 
will unlock new opportunities for architects, interior designers and whoever will enter the 
domain of the metaverse. The metaverse will not only serve as a portal to a new world, but 
also as an extension to new activities such as commercial, social, educational and business 
activities that will thrive in the new virtual realm. The metaverse will act as the natural 
transcendence of technological advancements carrying new potentials to the architectural 
profession. 
 

Active Worlds, Second Life, Roblox and Fortnite are all early versions of what we will witness 
in the next few years, shifting from entertainment to full commercial, official and 
governmental activities; all will be hosted inside virtual and hybrid spaces. A new era will 
start inside virtual realms; real economy will rise inside virtual architecture but without the 
multiple physical or structural constraints that limit physicality anymore such as gravity, 
and day and night cycles; no oxygen is needed anymore. But this time, human activities will 
not only be recorded and saved but also attended and lived in real time. Computational 
design will continue to thrive and even evolve into new forms aligning with new changes 
and challenges of the metaverse. 
 

Hybrid spaces are the spaces that will be built as a virtual extension of real spaces. They will 
be in connection to real spaces and reflecting their activities on a real time basis. On the 
other hand, pure virtual spaces will occur, trespassing time zones and geographical barriers. 
The importance of hybrid experiences was most realized after the pandemic lockdowns; 
and now is the time to invent new design methodologies and new theories as a natural 
transcendence of architecture profession. Hyperlinks portals replacing staircases and 
elevators, physically impossible structures, open budget interiors, teleportation are all new 
notions emerging with the new domain.  
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Today, virtual spaces are hosted on various cloud services and registered as Non-Fungible 
Tokens (NFTs). They are experienced as immersed spaces using headsets or semi immersed 
spaces presented through laptops and/or mobile screens. With the new accelerating pace 
of technology, there is high possibility for integration within our neural networks to be 
experienced in our minds with just closing our eyes in the near future.  
 
With considerably very little scientific research presented in this new field, the need to such 
a contribution has become imminent. This year, Beirut Arab University (BAU) will host the 
10th ASCAAD international conference in order to test and discuss novel ideas and design 
approaches that shape and transform metaverse environments, therefore setting new 
roadmaps and offering solutions to researchers, architects and designers, tech startups, 
educators, technologists and even thought leaders seeking a new role in the metaverse. 
 

CONFERENCE TOPICS OF INTEREST 
Artificial Intelligence 

 AI, Machine Learning and Deep learning 
 Agent-based Modeling 
 Generative Design 

 

Information Management 
 Building Information Modeling 
 Non-Fungible Tokens (NFT) for Architectural Assets 
 Internet of Buildings 
 Decisions Support Systems including Simulation, Prediction and Evaluation in Design  

 

Parametric Design and Digital Fabrication  
 Parametric and Algorithmic Design 
 Innovative Materials and Digital Fabrication 
 Robotics in Architecture and Automation 

 

Virtual Environments and Emerging Realities 
 Digital Representation and Visualization 
 New Sustainable Approaches for Digital Design  
 Digital Heritage 
 Architecture for Gaming Industry and Interactive Design 
 Virtual Reality, Augmented Reality and Mixed Realities 
 Human-computer Interaction 

 

Computational Design Theory 
 Computational Design Thinking and Creativity 
 Internet of Things Centered Design 
 Human Centered Design and User Experience 
 Education in Hybrid Spaces 
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Hybrid Cities 
 Smart Virtual Cities 
 Cities Modeling and GIS.  
 Urban Analytics and Modeling of Virtual Cities 
 Collaborative, Participative and/or Responsive Design 
 Big Data Management in Architecture and Urban Design  
 Mass Customization in Design 

