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 INTRODUCTION  

The Arab Society for Computer Aided Architectural Design [ASCAAD] is a society of those who 

teach and conduct research in computer-aided architectural design (CAAD) in schools of 

architecture in the Arab region of West Asia, and North Africa. ASCAAD is also active in Central 

Asia, Sub-Sahara Africa, and the Mediterranean. ASCAAD society was founded in 2001 and is 

one of five sister organizations in CAAD worldwide that share the same mission: ACADIA 

(North America, founded 1981), eCAADe (Europe, founded 1983), CAADRIA (Asia, founded 

1996) and SIGraDi (Ibero-America, founded 1997). There is also CAADFutures foundation but 

with a world wide scope. 

CONFERENCE THEME 

In decades past, the architect was the master-builder with hands-on craftsman experience to 

design and direct the various trades in the construction of the building. The role of digital 

design, computation methodologies and processes are poised to transform how we think and 

craft architecture to deliver today's built environment. Digital crafting methods in today's 

thinking process for a designer/builder/manufacturer are affecting the delivery of buildings as 

a final product with aspiration to create rich sensory and habitable environments  

ASCAAD 7th Conference theme is exploring the linkages among digital design process thinking, 

constructability, the digital manufacturing process and their impact on the practice of 

architecture, engineering and construction. However, through digital design computation 

process, one would notice that the traditional master-builder design thinking approaches are 

still strongly implemented in processes such as: object making, digital fabrication, design-to-



fabricate, parametric technology, BIM, machining, manufacturing analysis, building 

performance analysis. This evolution has combined the ability of fine crafted detailing with 

digital design and manufacturing and put a shift towards seamless collaboration between 

design and construction. 

ASCAAD society and committee welcome you to join us and participate in its Seventh 

international conference ASCAAD 2013. With involvement of researchers and professionals in 

the architectural community, it will be possible for ASCAAD to facilitate communication and 

information exchange regarding the use of Computer-Aided Architectural Design and 

Information Technology and how the use/ implementation would support and lead to 

innovative concepts, tools, systems and products on architectural, Urban/City/ regional 

planning, and building science levels. The conference provides opportunities for participants 

from many fields to share their ideas and contributions.  

TOPICS OF INTEREST 

ASCAAD 2013 invites submissions of original research papers, posters and exhibitions on 

topics related to computer-aided design, including but not limited to: 

 Design intelligence and cognition 

 CAAD Curriculum 

 Computational research in design 

education 

 Computational research in design 

practice 

 Generative and parametric design 

 Interdisciplinary computational design 

research 

 Creative Design Concepts, taxonomies 

and Strategies 

 Computer-supported design 

collaboration 

 Ubiquitous computing 

 Virtual and interactive environments 

  Sensory Environments 

 Research, Education and Practice 

 Urban/ City/ regional planning and 

urban performance's visualization. 

 Digital tools in design and construction 

 Mass customization. 

 Building Information Modeling (BIM)  

 Building performance virtualization 

 

CONFERENCE VENUE 

The 7th ASCAAD International Conference ASCAAD 2013 will be held at the Department of 

Architecture, Effat University, Jeddah, Kingdom Saudi Arabia. 

HISTORICAL BACKGROUND 

Effat University is the first female educational entity in the Kingdom of Saudi Arabia, and 

today, one of the leading universities in the region. It was founded in 1999 in Jeddah and 

named after Her Royal Highness Queen Effat, wife of King Faisal. The University aims to bring 

academic excellence to local women and become a community resource for future generations 

in their quest for progress and self-development. 



The city of Jeddah is located on the coast of the Red Sea and is the major urban center of 

western Saudi Arabia. It is the largest city in Makkah Province, the largest sea port on the Red 

Sea, and the second largest city in Saudi Arabia after the capital city, Riyadh. With a 

population currently at 3.2 million, Jeddah is an important commercial hub in Saudi Arabia. 

Jeddah is the principal gateway to Mecca. It is also a gateway to Medina, the second holiest 

place in Islam (source: http://en.wikipedia.org/wiki/Jeddah). 

