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Located in 6th of October City on 
around -840,000sqm land, we wanted 
Zewail City to act as a landmark in 
the area with a design that would 
standout within its surrounding 
environment and reflect its forward 
thinking while staying true to its 
roots.

ZEWAIL CITY OF 
SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 

Main Consultant: 
Cegman

Architecture Consultant: 
Aura 

Structure Consultant: 
Cegman

Electromechanical Consultant: 
Shaker Consultancy Group

LEE Consultant: 
Sustainable Solutions

Facts and numbers:
 
- 5,000 students
- 3,000 employees
- 1,200 seated conference hall
- 1,000 students dorm rooms
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قامت المجموعة االستشارية الهندسية 

سيجمان بتكوين مجموعة العمل للمشروع 

و التي ضمت شركة اورا للتصميمات لتكون 

االستشاري المعماري للمشروع و مجموعة       

شاكر الستشارات الكهروميكانيكا و        

              الستشارات االستدامة و 

المباني الخضراء، وقد  تعاونت هذه المجموعة 

مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي 

اسهمت بشكل كبير في مضاعفة المجهود 

بازالة كل العقبات للمشروع مع االدارة 

العامه والتنسيق المتكامل بين المجموعة 

االستشارية و المقاولين الي جانب جميع 

الجهات المعنية لتكون نموذج حي للعمل 

تحت ضغط السرعه مع مراعاة ضبط جودة 

التنفيذ كأفضلية اولي بجانب احكام التكلفة 

الكليه للمشروع، ليظهر المشروع بهذه 

الصورة المشرفة بعد اقل من سنتين من بدأ 

التصميم.

تقع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في مدينة السادس 

من أكتوبر على مساحة 200 فدان لتكون اول مدينة للعلوم و 

التكنولوجيا من نوعها علي أرض الوطن.

S. Solutions

مدينة زويل للعلوم و التكنولوجيا



DESIGN 
BRIEF

After analyzing the brief, we 
started our design process by 
studying the land in order to come 
up with the best solutions for the 
different requirements addressed 
by the client. The plot offered a 
much-needed flexibility in deciding 
the right design approach for the 
project as well as providing us 
with a great platform to narrate 
its story. The master plan 
focused on an essential element 
in the client’s brief, which 
required a symmetrical design 
with a focal point serving Zewail 
City’s 8 different faculties 
and accommodating up to 5,000 
students.

With a “form follows function” 
approach for both architecture 
and urban planning, we 
created a dynamic master 
plan reflecting Zewail City’s 
mindset of interdisciplinary 
interactions. The main idea 
was to have “no boundaries” 
by designing different 
open spaces interconnected 
through a center-point, which 
resulted in the creation of an 
“educational orbit” gathering 
undergraduate and graduate 
studies while still dividing 
them into different zones.
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كانت البداية باستعراض  متطلبات المشروع من مباني و معاهد 

بحثيه متخصصة مع شرح كامل لديناميكية الجامعة و كيفية 

تداخل مكوناتها المختلفه، لبدأ طريق العمل المعماري من وضع 

الخطوط العريضة للتصميم المعمار العلمي 

و تتكون من محاور وهي :

• المحور االكاديمي ممثل في المباني التعليمية بقدره استيعابية 

تصل الي 5,000 طالب إلي جانب أكاديمية لتأهيل طالب المرحلة 

الثانوية .

• محور البحث العلمي و يتضمن 12 معهد من معاهد البحوث 

العلمية المتخصصة.

• المحور اإلداري و يشمل المجمع الثقافي اإلداري العام  و مبني 

شئون الطلبة.

• هرم التكنولوجيا و هو المسؤل عن ربط البحث العلمي مع 

الصناعات المختلفة.

• هذا الي جانب متحف العلوم و ارض للمعارض و سكن فاخر 

للطلبة مع المدينة الرياضيه، والمباني الخدمية علي اعلي طراز 

متصله بجميع مباني المشروع من خالل نفق خدمة تحت االرض 

يضم جميع خدمات الكهروميكانيكا للمشروع ليصل اجمالي 

مسطحات المباني الي 500,000 م٢ عند اكتمال مراحل المشروع 

المختلفة.
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مفهوم التصميم



Divided into 3 main elements, 
Zewail City’s general layout 
includes: Zone A- Museum and 
Convention Center, Zone B- 
Educational Orbit and Technology 
Pyramid and Zone C- Housing and 
Sports. Each zone represents a 
different area of knowledge, 
human science, technology and 
life to highlight Zewail City’s 
holistic teaching approach.