 
CONFERENCE HOST 

The conference is hosted by the Faculty of Architecture - Design and Built Environment, at 
Beirut Arab University (BAU), Beirut, Lebanon. Established in 1962, the Faculty leads an 
academic vision, mission and aims that are consistent with the general objectives set by the 
International Union of Architects (UIA) declaration in 2005. The faculty offers 4 Bachelor 
degrees; Architecture, Interior Design, Graphic Design, and Fashion Design. It also offers 3 
M.Arch. degrees (Architecture, Creative Sustainability, and Digital Design and Fabrication), 
3 M.Sc. degrees (Architecture, Heritage of Islamic Arab Architecture, and Urban Design and 
Planning), and 2 PhD degrees (Architecture, and Urban Design and Planning). The Faculty 
has the only internationally accredited Architectural program in Lebanon by the Royal 
Institute of British Architects (RIBA). In February 2017, RIBA confirmed Initial Validation and 
full RIBA recognition of Part II (after Year 6 M.Arch.) and continued recognition and 
reposition of Part I (after Year 4) effective from 2017 till 2023. The Faculty also hosts a 
number of state-of-the-art facilities, including the Architectural Library, GIS Lab, Digital 
Modeling and Environmental Labs, Virtual Reality Lab, the Model Making Workshop, and 
the Digital Fabrication Lab. 
 
IMPORTANT DATES  

First call for papers 24 February 2022 
Deadline for abstract submission 14 April 2022 
Notification of abstract acceptance 19 May 2022 
Deadline for full paper submission 7 July 2022 
Notification of full paper acceptance 18 August 2022 
Submission of final conference papers 8 September 2022 
Conference days 12-14  October 2022 

 
CONFERENCE FORMAT  
All submission types including paper sessions, workshops and keynote presentations will be 
presented and delivered in a hybrid format (both face-to-face and through live broadcasting 
and/or recorded videos), in addition to digital and physical 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, Wassim Jabi, Patrik Schumacher, Hanaa 
Dahy, Christian Derix, and Dennis Shelden. The final names of keynote speakers will be 
announced on the conference website.  
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TYPES OF SUBMISSIONS 
Abstracts must be in English or Arabic 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 English or Arabic. Full papers should describe well-developed or completed 
research (max. 3000-5000 words). Submissions should be sent anonymously in Word 
Document Format (.DOC) 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 2022 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 
ASCAAD English paper template and  Arabic paper template for the abstract submission can 
be downloaded from the ASCAAD conference web page. Submissions must follow ASCAAD 
guideline. Authors should comply with the guidelines of the Harvard system of reference. 
 
SCIENTIFIC COMMITTEE 

 Prof. Ibtihal Y. El-Bastawissi, Dean, Faculty of Architecture – Design and Built 
Environment, Beirut Arab University, Lebanon 

 Dr. Sherif Abdelmohsen, Associate Professor, Department of Architecture, American 
University in Cairo, Egypt; President, ASCAAD 

 Dr. Osama Omar, Associate Professor, Faculty of Architecture – Design and Built 
Environment, Beirut Arab University, Lebanon 

 Dr. Kareem Galal, Associate Professor, Faculty of Architecture – Design and Built 
Environment, Beirut Arab University, Lebanon 

 Dr. Shady Khoury, Associate Professor, Faculty of Architecture – Design and Built 
Environment, Beirut Arab University, Lebanon 

 Dr. Amar Bennadji, Senior Lecturer, Scott Sutherland School of Architecture, Robert 
Gordon University, United Kingdom; Board member, ASCAAD 

 Dr. Huda Salman, Lecturer, Scott Sutherland School of Architecture, Robert Gordon 
University, United Kingdom; Vice President, ASCAAD 

 Dr. Samer El Sayary, Assistant Professor, Faculty of Architecture – Design and Built 
Environment, Beirut Arab University, Lebanon 

 Dr. Eslam El-Samahi, Assistant Professor, Faculty of Architecture – Design and Built 
Environment, Beirut Arab University, Lebanon 

 Dr. Mostafa Khalifa, Assistant Professor, Faculty of Architecture – Design and Built 
Environment, Beirut Arab University, Lebanon 
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ORGANIZING COMMITTEE 

 Prof. Ibtihal Y. El-Bastawissi, Dean, Faculty of Architecture – Design and Built 
Environment, Beirut Arab University, Lebanon 

