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إيترنا هيلث كير سيتي

الخامس  لتجمع  لعربية–القاهرةالجديدة -ا ا جمهورية مصر 

Eterna Healthcare City, New Cairo, Egypt 
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Our Team

Hussein Assaad
Chairman

Mohamed Sobhi
Managing Director

Board Member

Ehab Abbas
Urban & Architect Dept. 

Director 
Board Member

Emad Bakry
Projects Management 

Dept. Manager

.دفالهنفسلتحقيقواحدكفريقنعمل،لديناالمختلفةواألدوارالمناهجعنالنظربغض

Regardless of the different approaches and roles we have, we work as a team to
achieve the same goal.

Shadi Galal
Projects Management 

Dept. Manager
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Our Services

Urban 
Planning

Architectural

Design

Landscape

Design

Structural

Design

Engineering 

System

Interior

Design
Product Design

& Artwork
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حثوالبالتجريبفيوقتهامضياقطابهامنقطبوالمحليةالعمارةرواداحدوفاةخبرطالعنامضتقليلهأياممنذ

كافيامااهتمانجدلملإلنسانيةقدمهاالتيالمشاريعتناولتهاالتيالتطويروخططاألبحاثأهميهوبقدر،التطويرو

.المحليةالعمارةاثرتالتيبأبحاثهوبشخصه

أخرىجهةمنوجهةمنألهميتهذلكوالفقيدقدمهماحولللبحثبابانفتحونعرفانالمقالهذافيرأيناقدو

بحاثاألاوالمشاريعتلكمعنتعاملانتحتملتعدلم–المناخيةالتغيراتبهاأخصو-تحيطناالتيالظروفتعدلم

.مانوعمنرفاهيهانهاعلي

-:الفقيدانجازاتعليالضوءالقاءالياليعودهو

غير.روالجزائمصرفيوالمهمشةالفقيرةالمجتمعيةللفئاتالتكلفةمنخفضمسكنا21.000منأكثرهانيشيد

.شخص200.000حوالياستفادةفيساهممماوقلدت،تكررتتقنياتهألنأكبرآثارهأن

والواد،شخصا؛3.000لفائدة—وخاصةعمومية—مسكنا500شيدحيثبسكرة،قريةالجزائرفيمشاريعهوتشمل

شخصا؛51.000لتؤويوحدة8.500إلىبعدفيماوسعتوالتيشخصا،2.400إليواءسكنيةوحدة400شيدحيث

جماعيةمراكزشيدمصر،في.شخصا3600إليواءالجيريالحجرمنسكنيةوحدة650شيدحيثجالل،أوالد

أسوان،فيالناصريةفي.التكلفةمنخفضالسكنطرقعلىشخص100.000منأكثرودربعمومية،ومساحات

المحليينالسكانبمشاركةأسوانسدلبناءمستوطنةبتشييدقام.

امعةبجالعمرانيوالتخطيطالبناءكليةوالهندسةكليةوفياألزهر،جامعةفيواألساتذةالطلبةمعأيضا  عمل

.الميدانبهذامعرفتهونشرأفكارهلتجريبالمنوفية،جامعةوفيالقاهرة،

:بحثهمجالفيالجوائزمنالعديدعليالمنياويهانيالمعماريحصلو

للمساواةسوانسونأمكاثرينجائزة(The Katherine M. Swanson Equality Award)..أووردتيكجوائزأحد

(The Tech Awards)2008لعاماإلنسانيةتفيدالتيبالتكنولوجياالمهتمة

جائزةVassilis Sgoutas Prizeللمعماريينالدولياألتحاديقدمهاوالتي.

كلمة العدد

هاني المنياوي / المعماري

:إعداد

أحمد سعد. م
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A few days ago, we were in a great sorrow to know that one of the local architecture pioneers and one of its polar, passed away.

Arch. Hany El-Miniawy, who spent a lot of time, experimenting, researching and developing. Unfortunately, as important as his
researches and his development plans were, which addressed by the projects he presented to the humanity, we did not find
enough attention to him or to his researches which enriched the field of the local architecture.

We believe that he deserves - as much as we all deserve – to open a door for searching about his contributions which are so
important by itself from aside, and are so important for our climate which shouldn’t be dealt with as a sort of a welfare of any kind
from another side.