IMPORTANT DATES 

First and Second Call for papers                          10th October 2012, 10th November 2012 

Deadline for abstract submission    10th January  2013 

Notification of abstract acceptance    10th  February 2013 

Deadline for Full paper submission    10th  May   2013 

Notification of full paper acceptance   30th  June   2013 

Deadline for revised full paper submission            30th  August  2013 

Dates of the Conference:    16-18 December  2013 

SUBMISSION AND LANGUAGES 

Types of papers 

Two types of papers could be submitted: papers that describe well-developed or completed 

research (max 5000 words, or 10 pages of our template) and short papers that describe 

research in progress (max 3000 words, or 6 pages of our template). Abstract submission must 

be in Arabic or English with no more than 500 words. Upon the acceptance of the abstract, full 

paper can also be submitted in Arabic or English. Submissions should be sent in Word 

Document Format or Rich Text Format RTF. Each paper will be subject to a blind review and 

will be sent to two to three referees. If the paper is accepted, author(s) will be invited to 

present the paper and have it included in the published ASCAAD 2013 conference proceedings. 

It is a condition of inclusion that at least one of the authors attends the conference and pays 

the conference fees. 

Papers should be formatted according to the ASCAAD paper template. 

ORGANIZING COMMITTEE:  

 Dr. Mervat El- Shafie, Department of Architecture, Effat University (Site Coordinator). 

Email: melshafie@effatuniversity.edu.sa  

 Jeni Mihova, Department of Architecture, Effat University. 

Email jmihova@effatuniversity.edu.sa  

 Dr. Aghlab Al-Attili, SOAS – University of London. 

Email: Aghlab.Al-Attili@soas.ac.uk. 

 

SCIENTIFIC COMMITTEE: 

 Dr. Bhzad Sidawi (Scientific Chair), College of Architecture and Planning, University of 

Dammam, Email: Bsidawi@ud.edu.sa 

 Dr. Zaki Mallasi (Scientific Co-Chair), Department of Architecture, Effat University, 

Email: zmallasi@effatuniversity.edu.sa 

 Dr. Neveen Hamza (Scientific Co-Chair), School of Architecture, Planning and 

Landscape, Newcastle University, Email: neveen.hamza@newcastle.ac.uk   

 Dr. Mohammed Shokry, Department of Architecture, Effat University,  

Email: mshokry@effatuniversity.edu.sa  

 Dr. Wael Abdelhameed, Department of Civil Engineering and Architecture, University 

of Bahrain, Email: wael.abdelhameed@gmail.com  

  

For more Information, please visit the conference 

website:http://www.ascaad.org/conference/2013   
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 للمشاركة ةدػو

  الرقمية الحرفية
 حقيقية مبنية بيئة انتاجو للعمارة االفتراضية المحاكاة

  ASCAAD 2013 اآللي الحاسب بمساعدة المعماري لمتصميم العربية مجمعيةل بعاسال الدولي المؤتمر
  هنظمي

 السعودية العربية المممكة جدة، عفت، جامعة المعمارية، الهندسة قسم
  2013 ديسمبر 16-18

 :مقدمة
 المعماري التصميم مجال في والميتمين الباحثين (ASCAAD) اآللي بالحاس بمساعدة المعماري لمتصميم العربية الجمعية تضم

 الجمعية وتنشط. افريقيا وشمال ، آسيا غرب من العربية المنطقة في اليندسةو  العمارة كميات في (CAAD) اآللي بالحاس بمساعدة
 لمتصميم العربية الجمعية وتعتبر .المتوسط األبيض البحر ومنطقة أفريقيا، في الكبرى الصحراء وجنوب وسطىال آسيا في كذلك

 المنتشرة و اآللي الحاسب بمساعدة المعماري التصميم مجال في مماثمة ىيئات خمس من واحدة اآللي بالحاس بمساعدة المعماري
 ،الجنوبية و وسطىال األمريكية) SIGraDi ،( 1891 عام تأسست الية،الشم أمريكا) ACADIA: وىي العالم أنحاء جميع في

 ىيئة أيضا وىناك(. 1891 عام تأسست أوروبا،) eCAADeو( 1881 عام تأسستو  آسيا) CAADRIA ،( 1881 عام تأسست
CAADFutures  دوليال نطاقال عمى تعمل والتي. 

 :للمؤمتر الرئيسي ضوعوامل
 عمميات كل وتوجيو لتصميم ةعمميو  ةحرفي خبرة لديو والذي الرئيسي اءبنال معمم الماضية لعقودا خالل المعماري الميندس كان

 اليندسة وصياغة تفكيرنا طريقة لتحويل معينة بطريقة الرقمية تصميمال عمميات واجرائيات منيجيات دور تشكيل تم. المبنى تشييد
 عمى ,المصنع/  بناءال/  مصممال لدى التفكير عممية في الرقمية صياغة طرق اعتماد يؤثر. الحالية مبنيةال بيئةال وانتاج المعمارية
 .احسي غنية يةسكن بيئات لخمق التطمع مع نيائي كمنتج المباني تحضير