 Dr. Khaled Sadek, Assistant Dean, Faculty of Architecture – Design and Built 
Environment, Beirut Arab University, Lebanon 

 Dr. Maged Youssef, Associate Professor, Faculty of Architecture – Design and Built 
Environment, Beirut Arab University, Lebanon 

 Dr. Sema Alacam, Associate Professor, Faculty of Architecture, Istanbul Technical 
University, Turkey; Board member, ASCAAD 

 Dr. Mohamed Sobhi Ibrahim, Assistant Professor, Faculty of Architecture – Design and 
Built Environment, Beirut Arab University, Lebanon 

 Dr. Ahmed Ibrahim, Assistant Professor, Faculty of Architecture – Design and Built 
Environment, Beirut Arab University, Lebanon 

 Dr. Hiba Mohsen, Assistant Professor, Faculty of Architecture – Design and Built 
Environment, Beirut Arab University, Lebanon 

 Dr. Mostafa Alani, Assistant Professor, Department of Architecture, Aliraqia 
University, Iraq; Board member, ASCAAD 

 Dr. Samar Allam, Assistant Professor, Department of Architecture, French University 
in Egypt, Egypt; Board member, ASCAAD 

 Mrs. Nivine Jalaleddine, Executive Administrator, Faculty of Architecture – Design and 
Built Environment, Beirut Arab University, Lebanon 

 Eng. Mustafa Bizri, Supervisor, IT Department, Beirut Arab University, Lebanon 
 
ABOUT ASCAAD 
The Arab Society for Computation in Architecture, Art and Design (ASCAAD 2022) welcomes 
you to participate in its 10th International Conference at Beirut Arab University (BAU) in 
Beirut, Lebanon. 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/2022 
Paper submission link: https://www.ascaad.org/submission/openconf/openconf.php 
Contact the committee: conference@ascaad.org  
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  الفراغات المختلطة فى الميتافيرس
  –العمارة فى عصر الميتافيرس 

  الفرص واإلمكانات 
  

  )٢٠٢٢(أسكاد  المؤتمر الدولى العاشر للجمعية العربية للحوسبة فى العمارة والفنون والتصميم
  

  ملخص

قد كان الفراغ المعمارى عبر التاريخ وبشكل دائم عنصرا حاويا ألنشطة البشر وذكرياتهم؛ فهو انعكاس جماعي ألساليب ل

وقد شهدت جدران وأرضيات وأسقف المساحات المعمارية لحظات من الفرح والسعادة ، وكذلك لحظات البؤس التي  حياتهم.

غيرت تاريخ البشرية، متضمنة لحظة مثل تلك التى شهدت توقيع إعالن األمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، إلى تلك 

متجر شركة أبل؛ فالتاريخ دوما يتم تسجيله وتدوينه داخل الفراغ التى شهدت إصدار وبيع أول هاتف محمول آي فون فى 

ومن الجدير بالذكر أن الحقبة الجديدة للثورة الصناعية الرابعة والمرتبطة بالتحول الرقمي ستفتح آفاقا جديدة  المعمارى.

قع أال يكون الميتافيرس بمثابة للمعماريين ومصممي الديكور الداخلي الذين سيدخلون مجال الميتافيرس. ولذا فإنه من المتو

بوابة لعالم جديد فحسب، بل سيكون أيًضا امتدادًا ألنشطة جديدة مثل األنشطة التجارية واالجتماعية والتعليمية والتجارية 

مكانات التكنولوجي الذي يحمل إالتي ستزدهر في العالم االفتراضي الجديد، باإلضافة إلى كونه بمثابة التطور الطبيعي لتقدمنا 

  جديدة لمهنة العمارة.

