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Brought up in a high-profile family 
involved in the industry and display 
of original Italian and French-style 
furniture, Medhat Nehad, an 
established interior designer and 
architect, gained a lot of expertise 
regarding the aesthetic aspects of 
old classic styles in an early age.
In 1992, he graduated from Ain 
Shams University’s faculty of 
engineering, architecture section. At 
that point, armed with an advanced 
approach, he was now ready to start 
his promising career. 
Shortly after his graduation, Nehad 
received a sophisticated training 
with a selected highly professional 
team of architects and masters of 
architecture engineering. 
In 1997, he established his own 
company, entitled Archiform. 
However, in 2001, he opted to work 
abroad to gain more international 
expertise, both in architectural and 
internal design. He accomplished 
many projects in United Arab 

Emirates, Qatar, Bahrain, Saudi 
Arabia, Lebanon, Italy, England, 
India, Kazakhstan, and Germany 
before he returned back to Egypt in 
2010 for a new launch of Archiform, 
now in line with international 
standards.
Nehad’s design philosophy is based 
on a unique motto, “We design the 
way you live”. He adopts this motto 
in all his interior and architectural 
designs. His goal is to establish an 
appropriate environment that raises 
the morale of its users. 
In addition, Archiform designs are 
flexible; they reflect an elegant 
mixture of classic and contemporary 
styles, with a dynamic touch and 
optimal recognition of the needs of 
its clients. 
Archiform designs are concerned 
with small details that could be 
easily ignored by other designers. 
Nehad’s special artistic touches 
create a unique sculptural 
composition; he crafts a kind of 

contradiction between straight lines 
and curves, producing an ultra-
powerful design.
Therefore, his designs vary from one 
project to another in many ways: 
character, style and design. 
“How to develop the technical level 
of the Egyptian labor and restore its 
position in the international market 
today are the most significant 
obstacles facing the future of 
interior design in Egypt,” Nehad said. 
“However,” he added, “Because of 
my international expertise, I am 
proud to have a highly qualified 
team of well-trained workers, 
which adhere to strict high-quality 
standards. These are my strict rules 
that I will never abandon.” 

Address: 92 Al Thawra Street, 
Heliopolis 
Email: Info@Archiform-design.com
Tel: 010-6700-9088

Thinking 
Elegantly

Medhat Nehad

A practical philosophy tailored to attain all the requirements 
of the client, taking into consideration a limited budget or a 
small space, materialized in innovative solutions for inner and 
architectural spaces, bearing the signature of Medhat Nehad

اأناقة  بن  مزج  بسيطة  أجواء 
ومحايد  عملى  بتصميم  وامعاصرة 
أيضا  مكنها  لاستقبال  غرفة  كون 

أن تكون مساحة للمعيشة 
غرفة  على  مفتوحة 
فكرة  لتواكب  الطعام 
التى  امتصلة  امساحات 
أغلب  فى  نراها 

امنازل احديثة.

 بَسام عبد اللطيف، تصوير: عماد عبدالهادى
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الكالسيكية  بين  متناغم  بمزيج  األعمال  فى  والمرونة  لمستخدميها 
المكان مع  العمالء ومستخدمى  الجيد إلحتياجات  والمعاصرة واإلدراك 
وفى  العمالء  ذوق  مع  تتوافق  بإبداعات  للخروج  للمستقبل  بعمق  النظر 
لمعظم  المميزة  والديناميكية  الواضحة  لمساته  من  تخلو  ال  الوقت  نفس 

أعماله.
تعود مدحت أال يجعل شيئا بعينة يؤثر فى أفكاره وتصميماته ، ولكنه  
فى الحياة اليومية  عادة ما يتابع الكثير من المشاريع ليثرى عقله بالعديد 

من المفردات والموتيفات التى تظهر على السطح وقت الحاجه.
وأحيانا  ما تكون تصميمات السيارات والساعات والمجوهرات مصدرا 