Some of Arch. Hany contributions:
More than 21,000 low-cost houses, built for the poor and marginalized groups in Egypt and Algeria. However, it had bigger effect

as they’ve been repeated and copied to help improving about 200,000 people lives.

His projects in Algeria include:
• Biskra village, where he built 500 houses (public and private) for 3,000 people; El-Wad governat where 400 housing units were

built to accommodate 2400 persons which later & pared to 8,500 units to accommodate 51,000 people;
• Awlad Galal (sons of Galal), where he built 650 residential units were built with limestone to accommodate 3,600 people.

His projects in Egypt include:
• Established Groups center and public spaces and trained more than 100,000 persons for low-cost houses different

methods.
• El-Nasiriyah, Aswan, where he built a settlement with local residents help to accommodate the worker who built Aswan

Dam.
• He worked with students and professors at Al-Azhar University, Faculty of Engineering and Faculty of Urban Planning in

Cairo University, and Menoufia University, to experiment and spread his thoughts and knowledge in this field.

Awards:
In 2008: The Katherine M. Swanson Equality Award, one of the Tech Awards which are interested in the technologies that improve
lives of people around the world.
In 2008: The Vassilis Sgoutas Prize, which is presented by the International Union of Architects (UIA)

ISSUE WORD

Arch. Hany El-Miniawy
written by:

Arch. Ahmed Saad
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MEDAD’S MAIN 
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IN 2021
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شركة الند مارك-حسين صبور . مسجد م
مصر-القاهرة الجديدة  

Eng. Hussein Sabbour Mosque, Land Mark Co.
New Cairo, Egypt

حوالىأرضمساحةوعلىالجديدةالقاهرةأحياءوسطالمسجديقع

4000حوالىيعادلبما%30حوالىالمبانىنسبةوتبلغ2متر13,000

األغراضمتعددةقاعةوضعتموالنساءالرجالمصلىالىباالضافة2متر

الخارجىالمسجدصحنعلىوتطلبملحقاتها

تمككذلالرئيسىالمدخلوبجوارالصحنعلىايضاالمكتبةوضعتمكما

صغيرةحديقةالىباالضافةالمنطقةسكانلتخدمعياداتمجمععمل

لألطفال

فيهةالطبيعيالخاماتاستخداموتمالمعاصربالطابعجاءالمسجدتصميم

طبيعيةوالوانمحلىورخاموأحجاردهانمن
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مجمع بلوفير السكنى
جمهورية مصر العربية-العاصمة االدارية الجديدة 

Bleu Vert – Residential Complex 
New Capital, EGYPT

سكنىمجمععنعبارهالمشروع

حوالىارضمساحةعلىتجاري

عمائرعلىوتشتملفدان70

اجتماعيوناديوفيالتسكنية

.وتجاريةاداريةومراكز

بأعمالالعملمجالويختص

ووصفهاالنهائيةالتصميمات

:كالتالى

.مربعمترE900نموذج•

.مربعمترF900نموذج•

.مربعمترG410نموذج•

وارضىبدروممنالنماذجوتتكون

.أدوار7و

The project is a residential and commercial complex on
a land area of about 70 acres and includes residential
buildings, villas, a social club, administrative and
commercial centers. The field of work is concerned .
The final design work and its description are as follows:
Type E 900 square meters.
Type F 900 square meters.
Type G 410 square meters.
All Types consist of basement, ground and 7 floors.
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مجمع جايد السكني

جمهورية مصر العربية–القاهرة الجديدة 

Jayd Residential Compound 
New Cairo– Egypt 

تضمنتالتيوالمشروعمناالخيرةالمرحلةلتصميممدادمعبالتعاونالعقاريللتطويرالمصريةالسعوديةالشركةقامت

نمديناميكيةوجودةوتميزااكثرالمرحلةتلكتكونانعليالمشروع،لسكاناجتماعيناديوجديدهسكنيهمباني

السابقةالمراحل

The Saudi Egyptian Real Estate
Development Co. has
cooperated with Medad Co. to
design the last phase of the
project, which includes new
residential buildings and a
social club for the residents of
the project, provided that this
phase is more distinguished,
quality and dynamic than the
previous phases.