نسًخا مبكرة لما سنشهده في السنوات القليلة  Fortniteو Robloxو Second Lifeو Active Worldsوتعد كل من 

المقبلة، حيث يتم استحداث نسق مختلف ينتقل من مجرد فكرة الترفيه إلى أنشطة تجارية ورسمية وحكومية كاملة، ويتم 

طروحات داخل فراغات افتراضية ومختلطة. وقد أصبح جليا أنه سيتم كتابة تاريخ جديد داخل تسكين كل تلك األنشطة واأل

العوالم االفتراضية؛ فسوف يرتفع االقتصاد الحقيقي داخل العمارة االفتراضية ولكن بدون القيود المادية أو اإلنشائية المتعددة 

عد اآلن، ولكن هذه المرة لن يتم تسجيل األنشطة البشرية وحفظها مثل الجاذبية ودورات النهار والليل؛ فال حاجة لألكسجين ب

فحسب، بل سيتم أيًضا حضورها ومعايشتها لحظيا. وسيستمر التصميم الحوسبى في االزدهار بل ويتطور إلى أشكال جديدة 

  تتماشى مع التغيرات والتحديات الجديدة للثورة الصناعية الرابعة.

تلك الفراغات التي سيتم بناؤها كامتداد افتراضي للفراغات الحقيقية، فهى مرتبطة بها وتعكس وتعتبر الفراغات المختلطة هى 

أنشطتها متجاوزة فى ذلك للنطاقات الزمنية والحواجز الجغرافية. لقد أدركنا من قبل أهمية التجارب المختلطة بعد عمليات 

منهجيات تصميم جديدة وعمارة جديدة باعتبارها تجاوًزا  اإلغالق الكامل بسبب جائحة كورونا، و حان الوقت اآلن البتكار

طبيعيًا لمهنتنا. وقد أصبحت بوابات االرتباطات التشعبية التي تحل محل الساللم والمصاعد، والمنشآت المستحيل تنفيذها 

م الجديدة التي ظهرت مع واقعيا، والتصميمات الداخلية ذات الميزانية المفتوحة، والنقل اآلني، كلها مجرد أمثلة على المفاهي

  ذلك المجال الجديد المرتبط بعالم الميتافيرس. 

استضافة الفراغات االفتراضية على مختلف الخدمات السحابية وتسجيلها على أنها رموز غير قابلة لالستبدال  اليوم يتمو

)NFTs كاملة من خالل أجهزة الكمبيوتر )، يتم معايشتها عن طريق تجربة افتراضية كاملة باستخدام سماعات الرأس أو شبه

المحمولة و/ أو شاشات الهاتف المحمول. ومع تلك الوتيرة المتسارعة الجديدة للتكنولوجيا، فهناك احتمال كبير للتكامل داخل 

 شبكاتنا العصبية الرقمية ليتم معايشتها افتراضيا في أذهاننا بمجرد إغالق أعيننا في المستقبل القريب.

الحاجة إلى مثل هذه المساهمة وشيكة مع ندرة البحث العلمي المقدم في هذا المجال الجديد نسبيا فى إطار وقد أصبحت 
لتقديم  ASCAAD 2022وفى هذا العام تستضيف جامعة بيروت العربية المؤتمر العاشر لـ التصميم الحوسبى المعماري.

وضع خرائط ، من أجل التي تشكل وتحول بيئات الميتافيرس أوراق بحثية أصلية تناقش وتبحث فى األفكار الجديدة للتصميم
طريق جديدة وتقديم حلول للباحثين والمعماريين والمصممين والشركات التقنية الناشئة والمعملين وقادة الفكر الباحثين عن 

  دور جديد فى عالم الميتافيرس.
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  المؤتمر محاور