 عمى وتأثيرىا الرقمية التصنيع وعممية والتفكير، الرقمي، التصميم عممية اإلنشائي بين الروابط السابع ASCAAD مؤتمر فستكشي
 في التفكير اتجاىات أن ,الرقمي التصميم عممية خالل من المرء يالحظ أن يمكن, حال كل عمى. والبناء واليندسة العمارة ممارسة
 ،القياسية والتكنولوجيا الرقمي،  تصنيعال ،األجسام صنع: مثل عمميات في بقوة تنفذ التزال لتقميديا البناء معمم لدى التصميم عممية
 والتصنيع التصميم عمى قدرةال بين التطور ىذا جمع .المباني أداء وتقييم, الصناعي تحميلالو  تصنيع،الو  ،البناء معمومات نمذجة
 .نشاءواال التصميم بين سمس تعاون نحو نوعية نقمة عمل مع والتصنيع الرقمي التصميم مع المفصل و الدقيق
 بمشاركة. ASCAAD 2013 السابع الدولي مؤتمرىا في ةوالمشارك الينا لالنضمام وتدعوكم بكم انرحبت ASCAAD  لجنةو  جمعية
 باستخدام يتعمق فيما المعمومات وتبادل االتصال تسييل ASCAADل الممكن من سيكون المعماري، المجتمع في والمينيين باحثين

 دعموي ؤديسي مبيوترالك بمساعدة التصميم ستخدامال يمكن وكيف المعمومات وتكنولوجيا المعمارية الكمبيوتر بمساعدة التصميم
 فرصا المؤتمر يوفر. اإلقميميو / يالمدين/ والحضري معماريال ىمستو ال عمى ومنتجات ونظم وأدوات مبتكرة، مفاىيم إلى الوصول

 .والمساىمات األفكار لتبادل االختصاصات مختمف من لممشاركين
 :املؤمتر حماور

 الممصقات و العممية واألوراق األصمية البحوث لتقديم متخصصةال والجيات الباحثين  ASCAAD 2013 المؤتمر لجنة تدعو 
 :يمي ما عمى ،(تقتصر ال ولكنيا) مؤتمرال محاور تشملو  اآللي الحاسب بمساعدة التصميم تتعمق مواضيع حول المنتجات وعرض



 المعماري تصميمال عملية في االدراك و الذكاء 
 اآللي بالحاس بمساعدة المعماري التصميم تدريس منيج 
 المعماري تصميمال تعميم مجال في الحاسوبية البحوث  
 المعماري تصميمال ممارسة مجال في الحاسوبية البحوث 
 النمطي وغير النمطي المعماري تصميمال  
 تصميمبال والمتعمقة التخصصات متعددة الحاسوبية البحوث 
 اإلبداعي التصميم واستراتيجيات مفاىيم  
 بالحاسب المدعومو  المعماري تصميمال عممية في التعاون 

  اآللي
 الشاممة الحوسبة 

 والتفاعمية فتراضيةاال البيئات 
 التحسس أجيزة بيئات  

 المينية والممارسة والتعميم العممي البحث 
 التخطيط/  المدينة/ يةحضر ال والبيئة الرقمية النمذجة 

   اإلقميمي
 البناء شاريعمو  متصميمل الرقمية المساعدات  
 إلنتاج اآللي بالحاس بمساعدة التصنيع نظم استخدام 

 (المبنية البيئة) األبنية

 البناء معمومات نمذجة 
 (المبنية البيئة) البناء ألداء االفتراضية المحاكاة 

 ؤمترامل إنؼقاد موقغ

 .السعودية العربية المملكة جدة، عفت، جامعة المعمارية، الهندسة قسم في ASCAAD 2013   الدولي المؤتمر ينعقد سوف

 تارخيية خلفية
. المنطقة في الرائدة الجامعات من واحدة اليوم، ىيو  السعودية، العربية المممكة في لمطالبات تعميمي كيان أول عفت جامعة تعتبر

 إلى الجامعة وتيدف. فيصل الممك زوجة الممكي، السمو صاحبة عفت الممكة اسم حملت ىيو  جدة في 1888 عام في تأسست
 .الذاتية والتنمية التقدم لتحقيق سعييم في المقبمة لألجيال لياما مصدر تصبح بحيث المحمية لممرأة األكاديمي التميز تحقيق

 وىي. السعودية العربية المممكة غرب نف كبير حضري مركز وىي األحمر، البحر ساحل عمى جدة مدينة في عفت جامعة قعت
 بعد السعودية العربية المممكة في مدينة أكبر وثاني األحمر، البحر عمى بحري ميناء أكبرو  المكرمة، مكة طقةمن في مدينة أكبر