العمارات السكنية
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مجمع جايد السكني

جمهورية مصر العربية–القاهرة الجديدة 

Jayd Residential Compound
New Cairo– Egypt 

االجتماعيالناديأرضتصميمتمالمسارلهذااستمرارا

االطالالتمنطويلةمساحاتيوفرالذيUحرفشكلعلي

مالتصمييوفراخريجهةومنجهة،منالطبيعيهواالضاءة

وفعالهمتعددةوفراغاتانشطةالمساحةمحدوديةمع

متعددوملعبكرةوملعبسباحةحمامفيمتمثلة

لالطفالالعابومنطقةاسكواشومالعباالستخدامات

،مزهرةبحدائقمحاطة

النادى االجتماعى
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فيالت مخطط ولى العهد

ةمملكة العربية السعوديال–مكة المكرمة 

Crown Prince Scheme Villas
Makkah, KSA

متماثلةفيالت(3)عددعنعبارهالمشروع

كلتتكونمتر900حوالىارضقطعةعلى

ومبيتاتوأولأرضيدورمنفيال

The project consists of (3) identical
villas located on a plot of about 900
meters, each villa consists of a ground
floor and first floor and roof.
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سكنية خاصةفيال

ةمملكة العربية السعوديال–مدينة الرياض

Private Villa
Riyadh, KSA

بحيسكنيةلفيالالمتكاملةالهندسيةالتصميماتإعدادتم

وهو2م،300أرضمساحةبإجماليالرياضبمدينةالمعذر

احهبمسونصفدورينمنتتكونخاصةسكنيةفيالعنعبارة

بدرومدورالىباالضافةاالرضمساحةمن%60يعادلبماللدور

بناءمسحطاتباجمالى%50بنسبةملحقودور%25بمساحة

.2م750حوالى

Full designs have been prepared for a residential
villa in Riyadh City, KSA with a total land area of 300
m2. Building flats about 750 m2.
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إستراحة خاصة

بية لجماهيرية العربية الليا–تاجوراء 

Private Resort
Tajoura, Libya
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مجمع الزايدي التجاري
المملكة العربية السعودية-مكة المكرمة 

Al Zaydi Commercial Complex 
Makkah– Saudi Arabian 

ليطالذيالمشروعهذاتصميمفيالتحدييكمن

يعلمنهماكلمتقابلتينجهتينمنشارعينعلي

واجهتينمعالموزونالتعاملفيمختلفمنسوب

مختلفتين

ئلالبدامنالعديدتقديمتمالتحديهذامنانطالقا

عماالتصالوسائلعبراالجتماعاتمنالعديدإقامةو

حلابسطوافضلاليللوصولالمالكممثلي

ناصرعمنعنصركلمعالحساسيهمنبالكثيريتعامل

المشروع

وجالخروالدخولسهولةلتوفيرالرئيسيالتسوقمبنيلوضعمنسوبوموقعافضلدراسةتمت

الشوارعمعالعالقةجودةوديناميكيةعليالتأكيدمعللبضائعاووسياراتهمللزائرينسواء

ساحاتمومميزهاطاللهلهاتتيحللمحالتوضعيهافضلمعبالتوازيذلكالسير،اتجاهاتوالمحيطه

مطلوبالوالتظليلالطبيعيةالتهويةواالمانمناطارفيممتعةحدائقيةعناصرومفتوحةخارجيه
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إفتتاح مقهى السعادة

مصر-مدينة الشيخ زايد –الممشى السياحي 

Al-Saada Café Opening
City Walk – Sheikh Zayed City, Egypt

نةمديدهشوروصلةبطريقالسياحىبالممشىالمقهىيقع

عائليهجلساتعلىالمقهىيحتوىوبالجيزةزايدالشيخ

كهمتحرومظالتوخارجيهداخليهعرضبشاشاتتتمتعمتنوعة

لوضعالالزمهالوصالتتوفيرمعللمبنيالكافيالتظليلتوفر

تخداماسليدومالخارجيةالشرفةفيالتهويةاوللتدفئةعناصر

مريحبشكل  شتاء  وصيفا  المشروع
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تشارك في مشروع تصميم فندق بالواليات المتحدة االمريكية مداد