 ) الذكاء االصطناعى١  
 والتعلم العميق اآللىالذكاء االصطناعى والتعلم  •

 النمذجة القائمة على الوكالة  •

 التصميم التوليدى  •

  ) اإلدارة المعلوماتية٢  
 نمذجة معلومات المبنى •

  الرموز غير القابلة لالستبدال لألصول المعمارية •

  انترنت المبانى •

  والتوقع والتقييم فى التصميم المحاكاة نظم دعم اتخاذ القرار شاملة •

 التصميم البارامترى والتصنيع الرقمى) ٣ 
 التصميم البارامترى والخوارزمى  •

  المواد المبتكرة والتصنيع الرقمى  •

 فى العمارة واألتمتة روبوتاتعلم ال  •

  وعوالم الواقع الناشئة ) البيئات االفتراضية٤  
 التمثيل واإلظهار الرقمى •

  لتصميم الرقمىل لمناهج المستدامة الجديدةا •

  التراث الرقمىتقنيات  •

  والتصميم المتفاعل العمارة الخاصة بصناعة األلعاب •

  المختلطة الواقع عوالمالواقع االفتراضى والمتعاظم و •

  تكنولوجيا التفاعل بين اإلنسان واآللة •

 الحوسبى نظريات التصميم) ٥ 
  الحوسبى واإلبداعالتفكير التصميمى   •

  انترنت األشياءالتصميم المرتكز على   •

  وتجربة المستخدمالتصميم المرتكز على اإلنسان   •

  التعليم فى الفراغات المختلطة  •

 المدن المختلطة) ٦  
  المدن االفتراضية الذكية  •

  نمذجة المدن ونظم المعلومات الجغرافية  •

  لمدن االفتراضيةاالتحليالت الحضرية ونمذجة   •

  المستجيبأو /و التصميم التعاونى والتشاركى  •

  فى العمارة والتصميم الحضرى إدارة البيانات الضخمة  •

  التخصيص الشامل فى التصميم  •
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  المؤتمر استضافة

بجامعة بيروت  عمرانيةالتصميم والبيئة الـ هذا العام فى دورته العاشرة كلية العمارة  ASCAAD 2022مؤتمر  ستستضيف

، وتقود الكلية رؤية ورسالة وأهداف أكاديمية تتوافق ١٩٦٢لبنان. وقد تأسست كلية العمارة عام  الدبية ـ)، BAUالعربية (

درجات للبكالوريوس فى  ٤. تقدم الكلية ٢٠٠٥) في UIAمع األهداف العامة التي حددها إعالن االتحاد الدولي للمعماريين (

فى كل من:  درجات لماجستير العمارة ٣. كما تقدم وتصميم األزياء ،يتصميم الجرافيكال، التصميم الداخليكل من: العمارة، 

درجات لماجستير العلوم فى كل من: العمارة، وتراث العمارة العربية  ٣، و، والتصميم الرقمي والتصنيعاالبداع المستدام

. الحضري ميم والتخطيط، ودرجتين لدكتوراه الفلسفة فى كل من العمارة، والتصالحضرياإلسالمية، والتصميم والتخطيط 

، )RIBAمن المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين ( كما أن الكلية لديها البرنامج المعماري الوحيد المعتمد دوليا في لبنان

المصادقة األولية واالعتماد الكامل للجزء الثاني  ٢٠١٧في فبراير  )RIBAللمعماريين البريطانيين ( يفقد منح المعهد الملك

 ٢٠١٧برنامج (بعد السنة السادسة) والمصادقة المستمرة للجزء األول من البرنامج (بعد السنة الرابعة) والمفعل من عام من ال

، معمل نظام المعلومات دة بما في ذلك المكتبة المعماريةالكلية العديد من أحدث المرافق فائقة الجو ي. وتحو٢٠٢٣إلى عام 

 ، ومعمل التصنيع الرقمي.المعمارية النماذج معملمعمل الواقع االفتراضي، ة، البيئ معمل، معمل النمذجة الرقميةالجغرافية، 
  