The project features a main axis, 
which linearly links all the 3 main 
zones and minimizes the walking 
distance between the Campus’ 
focal point and its facilities. 
Named the “walk of knowledge”, 
it acts as an extended entrance 
that integrates the architecture 
in the general landscape while 
linking 3 main zones together 
into one entity.
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URBAN 
CONCEPT

Legend: 
1- Convention center 
2- Science and technology exposition
3- Student affairs
4- Administration and cultural complex
  4A- Institute for basic sciences
  4b- Talaat Harb institute for 
      economic an global affairs
5- Helmy istitute for medical science
6- Institute for nanoscience
7- University complex 
8- Research institutes
9- Utilities
10- Sports facilities
11- Technology pyramid 
12- Students’ housing compound
13- Academy
E- Entrance
P- Parking T 

اعتمد تخطيط الموقع العام علي عمل محور رئيسي غير 

منقطع لجمع هذه المناطق ليكون بمثابة المحور الرئيسي 

للجامعة و هو مخصص الستعراض تاريخ العلوم في مصر 

و العالم العربي من خالل عروض جدارية و تجريدية تبرز هذا 

التاريخ العظيم علي جانبي المحور و يسمي 

Walk of knowledge  او محور المعرفة ليقود الزائر 

الي المنطقة الحيوية بالمدينة و التي تقع داخل محور دائري 

يسمي Educational orbit  و يشمل المبني 

االكاديمي الرئيسي بمسطح 100,000م  الي جانب المعاهد 

البحثية و هرم التكنولوجيا و ايضا المبني االداري الرئيسي و 

قاعة المؤتمرات التي اسست تحت القبة الرئيسية للمشروع 

بقطر 25 م و ارتفاع 40 م لتكون العالمة الرئيسية المميزة 

للمشروع  و تحتوي علي صالة احتفاالت رسمية بسعة 1,200 

زائر، لتكون مع بوابات المشروع ال Land markالمطلوبة 

لمثل هذه المشاريع حيث تعطي البوابات العمالقة االنطباع 

بوجود كيان ضخم و مهم في هذه المنطقة ليكون نواه 

مهمه للتنمية في المنطقة ككل.

تصميم حضاري/مدني
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ARCHITECTURE 
CONCEPT

The brief required the 
project to narrate Dr. 
Ahmed Zewail’s journey, 
through merging both his 
strong Egyptian heritage and 
international recognition 
into one design. As a 
result, we researched 
and analyzed Egypt’s 
Pharaonic, Islamic and 
Renaissance eras to define 
the architectural elements 
that we would borrow to 
cover the heritage aspect 
of the brief and how we 
could fit them into an 
internationally recognized 
silver LEED certified 
design.

The visual architectural 
language features vertical 

lines, perfect balance 
between solid and void all 

to maintain a sense of 
continuity that is paired 

with a neutral color scheme 
using earth-toned materials 

like stones, marble, 
granite and wood to create 
a comforting and relaxing 

environment.
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وبهذا فقد اعتمد فريق العمل على األشكال 
المستقيمة بشكل عام مع مراعاة االرتفاعات 

الشاهقة قدر المستطاع لتعطي الفخامة 
المتواجدة في الطرز السابق ذكرها مع وجود 

فتحات و شبابيك بشكل مستطيالت وباستخدام 
مواد تشطيب خارجية محلية مثل الرخام المصري 
والجرانيت واالخشاب بالوان في اغلبها تميل الي 

البيج و الرمادي مع اضافة معالجات للواجهات مثل 
كاسرات الشمس،مستوحاة من نقوشات قديمة 

ليتم تكوين طابع معماري ال يقوم علي شكل 
الطرز المعمارية القديمة ولكن يعيد استخدام 

اهم و اجمل مالمحها بصورة عصرية و حديثة.

الفكرة المعمارية للمشروع قامت علي 
تصميم طابع معماري مستلهم من الطرز 
المعمارية المصرية على مدار التاريخ طالما 

اثرت علي روح ووجدان الشعب المصري. 
فقد اقترح فريق العمل ان يتم البحث في 

العناصر االساسية لثالث من اهم الطرز 
المعمارية و هي الفرعونية \ االسالمية 
\ الكالسيكية ليتم تجريد هذه العناصر 

ودمجها في شكل معماري حديث.
وقد قام البحث علي تحليل لتكوين الكتل 
المعمارية وارتفاعاتها مع دراسة الفتحات 

و الشبابيك المختلفة الي جانب مواد 
التشطيب و األلوان المستخدمة ومعالجات 

الواجهات من نقوشات و كاسرات شمس.
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مفهوم التصميم المعماري





ADMINISTRATION 
AND CULTURAL 
COMPLEX

Facts and numbers:
 
Size: 62,000 sqm

1. Administration offices & 
departments; communication, IT, 
procurement, legal affairs, human 
resources department as well as 
central auditing organisation.