ثريا لإللهام بأفكار مختلفة وغير تقليدية كما يقول ، 
فى  الحركة  أثناء  الزمن  بإستغالل  للعمارة  الرابع  البعد  دراسة  كذلك 
الفراغ مكنه من صنع مفاجاءت عديدة لمستخدمين المكان فمع كل خطوة 
يظهر التصميم برؤية مختلفة كما أن إعتماده على التضاد بين الخطوط 

المستقيمة والمنحنيات أكسب تصميماته قوة إضافية.
يعمل على تصميم  العمارة فهو  ينفصل عن  لديه ال  الداخلى  التصميم 
الفراغ بما يحتويه من تفاصيل يتعامل معها اإلنسان بحيث ال يدع مجال 
أنه يمتلك  العمل كما  إلى تشوية  النهاية  التى قد تؤدى فى  لتداخل األراء 
ليرى  الزمن  سابقا  بخياله  فينطلق  البداية  منذ  للتصميم  متكامله  رؤيه 

نشأ مدحت نهاد فى بيئة فنية منذ نعومة أظافره، وسط نشاط  معروف 
العريق  الفرنسى واإليطالى  الطابع  لألسرة فى مجال صناعة األثاث ذو 
مما أكسبه إحساس عال بالنسب والنواحى الجمالية المتمثلة فى العناصر 

المختلفة للطرز الكالسيكية القديمة.
مطلع  فى  شمس  عين  بجامعة  المعمارية  الهندسة  كلية  من  تخرج 
التسعينات وقضى سنواته األولى بعد التخرج فى تدريب خاص جدا على 
افتتاح مكتب خاص  المعماريين وفى عام 1997 قرر  يد نخبة من كبار 
بإسم »أركى فورم« وفى العام 2001 قرر السفر إلى الخارج إلكتساب 
األثاث  وتصميم  والداخلى  المعمارى  التصميم  مجال  فى  دولية  خبرات 
منها  دول  عدة  فى  المشروعات  من  العديد  أنجز  الخبرات   هذه  وبفضل 
البحرين، قطر، السعودية، لبنان، إيطاليا، إنجلترا، دبى، الهند، كازخستان 
إفتتاح  ليعيد   2010 عام  أخرى  مرة  القاهرة  إلى  يعود  أن  قبل  وألمانيا 
مكتبه  مستثمرا معارفه التى إكتسبها من السفر والتجوال  فى العديد من 

دول العالم.
ركز مدحت نهاد على إنشاء نظام خاص به فى مجال التصميم الداخلى 

والتعامل مع الديكور من وجهة نظر معمارية شمولية أوسع 
»We design the way you live« ذلك هو الشعار الذى يتحرك من 
المعنوية  الحالة  ترفع  مساحات  وتصميم  مالئمة  بيئة  لخلق  خالله 

تحدى
الكتلة والفراغ

الممارسة والبحث والمشاهدة سبيكة كونت أفكار المصمم مدحت نهاد باإلضافة إلى إيمانه 
أعماله  فإتسمت  لمستخدميها  المعنوية  الحالة  ترفع  مساحات  وتصميم  مالئمة  بيئة  خلق  بأهمية 

بالمرونة  وصنعت مزيجا متناغما بين الكالسيكية والمعاصرة.

يقوم بتطبيق المعايير 
الدولية والخبرات العالمية 
التى إكتسبها من خالل 
مشاريعة العالمية فى 
العديد من دول العالم مدحت نهاد
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الفن سيمفونية ال يمكن أن 
تتجزأ

المعماري العالمي 
مدحت نهاد:

الركن الدافئ
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الركن الدافئ

موضة هذا العام ا,بيض وا,سود 
بلمسات من الفضي

مدحت نهاد: 
استشاري التصميم الداخلي المهندس 

القاهرة: أحمد النوبي

االستشـاري العالمي للتصميم الداخلي المهندس مدحت نهاد، بعد 

جولـة عمل حول العالـم لمدة �� سـنوات من دبي إلـى إنجلترا ومن 

السعودية إلى إيطاليا وفرنسا ومن قطر إلى البحرين إلى ألمانيا ودول 

آسيا عاد لوطنه مصر وقد التقيناه للتحدث عن ديكور المنازل العصرية.
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Jan 2018
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