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1.    ISSUE WORD
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عمر جعفر. أ
مدير الموارد البشرية

ةالمؤسسظل قيم في كوادر معمارية جديدة اختيار : كلمة العدد
ة مؤهلة حالة اختيار كوادر معماريفي مختلف المؤسسات و تزيد هذه الصعوبة  في من أصعب وظائف إدارة الموارد البشرية هي االختيار و التعيين عملية 

.مؤسسات معمارية في للتعيين 

و لكن سرعان هذه العملية على اعتبار ان جميع العاملين بالشركة من فئة المهندسين المعماريينسهولة و يمكن ان يتوهم العاملين بإدارة الموارد البشرية 

.ما تكتشف الفروق الفردية الكبيرة بين كافة المعماريين وان كانوا من نفس الدفعة ونفس الجامعة

م متكاملة المتناسب معها ثم إرساء منظومة قيالتنظيمي عملية االختيار والتعيين يجب على كل مؤسسة بناء الهيكل في ولضمان الكفاءة والفاعلية 

:خاصة بها وتشتمل على القيم التي اتفق على احترامها داخل المؤسسة ومنها

المتبادلاالحترام ◦

الصدق في المعامالت◦

االبتكار◦

التعلم و تناقل الخبرات ◦

االلتزام بالمواعيد◦

االيجابية◦

ة وذلك بحيث تتوافق قيمهم مع منظومة القيم داخل المؤسسالتنظيمي الهيكل في ويسهل ذلك نوعا ما من تعيين موظفين لمأل الوظائف الفارغة 

لضمان تعيين انسب المرشحين وضمان بقائهم داخل المؤسسة أكبر فترة ممكنة

ل وذلك من خال، ومما سبق يجب اعتماد مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أمام جميع المرشحين وان يتم االختيار على أساس الجدارة واالستحقاق

:اتباع خطوات التعيين االتية

اإلعالن عن الوظائف الشاغرة لدى المؤسسة. 1

تلقي الطلبات والسير الذاتية. 2

تصفية الطلبات وحصر المناسب منها. 3

المقابالت المبدئية عبر الهاتف. 4

إجراء المقابالت الرسمية . 5

إجراء اختبارات تتفق مع طبيعة العمل. 6

المفاضلة بين المتقدمين الذين اجتازوا المقابلة الشخصية. 7

القيام بعملية التوظيف مع فترة . اختبار8

تدريب العاملين . والزمالءعلى العمل وتعريفهم 9

تثبيت األشخاص الذين اجتازوا فترة . بنجاحاالختبار01
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Mr. Omar Gaafar

HR Manager

Recruitment and Selection Within Firm Values:

The Recruitment process is one of the most difficult HR tasks, nevertheless being in an "Architecture firm"

HR team could imagine it’s simple, as we are dealing with architects, well, it's not  , Many big differences between individuals could be 
observed even though they graduated from the same university and in the same year.
For recruitment efficiency and effectiveness, each firm should organize a suitable structure and establish a unique value system that 
complies with the values confirmed by the founders Such as:

A. Respect
B. Honesty
C. Innovation
D. Learning and experience exchange
E. Punctuality
F. Positivity and reliability 

Following this process, makes it easier to fulfill the organization structure. With those who has the same values, to grantee selecting the 
most suitable candidates and for as long as possible.

Doing so, fairness, equality and equal opportunity should provide for all candidates to ensure that those who are selected are truly well 
deserved 
Some steps should be followed to reach the required result:

1. Vacancy announcement
2. Receive applications and CVs
3. Resume screening.
4. Phone interview
5. Face-to-face interview
6. Tests 
7. The trade-off between applicants who passed the interview
8. Employment with a trial period
9. Orientating the employees and presenting them to colleagues
10. Maintain staff who have successfully passed the trial period
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بعدهـ1440رمضانشهرفيالمسجدافتتاحاهللبحمدتم

يقعوالمسجدوالتشطيبات،اإلنشاءاتأعمالمناالنتهاء

محافظةطنطا،بمدينةالحلوانيةقيساريةبمنطقة

،2م300أرضمسطحعلىمبنىعنعبارةوهوالغربية،

مبانيبمسطحوميزانينوأرضيبدرومدورمنمكون

.2م675إجمالي

يوالتاألرض،هندسةتحليلفيالتصميمفكرةتتلخص

فيخماسيشكلإلىتقسيمهايمكنحدودا  أعطتنا

جهةقاعدتهوتتوجهالقبلةنحورأسهيتوجهالقلب

وعلىالحيفيالرئيسيةاألزقةألحدالمواجهالمدخل

.الموقعناصية

ةتاركاألرضمناأليمنالضلعوالخدماتالمئذنةتحتلكما

لحوالمتماثلةالمتناسقةهندستهمفيوالمدخلالصحن

.المدخلمحور

الصالةوصحنالمدخلمنالمكونةالواجهةوزنوتم

هندسيةمتتاليةطريقعنوالمئذنةبالقبةالمعطى

المتتابعةاألقواسمنبمجموعةمرسومةتشكيلية

عودالصاتجاهفيتنازليا  لوغاريتمياقاعا  يإالواجهةمانحة

.التقليديةللعمارةالذهبيةالنسبمنمستوحى

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MEDAD.EG/VIDEOS/376302506315300/ 

7

Watch Video:

(الشهيد صالح الدسوقي بر)مسجد الصالح 
الغربية, مدينة طنطا

AL-SALAH MOSQUE, TANTA

6

https://www.facebook.com/Medad.eg/videos/376302506315300/
https://www.facebook.com/Medad.eg/videos/376302506315300/


