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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
السادة  .....مركز الدراسات التخطيطية و المعمارية ) أ د .محمد عبد الباقي إبراھيم ( المحترم.
تحية عطرة و بعد ...

بناء على دعوة سيادتكم لنا عن طريق اإليميل بتاريخ  4مارس  2018م بخصوص إعداد مكتبة رقمية شاملة لديكم و تشمل
الكتب و الرسائل و األوراق المنشورة و األبحاث و خالفه من مواد علمية المحكمة في مجال العمارة و التخطيط ،فإنني أشكر سيادتكم
جزيل الشكر لثقتكم الغالية في مساھماتنا في عالم العمارة و العمران و الثقافة و التراث ،و لقد تابعت بشغف إصدارات مؤسستكم الجليلة
عبر حياتنا المعمارية في الجامعة و سوق العمل و في المجلة القديرة التي تعلمنا منھا كلنا قديماً ) عالم البناء ( ،و لقد سعدت كثيراً بھذه
الدعوة الكريمة و التي تساھم في استكمال نشر الھوية المصرية و الثقافة الصحيحة في دنيا العمارة حيث أنني لطالما ناديت في مقاالت
و رسائل بتصحيح مسار العمارة المصرية و ھا قد جاءت الفرصة ألقول رأيئ على منبركم الصداح المنتشر في الخارج قبل الداخل عسى
أن تكون كلمتنا مسموعة للقاصي و الداني و أن يكون رأينا سديداً مفيداً ذا قيمة ألجيال المعماريين القادمة بإذن ﷲ تعالى.
لذا و بعد مشيئة ﷲ جل في عاله فإنني أود من سيادتكم نشر أعمالي التي أبعث بھا لكم عسى أن تنال إعجابكم و أن يكون التعاون
مثمراً ھادفا ً بإذن ﷲ تعالى و أن تضموھا للمكتبة الرقمية عسى أن تكون شفيعاً لنا يوم القيامة.

الشكر الجزيل الموصول لسيادتكم و سالم ﷲ عليكم و رحمته و بركاته
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