Medad Contributes in a Hotel Design Project

HBH & Home2 Cary Dual Brand Hotel 

North Carolina, USA

جمعتوالتيالفندقيةهيلتونمشاريعاحد

وانهامبتونوهمامميزتانعالمتان

2هوم

تبالوالياكاريمدينةفييقعألمشروع

حيثمتميزتصميمولهاالمريكيةالمتحدة

متطلباتتلبيةاالولالمقامفييراعي

الغرففيسواءالخاصةaاالحتياجاتذوي

فيالعامةاالماكنفياوالفندقية

الرسوماتبعملمدادفريقويقومالفندق

بدايةمراحلهابجميعللمشروعالتنفيذيه

رسوماتاليوصوالالمتطورالتصميممن

الورشة

One of Hilton’s projects, which combines two distinctive brands, Hampton Inn and Home 2. 
The project is located in Cary NC- United States of America, and has a distinct design, ensuring that the hotel is designed and
constructed incompliance with the ADA requirements, whether in hotel rooms or in public places in the hotel.
Medad team did the construction drawings for the project in all its stages, from the design development to the shop drawings.
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هيلث كيرإيترنا
مصر-القاهرة الجديدة  -التجمع الخامس 

Eterna Healthcare City
New Cairo, Egypt

سيتيكيرهيلثإتيرناموقع

اةصعوبالمهامأكثرأحدسيتيكيرهيلثإتيرناموقعاختيارُيعد نظر 

الذيالحيويالموقعإلىالطبيةالمشروعاتكأحدالمدينةلحاجة

.الالزمالهدوءإلىتحتاجأخرىجهةومنجهةمنإليهالوصوليسهل

الجولدنمنطقةفيسيتيكيرهيلثإتيرنامشروعيقعولذلك

.مباشرةالجنوبيالتسعينشارععلىالخامسبالتجمعسكوير

آالف8تخصيصتممربع،مترألف24حواليالمشروعمساحةتبلغ

.للمبانيفقطمنهامتر

مربعمترألف16عنتزيدخضراءبمساحاتالمشروعتمتعحينفي

المناسبوالجوالحيويالموقعمعادلةتحقيقفيساهممما

.متكاملطبيمشروعإلنشاء
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فري منطقرةالرذي يقرع لمشرروع تم إعداد أعمال التصميم الداخلي ل

تكرون تاجوراء بالجماهيرية الليبية ، وهو عبارة عن فيال سكنية خاصرة ت

باإلضرافة إلرى منطقرة حمرام 2م290من دور أرضي بمسرطح حروالي 

.السباحة 

Interior design of private residential villa
located in Tajoura, Libya. It consists of a
ground floor with a flat area of about 290
square meters, in addition to the
swimming pool area.

إستراحة خاصة

بية لجماهيرية العربية الليا–تاجوراء 

Private Resort
Tajoura, Libya
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هاسيندا-فيال خاصة  

مصر–الساحل الشمالي 

Private Villa- Hacienda
North Coast – Egypt 

اعمال تصميم 

الداخلى و تنسيق 

الموقع
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شقة سكنية خاصة 
مصر–جاردن سيتي–الفورسيزون بالزا 

Private Apartment
Four Seasons Plaza– Egypt 

، التصميم الداخلىاعمال 

واالشراف على التنفيذ
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Referred detail showing the building materials and

structural elements used in the project of a

craftsman’s center and marketing products in

Akhmem city, Suhag - Egypt. It shows the design

concept of the project, which is far from using

modern and manufactured building materials such

as reinforced concrete and a return to nature and

achieve sustainability by using the simplest elements

such as stone, domes , vaults And wood, while

employing them as an aesthetic element and not

hiding them with finishing materials, which shows the

project as a piece of nature

االنشائيةوالعناصرالبناءموادتظهرتوضيحيهتفاصيل

فيمنتجاتوتسويقحرفيمركزمشروعفيالمستخدمة

كرةالفوتوضحالعربيةمصرجمهورية-بسوهاجاخميممدينه

خداماستعنالبعدكلبعيدةهيوالتيللمشروعالتصميمية

ةالطبيعمحاكاهالليوالرجوعوالمصنعةالحديثةالبناءمواد

بالقباوكالحجرالعناصرابسطباستخداماالستدامةوتحقيق

وعدمجماليكعنصرتوظيفهممعواالخشابوالقبوات

نمقطعةوكأنهالمشروعيظهرمماالتشطيببمواداخفائهم

الطبيعة

منتجاتوتسويقحرفيمركزمشروع
العربيةمصرجمهورية،بسوهاجاخميممدينه
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Interact with

Issue #35 Puzzle Solutions:   Q1: D                                            …… Q2: B
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3131


