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ABOUT US
MEDAD - more than three decades of experience in the field of
engineering consultations in the Middle East region.
Positive leading role in community development, is our goal.
Humanity, is our ultimate concern.

PARTNERS IN SUCCESS
مكتب أسامة العزوني لﻼستشارات الهندسية
Ossama AL-AZZOUNI Consulting Officed
Madar Project Management

مدار ﻻدارة المشروعات

شركة خشب خان للصناعات الخشبية
Khashab khan for Wood industries
شركة المايان لتجارة المصنوعات اليدوية
Mayan Handmade Products Co.

OUR HISTORY
The beginning was Concept Architects, an architectural office established by Arch.
Hussein Assad, beside his work as an Instructor at the Department of Architectural
Engineering, at Cairo University.
Concept Architects" merged with Integrated Design Group to constitute a new
entity called Al-bonian for Design and Project Management, to provide integrated
and comprehensive engineering services.

Eng. Hussein Assaad
Chairman

OUR SERVICES
• Planning and Urban Design
• Architecture
• Landscape Design
• Interior Design
• Project and Construction
Management
• Value Engineering

Town Houses Project, 6th October, Egypt

العﻼقة بين العلوم الهندسية و العلوم التعبدية
لقد سعدت بمشاركتى لكم اليوم فى هذا العدد من مجلة ) مداد( اﻻلكترونيـة و فـى الحقيقـة
فإن التعامل مع ) مداد( ممتد منذ عدة سنوات و لقد نتج عن هذا التعاون عﻼقة أخـوة صـافية و
عﻼقة عمل محترف ناجحـة و ﷲ الحمـد .أنـا قصـدت ذكـر نتـائج هـذا التعامـل بأنـه )عﻼقـة أخـوة
صافية ( و ) عﻼقة عمل محترف ناجحة ( و لكى نفهم رسالة علوم الهندسة لﻺنسانية فأى علم
فــى هــذا العــالم فــى اﻷصــل وجــد لخدمــة اﻹنســان  ,هــذا اﻻنســان الــذى إســتخلفه اﷲ فــى اﻻرض
لعبادتــه و ﻹســتعمار اﻻرض و تعميرهــا و إنشــاء الحضــارة ومفهــوم العبــادة هــو أكبــر بكثيــر مــن
الطقوس التعبدية مثل الصﻼة و الصوم و الحج بل هى تشمل كل منـاحى الحيـاة اﻻجتماعيـة ومـا
يلحق بها من مناحى إقتصادية و ثقافية و غيرها فهناك توأمـة بـين الطقـوس التعبديـة والعمـل
الصالح فى المجتمع ﻹسعاد اﻹنسان تحـت مظلـة العبوديـة ﷲ وحـده فقـد قـال اﷲ تعـالى فـي
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التعبد فﻼ قيمة لها كبناء عاد وثمود و أما ما يتم من خﻼل منظومة العبادة فهو عبـادة مباركـة
نلقى بها وجه اﷲ عز وجل و ﻻ يمكن أن يتم هذا كله بدون هذه العﻼقة اﻹنسانية بيننا كعـاملين
فى هذا المجال و بيننا و بين من نقدم لهم خدماتنا فنحن نقدم لهم ) السكن ( سواء أكان خـاص
أو عام فهـو فـى النهايـة يـؤدى الـى السـكينة و الطمأنينـة لﻺنسـان .لكـى أختصـر هـذا التعـاون
المبارك بإذن اﷲ أقول أنها عﻼقة أخوة هندسية لخدمة اﻹنسان بإحسان فإلى اﻷمام ﻹعمار اﻷرض
و لخدمة خلق اﷲ فى ملكوت اﷲ بصﻼة و عمل.

م .أسامة العزوني
الرئيس
مكتب أسامة
العزوني
و عضو مجلس ادارة
تحالف مداد
العزوني

The relation between the engineering sciences
and devotional science
It is my pleasure to participate today in this issue of the (Medad) electronic magazine. In fact, the
dealings with (Medad) spanned several years ago, and this cooperation has resulted in a pure
fraternal and a successful professional working relationship. (Thank God), I mean to mention the
results of this relation that it is (pure brotherhood relationship) and (successful professional work
relationship) in order to understand the message of engineering sciences to humanity, every
science in this world was originally founded to serve the humanity, that human whom God has sent
to the earth to worship, colonize, construct it and establish civilization. The concept of worship is
much wider than devotional rituals such as prayer, fasting, and pilgrimage. There is a twinning
between the ritual and good deeds in society to make people happy under the umbrella of
worshiping to God. The engineering is to construct this earth and it will be done through the
system of devotion, it has no value same the buildings of A’ad & Thamood. Only when it done
through the concept of the worshiping, it will be considered as worshiping in which we can face
God Almighty, and this cannot all be done without this human relationship between us as workers in
this field and between who we are offering them our services. For example (housing), whether
private or public, as it ultimately leads to tranquility and reassurance for mankind life. In order to
summarize this blessed cooperation, God willing, I say that it is a relationship of brotherhood,
engineering, to serve mankind with perfection, forward to construct this earth, and to serve
God’s creation in his Kingdom with worshiping and work together.