 ىي جدة. السعودية العربية المممكة في ىاما تجاريا مركزا جدة تعتبر نسمة، مميون 1.3 حاليا سكانيا عدد ويبمغ. الرياض العاصمة
: المصدر) اإلسالم في مكان ثاني أقدس المنورة، المدينة إلى بوابة أيضا ىو بل. مكة إلى الرئيسية البوابة
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 :املؤمتر مواػيد
 3113 نوفمبر 11 ،3113 أكتوبر 11  والثانية األولى لمشاركةا دعوة 

 3111 يناير 11  ممخصاتال لتقديم النيائي الموعد
   3111 برايرف 11  القبول إشعار

 3111 مايو 11  كاممةال ورقةال لتقديم النيائي الموعد
 3111 يونيو 11  كاممةال ورقةال قبول إخطار
 3111 أغسطس 11  المنقحة ورقةال لتقديم النيائي الموعد
 3111 ديسمبر 19-11  المؤتمر عقد تاريخ

 :األحباث تقديم ولغات طريقة

 األبحاث أوراق نواعأ
 كممة 5111 أقصى بحد) مستكممة أو جيد بشكل مطورة ابحوث تصف التي البحثية األوراق: البحثية وراقاأل من نينوع تقديم يمكن

 ، كممة 1111 أقصى بحد) البحوث في التقدم تصف قصيرة ورقاتو ( ASCAAD ل النظامي القالب بحسب صفحات 11 أو ،

http://en.wikipedia.org/wiki/Jeddah


 511 عن يزيد ال وبما االنكميزية أو العربية بالمغة مخصاتالم تقديم يجب(. ASCAAD ل لنظاميا القالب بحسب صفحات 1أو
 أي من المقدمة قاور األ تخمو أن يجب  .أو اإلنكميزية العربية بالمغات البحث ورقة تقديم يمكن ،مخصاتالم قبول بعد. كممة

 لممؤتمر العممية المجنة تقومسو . RTF أو  Microsoft Wordوثيقة شكل في المساىمات ترسل أن يجبو  .المؤلف عن معمومات
 ىذه تدرجسو  النيائية المنقحة ورقةال لتقديم مؤلفال سيدعىو  ، البحثية ورقةال قبول حال فيو . ينحكمم 1-3 إلى ورقة كل بإرسال

 رقةالو  تنسيق في يراعىو  .المؤتمر رسوم ودفع ممؤتمرل الورقة مؤلفي حدأ حضور بشرط مؤتمرلم البحوث أوراق كتاب في ورقةلا
  .ASCAAD ل النظامي القالب استخدام

  :للمؤمتر ةنظماللجنة امل
  (لجنةال ة)منسقالشافعي ميرفت ةالدكتور   

  عفت جامعة المعمارية، اليندسة قسم

   melshafie@effatuniversity.edu.sa: االلكتروني البريد 

 السيدة ميهوفا جيني 

 قسم اليندسة المعمارية، جامعة عفت  

  jmihova@effatuniversity.edu.sa  :االلكتروني البريد

   أغمب العتيميالدكتور 

 المتحدة المممكة ،لندن جامعة, واإلفريقية الشرقية الدراسات كمية
 Attili@soas.ac.uk-Aghlab.Al  :اإللكتروني البريد

 :ة الؼلميةاللجن

  (العممية مجنةال رئيس)  صيداوي بهزاد الدكتور   
   السعودية العربية المممكة ،الدمام جامعة, والتخطيط العمارة كمية 

   Bsidawi@ud.edu.sa:اإللكتروني البريد

 (العممية مجنةال رئيس نائب) مالسي زكي الدكتور    

   السعودية العربية المممكة ,جدة, عفت جامعة, العمارة قسم, ليندسةا كمية

 zmallasi@effatuniversity.edu.sa  :اإللكتروني البريد

  (العممية مجنةال رئيس نائب) حمزة نيفين ةالدكتور    

  نيوكاسل معةجا ,والتخطيط المعمارية اليندسة كمية

  neveen.hamza@newcastle.ac.uk :البريد اإللكتروني     

  شكريالدكتور محمد 

 قسم اليندسة المعمارية، جامعة عفت

mshokry@effatuniversity.edu.sa : اإللكتروني البريد     

  الدكتور وائل عبد الحميد 
 البحرين جامعة المعمارية، واليندسة المدنية اليندسة قسم 

       wael.abdelhameed@gmail.com:اإللكتروني البريد

 املؤمتر موقغ زيارة يرجى املؼلومات من ملسيد
http://www.ascaad.org/conference/2013 
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