  مواعيد هامة 

  م٢٠٢٢  فبراير  ٢٤  اإلعالن عن المؤتمر

  م٢٠٢٢  أبريل  ١٤  الموعد النهائي لتقديم ملخصات األبحاث

  م٢٠٢٢  مايو  ١٩  اإلشعار بقبول ملخصات األبحاث

  م٢٠٢٢  يوليو  ٧  األوراق البحثية كاملةالموعد النهائي لتقديم 

  م٢٠٢٢  أغسطس  ١٨  اإلخطار بقبول األوراق البحثية

  م٢٠٢٢  سبتمبر  ٨  الموعد النهائي لتقديم األبحاث كاملة بعد المراجعة 

  م٢٠٢٢  أكتوبر  ١٤ – ١٢  موعد انعقاد المؤتمر
  

  المؤتمروبرنامج  تنسيق

سيتم عرض كافة األبحاث المقبولة والمدرجة في كتاب وقائع المؤتمر، بما في ذلك ورش العمل والعروض التقديمية الرئيسية 

عن طريق مؤتمر هجين يجمع بين اللقاءات الحسية والعرض بالبث المباشر ومقاطع الفيديو المسجلة، وجلسات المناقشة عبر 

ً فى مؤتمرات سابقة لفيفاً من اإلنترنت وإدراجها في كتاب وقائع المؤ تمر الرقمى والحسى. وقد اجتذبت أسكاد تاريخيا

المتحدثين البارزين عالمياً مثل مارك بوري، برانكو كوالريفيتش، مارك جروس، جون بيبونيس، جيرهارد شميت، توم 

شوماكر، هناء ضاحى، مافير، ديرك دوناث، االمين المحجوبي، ماري لو ماهر، نانسي تشينج، وسيم جابي، باتريك 

  كريستيان ديريكس، ودنيس شيلدن. وسيتم اإلعالن عن األسماء النهائية للمتحدثين الرئيسيين على موقع المؤتمر. 
  

  األبحاث المقدمةأنواع 

للملخص، ويمكن أن يشمل  كلمة ٥٠٠يتم تقديم ملخصات األوراق البحثية بإحدى اللغتين؛ اإلنجليزية أو العربية، بحٍد أقصى 

. عند قبول الملخص، يمكن تقديم الورقة البحثية الكاملة بإحدى اللغتين؛ اإلنجليزية أو العربية. شكل واحد مرفق كحٍد أقصى

أن تخلو األوراق المقدمة من أي ، و)كلمة ٥٠٠٠إلى  ٣٠٠٠من ويجب أن تشمل األوراق الكاملة بحثًا متطوًرا أو مكتمًال (

 Rich Text Format) أو (Word Document .DOCن المؤلفين. وترسل كافة األبحاث بصيغة (معلومات ع

.RTF .(محكمين. وإذا تم قبولها، سيتم دعوة المؤلفين  ٣-٢ستخضع كل ورقة بحثية لمراجعة مزدوجة التعمية من قبل و

)؛ شريطة Cumincad.orgبيانات ( لعرضها خالل جلسات المؤتمر وإدراجها في كتاب وقائع المؤتمر وستظهر في قاعدة

ن بتنسيق األبحاث وفقاً لنموذج وأن يتم دفع رسوم التسجيل لمؤلف واحد على األقل عن كل ورقة بحثية. ويجب أن يقوم المؤلف
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من خالل الموقع  اإلنجليزيةو العربية). يمكن تحميل نماذج ملفات الملخصات باللغتين ASCAAD 2022مؤتمر (

بع األوراق البحثية المقدمة ). كما يجب أن تتhttps://www.ascaad.org/conference/2022اإللكتروني للمؤتمر: (

 تمتثل للمبادئ التوجيهية لنظام هارفارد المرجعي. ASCAADإرشادات 
 

  :اللجنة العلمية
  جامعة بيروت العربية، لبنان ،عمرانيةالتصميم والبيئة الـ عميد كلية العمارة ، البسطويسىيوسف أ.د. ابتهال  

 رئيس جمعية أسكادالجامعة األمريكية بالقاهرة، مصرأستاذ مشارك بقسم العمارة ب، د. شريف عبد المحسن ، 

 جامعة بيروت العربية، لبنان كلية العمارة ـ التصميم والبيئة العمرانية،أستاذ مشارك ب، د. أسامة عمر 

  .جامعة بيروت العربية، لبنان العمارة ـ التصميم والبيئة العمرانية، أستاذ مشارك بكلية، كريم جاللد 

