السادة ..............
مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية (أ.د عبد الباقي إبراهيم وشركاه)،
أ.د .محمد عبد الباقي إبراهيم،
تحية طيبة وبعد.......،
بناءا على الدعوة المرسلة إلي عن طريق البريد اإللكتروني بتاريخ  1يناير  ،1014بخصوص إعداد وتنظيم مكتبة رقمية تضم
مجموعة من الكتب والرسائل العلمية ( دكتوراه – ماجستير) واألبحاث العلمية ال ُمحكمة من مؤلفات نخبة من المعماريين والعمرانيين
المصريين والذين وافقوا مشكورين على قيام المركز بعرض إنتاجهم العلمي على موقعكم اإللكتروني ليكون متاحا ً للجميع بالمجان مع حفظ
حقوقهم للملكية الفكرية.
وبناءا على دعوتكم لإلنضمام لهذه النخبة من الناشرين والباحثين عن طريق المشاركة بالمؤلفات العلمية لتكون متاحة للجميع
لإلطالع واالستفادة منها إسهاما ً في نشر الوعي الثقافي المعماري والعمراني ويكون بمثابة زكاة للعلم وصدقة جارية لنا جميعا.
وعليه ،فإنني يسعدني أن أرسل لكم بعض أعمالي المتواضعة ليتم ضمها إلى مكتبتكم الموقرة مع الموافقة على نشرها مشكورين
على موقعكم اإللكتروني وهى :

 -1نسخة رقمية من البحث المنشور فى مجلة القطاع الهندسى لجامعة األزهر العلمية بعنوان (تحليل الفكر التنموى
لممرات التنمية – دراسة تحليلية لممرات التنمية العالمية المختلفة) ،وقد تم نشره بالعدد الرابع والعشرون يوليو
 ، 1011والمتضمن مضمون رسالة الدكتوراه (بكلية الهندسة – جامعة القاهرة  ،1012تحت إشراف األستاذ
الدكتور  /طارق عبد اللطيف أبو العطا مشرف رئيسى  -واألستاذ الدكتور  /محمد البرملجى محكم داخلى ،واألستاذ
الدكتور /حسنين حسنين أبو زيد محكم خارجى).
 -1نسخة رقمية من رسالة الماجستير من كلية الهندسة – جامعة القاهرة بعنوان (دور وتأثير الطرق على التنمية
اإلقليمية  ، 1002تحت إشراف األستاذ الدكتور  /طارق عبد اللطيف أبو العطا مشرف رئيسى -واألستاذ الدكتور /
محمد البرملجى محكم داخلى ،واألستاذ الدكتور /محمد إبراهيم قشوه محكم خارجى).
أشكر لكم مرة أخرى هذا العمل الخير ،ووفقكم هللا إلى ما هو أفضل دائما.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتـــه ،،،
دكتور مهندس /محمد أحمد رياض محمد

مدرس بالجامعات الخاصة

إستشارى التخطيط العمرانى بنقابة المهندسين
مدير إدارة تخطيط وتنمية المحافظات النائية
بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى

وزارة اإلسكان والمرافق والتنمية العمرانية
 1شارع إسماعيل أباظة -القصر العينى