2. Main auditorium accommodating 
1200 people, in addition to the 
commencement plaza.

3. Chairman’s office, provost and 
president’s offices

4. In addition to areas dedicated 
for mep and other utilities.
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المجمع الثقافي اإلدارى



THE 
UNIVERSITY 
COMPLEX
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Facts and numbers:

Size: 100,000 sqm

1. Foundation educational zone; 
classrooms, lecture halls and 
e-libraries.

2. Departments for english 
language and humanities as well as 
mathematics.

3. Science and engineering programs; 
nano-sciences, material science, 
biomedical sciences, physics, 
nanotechnology, environmental 
engineering and space & 
communication.

4. Health care and food & beverage 
facilities.

5. Additional services as required; 
MEP and utilities areas.
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 المبنى األكاديمى
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Facts and numbers:

Size: 13,533-sqm
1. 5 main departments; including 
animal research, fabrication and 
imaging.
2. 8 general research modules.
3. Adminstration areas,directors 
rooms, interactive zones, 
seminar and meeting rooms.
4. Additional services as 
required; MEP and utilities 
areas.

HELMY 
INSTITUTE 
FOR MEDICAL 
SCIENCES
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معهد حلمي للعلوم الطبية
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NBE - INSTITUTE 
FOR NANO SCIENCES

Facts and numbers:

Size: 11,500 sqm
1. 5 main departments; including 
animal research, fabrication and 
imaging.
2. 8 general research modules.
3. Adminstration areas, direc-
tors rooms, interactive zones, 
seminar and meeting rooms.
4. Additional services as re-
quired; mep and utilities areas.
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 معهد البنك األهلي المصري لعلوم النانو 



Facts and numbers:
Size: 60,622 sqm
1. Male dorms : 580 double rooms 
with full capacity 1,160 students. 
On -27,071.66sqm + laundry & 
services on -954.54sqm + help 
yourself area on -1,310.81sqm
2. Female dorms : 515 double rooms 
with full capacity 1,030 students 
.On -23,316.26sqm + laundry & 
services on -1,276.97sqm + help 
yourself area on -1,168.33sqm.
3. Common area : main restaurants 
on -1,939.74sqm + interactive 
zones on -5,372sqm + faculty club 
on -3,030sqm .
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While inspired from the past, 
the elements were abstracted and 
modernized to fit our vision for 
a sustainable building.
 
The dual design merges both 
strong Egyptian heritage and 
international standards in a 
contemporary narrative reciting 
the past, present and future of 
upcoming Zewail City’s graduates 
and encouraging them of “being 
the messenger of their own 
heritage through carrying their 
ancestors achievements to the 
future.

STUDENTS’ 
HOUSING 
COMPOUND

19

سكن الطالب



The whole project is 
interconnected with an underground 
tunnel that links all the main 
electromechanical hub of the 
entire city with each building’s 
basement. The tunnel includes all 
piping and wiring required for 
all the different buildings, the 
design allows an easy access to 
maintenance vehicles in case of 
technical emergencies.
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INFRASTRUCTURE 
AND FACILITIES
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البنية التحتية و المرافق



THE FUTURE - 
ZEWAIL CITY 
PHASE 2 ZE
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تتكون المرحلة الثانية من المشروع من ثالث عناصر   
مهمة إلعطاء الصورة المتكاملة للمدينة وهي 

1. هرم التكنولوجيا حيث يتجمع منه نخبة العلماء في 
المدينة لدراسة مجموعة من المشاكل ويجادد لها الحلول 

العلمية المختلفة سواء على جانب القطاع الخاص ممثل 
في الصناعة، الزراعة، االقتصاد ....... الخ, او على الجانب 

القومي من طرح بدائل للمشاكل القومية.

2. اكاديمية العلوموهي مسئولة عن تجميع نخبة طالب 
المرحلة الثانوية واختباراتهم للتأهيل األكاديمي في خالل 3 

سنوات دراسية ينقل فيها موهبتهم بحيث يكونوا مؤهلين 
للمنافسة في كبرى جامعات العالم.

 
3. المجمع الرياضي العالي الذي يكمل الجانب الرياضي 

للطالب ويشمل على مجموعة كبيرة من الرياضيات.

23

3 new buildings
- technology pyramid
- sports arena
- talents academy

The upcoming phase for Zewail City 
will consist of 3 major elements,

1. Pyramid of Technology 
A technology pyramid, which would 
act as a think tank connecting 
researchers with industries in 
order to come up with solutions 
for current issues, 

2. Talent Academy
A talent academy, which would form 
and train high school students 
with the most advanced methods 
to allow them to compete in the 
international job market and, 

3. Mega sports complex
A mega sports complex, which would 
consist of courts and field with 
international standards as well as 
an indoor sports arena.

المرحلة المستقبلية
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