  .جامعة بيروت العربية، لبنان العمارة ـ التصميم والبيئة العمرانية،أستاذ مشارك بكلية ، شادى خورىد 

 عضو جمعية أسكادجامعة روبرت جوردون، المملكة المتحدةأستاذ مشارك بكلية العمارة ب، د. عمار بن ناجي ،  

 .نائب رئيس جمعية أسكاد، جامعة روبرت جوردون، المملكة المتحدةأستاذ مساعد بكلية العمارة ب، هدى سلماند  

  جامعة بيروت العربية، لبنان العمارة ـ التصميم والبيئة العمرانية، أستاذ مساعد بكلية، سيارىالد. سامر  

  .جامعة بيروت العربية، لبنان أستاذ مساعد بكلية العمارة ـ التصميم والبيئة العمرانية،، سالم السماحىإد 

  .جامعة بيروت العربية، لبنان العمارة ـ التصميم والبيئة العمرانية،أستاذ مساعد بكلية ، مصطفى خليفةد  
  

  :اللجنة المنظمة
 جامعة بيروت العربية، لبنان العمارة ـ التصميم والبيئة العمرانية، عميد كلية، البسطويسى يوسف أ.د. ابتهال  

  .جامعة بيروت العربية، لبنان العمارة ـ التصميم والبيئة العمرانية، كلية مساعد عميد، خالد صادقد  

  .جامعة بيروت العربية، لبنان العمارة ـ التصميم والبيئة العمرانية، أستاذ مشارك بكلية، ماجد يوسفد 

 عضو جمعية أسكادجامعة اسطنبول التقنية، تركيا أستاذ مشارك بكلية العمارة،، د. سما العكام ،  

  .جامعة بيروت العربية، لبنان ارة ـ التصميم والبيئة العمرانية،العم أستاذ مساعد بكلية، محمد صبحى إبراهيمد  

  .جامعة بيروت العربية، لبنان العمارة ـ التصميم والبيئة العمرانية،أستاذ مساعد بكلية ، أحمد إبراهيمد  

  .جامعة بيروت العربية، لبنان العمارة ـ التصميم والبيئة العمرانية،أستاذ مساعد بكلية ، هبة محسند  

 .عضو جمعية أسكادالجامعة العراقية، العراقب مساعد بقسم العمارةأستاذ ، مصطفى العانى د ،  

 عضو جمعية أسكادالجامعة الفرنسية فى مصر، مصرب أستاذ مساعد بقسم العمارة، د. سمر عالم ، 

 ية، لبنانجامعة بيروت العرب العمارة ـ التصميم والبيئة العمرانية،كلية  أمين سر، ا. نيفين جالل الدين 

  جامعة بيروت العربية، لبنان مشرف بقسم تكنولوجيا المعلومات،، البزريم. مصطفى 
  

تضم الجمعية العربية للتصميم المعماري بمساعدة الحاسب (أسكاد) الباحثين والمهتمين بمجال التصميم المعماري عن أسكاد: 

العربي من غرب آسيا وشمال أفريقيا. وتنشط الجمعية كذلك بمساعدة الحاسب اآللي في كليات العمارة والهندسة في العالم 

في آسيا الوسطى وجنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، ومنطقة البحر األبيض المتوسط. وتعتبر الجمعية العربية للتصميم 

والتى تتضمن المعماري بمساعدة الحاسب اآللي واحدة من ست هيئات مماثلة في مجال التصميم المعماري بمساعدة الحاسب 

  أكاديا، إيكادي، كادريا، سيجرادي، باإلضافة إلى هيئة كاد فيوتشرز.

  

 لمزيد من المعلومات من خالل الموقع اإللكتروني:ASCAAD 2022 يرجى زيارة موقع مؤتمر 
https://www.ascaad.org/conference/2022 

  https://www.ascaad.org/submission/openconf/openconf.phpرابط تقديم األوراق البحثية: 
   conference@ascaad.org :لالتصال بلجان المؤتمر 
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