تم بحمد اهلل عقد الدورة التدريبية المعتمدة في أساسيات علم الهندسة 
أحمد ماجد على / يوليو والتي قدمها المهندس9إلى 6القيمية خالل الفترة من 

والحاصل (certified value specialist)" إخصائي الهندسة القيمية المعتمد"
ة على درجة الزمالة في الهندسة القيمية من المنظمة الدولية لهندسة القيم

(SAVE international) ألول مرة بالقاهرة بالتعاون مع مداد مهندسون
.استشاريون

ة وتهدف الدورة في المقام األول إلى تعميق الدور الملموس للهندسة القيمي
ل في تحسين قيمة التصميم سواء للمشروعات أو المنتجات أو الخدمات من خال

ر الضرورية التحليل الوظيفي للتخلص من أو على األقل الحد من تقليل التكاليف غي
.دون المساس بالجودة بل وتحسينها

ة كما أن كون هذه الدورة التدريبية تقدم من قبل مدرب معتمد وطبقا للمنهجي
ل العالمية للهندسة القيمية المعترف بها عالميا فإن من مميزاتها أنها تؤه

"  مدمشارك هندسة قيمية معت"المشاركين فيها للحصول على الشهادة الدولية 
(vma).

ميةأساسيات علم الهندسة القيفي الدورة التدريبية المعتمدة 
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An approved value engineering training workshop has been conducted from 

06 to 09 July facilitated by Eng. Ahmed Maged Ali, who is a certified value 

specialist and licensed instructor by the society of American value 

engineers international (SAVE international) for the first time in Cairo in 

collaboration with Medad Consultant Engineers.

This training course aims at achieving the benefits of applying value 

engineering and its effective methodology to enhance the design’s value of 

projects, products and services through applying the function analysis to 

reduce or avoid all unnecessary costs without sacrificing quality and even 

improve it. 

Moreover, as this course is provided by a licensed instructor and follows 

the acknowledged and international value methodology, participants by the 

end of this course are eligible for taking the value methodology associate 

(VMA) international certificate. 

Furthermore, we are going to re-conduct this important training workshop 

in Cairo periodically at the near future hoping that it will boost expanding 

the knowledge of value engineering and encourage its application on 

different projects to improve the total value and optimize the use of 

resources.  

VALUE ENGINEERING TRAINING WORKSHOP
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3.     LATEST PROJECTS
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وقفالتصميمات الهندسية لمشروع فندق 
-مكة المكرمة –السويلم بحي العزيزية 

جمع حيث يكون تالمملكة العربية السعودية، 
على قطعة الحجاج أثناء فترة الحج، وذلك 

متر مربع تقريبا 465بمساحه إجماليه 
3120وبإجمالي مسطحات بناء فعليه حوالي 

.تقريبامتر مربع 

يه ولقد تم تصميم الفندق بحيث يظهر عل
ع حداثة التصميم مع أخذ في االعتبار الطاب
المكي للمنطقة حيث تم استخدام بعض 

.مفردات العمارة النجدية

ون المبنى فقد روعي فيه أن تكحداثة ورغم 
أن الفتحات متناسبة مع البيئة المحيطة، و

.تعكس المناخ الحار لمكة المكرمة

ا أما التصميم الداخلي فقد جاء متناغم مع م
سبق بحيث يتماشى مع الواجهات مع 

دام واستخفي التصميم الحداثة الحفاظ على 
.مللمستخدألوان األرض ليكون مريح نفسيا  

فندق وقف السويلم
المملكة العربية السعودية –جدة 

El-Sewellam Hotel Project - KSA
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اإلسكندرية الجديدة أبراج 

جمهورية مصر العربية, مدينة اإلسكندريةمدخل 

.العودة إلى عبقرية الماضي

ي جاء تصميم هذه العمارات متماشيا  مع طابع اإلسكندرية القديم الموجود ف

ي مركزها وسط المدينة، حيث تم معالجة الواجهات بنفس تفاصيل هذه المبان

ونفس فتحاتها، وكذلك استخدام الخامات الخاصة مع هذا الطابع من حجر أو 

.أو قرميدسورناجاطوب 

–سكني تجارى -يتكون من ابراج سكني مشروع عمراني عبارة عن والمشروع 

فدان تقريبا يقع في 355على قطعة أرض بمساحة سكني إداري، ويقام 

االسكندرية على الطريق الساحلي بمدينة المنطقة الواقعة خلف كارفور 

ة وتعد هي المدخل الجنوبي لمدينة االسكندرية من الطرق االقليميالدولي 

.جنوبا باإلضافة الي واجهتها المطلة علي بحيرة مريوط
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مقترح لتطوير المدخل الرئيسي

Real Marketingاإلداري لشركة المقر 

مصر الجديدة, ألماظة

اإلداريللمقرالداخليةوالتشطيباتالواجهاتتطويرأعمال

التسويقمجالفيالشركةنشاطمعللتوافقللشركة

.العقاري

Ultraللشركةالرئيسيالمدخللتطويرمقترحإعدادوتم

Modern
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مشروع فيال سكنية خاصة

المملكة العربية السعودية, جدةمدينة 

لكةالمم,جدةبمدينةالعروسدرةبمجمعخاصةسكنيةفيالعنعبارةالمشروع

.السعوديةالعربية

.ليالداخوالتصميمالمعماريةالمتكاملةالهندسيةالتصميماتإعدادتموقد
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4.     INTERACT WITH US
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Interact With Us Two   I Questions
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5.     CONTACT US 
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