Eng. Osama
Alazzouni
President
of Osama Al-Azzoni
Consultant Office
and member of
board directors of
Medad Al-Azzzouni
Alliance
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ALAZZOUNI WORK
تم تأسيس المكتب في عام  1411ه بترخيص رقم  ، 696ويمتلك المكتب خبرة واسعة في تقديم خدمات اﻻستشارات
الهندسية ،وتشمل )عمل التصميمات الهندسية للمشاريع الحكومية والتجارية –دراسات الجدوى اﻻقتصادية – إدارة المشاريع
إشراف ومتابعة – اﻷعمال المساحية – أعمال البنية التحتية – المنشآت الصناعية – التخصص في تصاميم أعمال الدعم باﻷلياف
الكربونية FRوذلك لدعم المباني لمقاومة الزﻻزل واﻻنفجارات ،وأيض ًا بالمكتب قسم ﻷعمال التحكيم الهندسي(.

برج جدة
تجاري اداري فندقي خدمي
RETAIL 18125
OFFICE 34155
HOTEL 15068
S. SERVICES 19740
.LOBBY / CIRC 27270
PARKING 101484
TOTAL 236302
COST SR 1 BILLION

منتجع الهدا
صحار للتطوير السكني
منتجع الهدا

منتجع الهدا

منتجع الهدا

صحار للتطوير السكني
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مشروع مجمع فيﻼت صواري
غرب كارفور – اﻻسكندرية  -مصر

Sawary Compound Villas
Alexandria, Egypt

هو مجمع فيﻼت على مساحة
أرض  57.17فدان ،ذات طابع متميز
بمساحات مختلفة لترﺿي جميع
اﻷذواق الراقية واﻻمكانيات المادية
صممت أربعة نماذج مختلفة
الحجم و المساحة و الشكل
التصميمي وتم مراعاة وجود
عنصري الخضرة و الماء في
تصميم عضوي ليضمن التنوع
البصري و اﻻنسيابية الحركية.

فيﻼت تاون هاوس
Town House Villas

فيﻼت توين هاوس
Twin House Villas

فيﻼت نموذج أ
Stand Alone Villas
Type A

فيﻼت نموذج ب
Stand Alone Villas
Type B

 مصنع المحاليل الطبية- مقر إداري

 المملكة العربية السعودية, جدة

Pharmaceutical Solutions Industry - Office Building
Jeddah, KSA
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مدرسة سومبا في بنين من تصميم شركة مداد
لﻼستشارات الهندسة خﻼل مسابقة اقيمت بين
كبرى شركات التصميم
وتميز التصميم بكونه صديقا للبيئة و متناغما مع
طبيعة اﻷطفال المختلفة من خﻼل اﻻلوان المختارة و
المساحات المغلقة التي تتجمع لتكون اشكاﻻ
ذكية تعطي اختﻼفا للمساحات وتسمح بتعدد
الوظائف للفصول وتخلق فيما بينها مساحات
خارجية للجلوس

NEWS

تعيين مدير تنفيذي جديد ﻷعمال تحالف مداد العزونى

بالمملكة العربية السعودية

يتقدم تحالف مداد العزونى بكل الشكر و التقدير
للمهندس  /عماد بكرى على فترة ادارته للتحالف بالمملكة
العربية السعودية خﻼل السنوات الماﺿية و ذلك لعودته للعمل
بشركة مداد مهندسون استشاريون بجمهورية مصر العربية بداية
من 2020 / 09 / 01
وقد تشرفنا بتعيين المهندس  /مجدى عبداللطيف موسى -
مديرا تنفيذي ًا ﻷعمال تحالف مداد العزونى بالمملكة العربية
السعودية خلفا للمهندس عماد بكرى

م .عماد بكري

م .مجدى موسى

للتواصل هاتف رقم:
00966502533499
البريد اﻻلكترونى:

m.moussa@alazzouni.com
m.moussa@medadce-ksa.com

شارع البترجي – مركز البغاشة – مكتب رقم  621583جدة  35053 ,المملكة العربية السعودية
محمول+966 555 789 474:

تم إختيار الورقة البحثية المقدمة
من م /أحمد ماجد علي بالمؤتمر
قمة
"
العالمى
الرسمى
الهندسة القيمية  " 2020وهو
مؤسس منصة محترفى هندسة
 VE Expertsوأحد
القيمة
المتحدثين الرسميين ﺿمن أهم
خمسون ورقة بحثية عن هندسة
القيمة تحت عنوان اعاده تنظيم
هيكلة وادارة المشروع باستخدام
القيمة
استراتيجية
خطوات
المخصصة

م .أحمد ماجد
أخصائي الهندسة القيمية
بشركة مداد مهندسون
استشاريون

والذى تقيمه SAVE Internationalالجارى عقده خﻼل هذه
اﻷيام ...يتضمن نشر أهم خمسون ورقة بحثية عن هندسة
القيمة تم إختيارها بعناية من وسط أكثر من ثﻼثة آﻻف ورقة
بحثية تم تقديمها على مدار عام كامل...

محاﺿرة عن آلية هندسة القيمة في التعامل مع محدودية الموارد
قام المهندس أحمد ماجد اخصائي هندسة القيمة بشركة مداد
مهندسون استشاريون بالقاء محاﺿرة يوم اﻻربعاء الموافق  17/6/2020عن
الية هندسة القيمة في التعامل مع محدودية الموارد
وبشكل مبسط فان هندسة القيمة هي انتقاء ما هو مﻼئم من بين
العديد من عمليات وأدوات الهندسة المعمارية لتعزيز القيمة بتحقيق
مفهوم إدارة
الجودة الشاملة والوصول ﻷقل تكلفة ممكنة لتحقيق الوظائف الرئيسية
والمتطلبات الخاصة بالمشروع دون التقليل
من المستوى المرجو للمعايير التصميمية المختلفة.

لﻼطﻼع على المحاﺿرة و للمزيد من التفاصيل على الرابط :
https://www.youtube.com/watch?v=8_iKgoIpk3c
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