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 .القاهرة
 

،،، وبعد طيبة تحية   
 

 وصاالت الترميم ورشة فى أخذناها التى والجوله بيننا تمت التى والمناقشة اليوم صباح المنيل قصر فى إستقبالكم لحسن سيادتكم أشكر

المنيل قصر متحف أصدقاء جمعية مقترحات من عليكم عرضه تم ما لسيادتكم ألخص أن وأود. والحديقة العرض : 
العرض صاالت : 

 
 الئق مكان فى المقتنيات هذه عرض يمكن. اإلسالمى الفن فى متخصص متحف فى فاروق للملك الصيد مقتنيات عرض يجوز ال       -

المشروع هذا فى للمساهمة مستعده وجمعيتنا للمتحف التذكارية األغراض وعرض لبيع الصالة هذه واستخدام . 
 

 هذا فى للمساعدة أيضا   مستعدة وجمعيتنا. المعروضة األشياء من نزيد أن قبل المتحف فى للعرض سيناريو تخطيط من البد       -

 .المشروع
 

 :الحديقة
عام مائة أربع من ألكثر تاريخها يعود والتى التاريخية الحديقة بهذه يليق ال وهو الحديقة فى بنى الذى المياه شالل على نعترض        . 

سياحية سفن طريق عن الزوار إلستقبال مرسم فيها يعمل لكى القصر لحديقة النيل شاطىء إسترجاع       - . 
 :الدراسة

 
 بجامعة متكامل برنامج بتقديم فعال   قمنا وقد المتحف لموظفى المتاحف إدارة فنون فى تدريب برنامج نقدم أن جمعيتنا أهداف أهم من       -

. اإللكترونى النظام طريق عن دراسى برنامج قدمنا عندما وأيضا  . لآلثار األعلى المجلس طرف من الوقت هذا فى رفض وقد حلوان
أخرى مصرية متاحف مع وبالتعاون لآلثار األعلى المجلس رعاية تحت دراسى برنامج نحدد لكى معكم بالتعاون نرحب ونحن . 

العظيم الفنى بلدهم تراث مصر شباب ويقدر يعرف لكى للمدارس دراسى ببرنامج جدا   نهتم كذلك       - . 
 

العادية العمومية الجمعية إجتماع : 
 

 األعلى بالمجلس اإلجتماعات صالة فى 3103 مبرديس 6 اإلثنين يوم مساء من السادسة الساعة فى سيادتكم بتشريف سعداء إننا       -

بالزمالك لآلثار . 
 

االحترام فائق بقبول سيادتكم وتفضلوا .   
 

حلمــى عبــاس                                                                                  
االدارة مجلس رئيس                                                                                

 
 

الدسوقى عائشة/السيدة  -: صورة   
اإلدارة مجلس أعضاء -            


