


  
 
 

  
  
  
  

يطرحوا ألول مرة فى ثوب ، د اآتاب جد ) ١١( تتحتوى السلسلة الثانية على 
، وأنيس منصور ، من بينهم آتب ألستاذ هيكل . ألكترونى لكبار المثقفين واألدباء

  . وتشارلز ديكنز وبعض األعمال العلمية 
تجدون . ( قاالت المختارة من بعض الكتب الَقيمةممجموعة من الباألضافة الى 

   end أضغط على مفتاح من فضلك .. . الكتابهذافهرس الكتب الصادرة فى أخر
  ) . للوصول أليها،  على يمين الكيبورد

  
. وفرنا لك  فهرس  لكل آتاب . ويسر ، و حتى يمكنك األبحار فى الكتاب بسهولة 

فى برنامج  )  Book Marksأضغط على آلمة ( تجده على أقصى اليسار 
   . األآروبت 

  
  
   اقتراح او نقدا وأرسل لناآما أننا نوجه شكر خاص الى آل من ساعدن* 

سؤء من خالل االيميل او على صفحات المنتديات أو من خالل ،  أو تشجيع 
  الرسائل الخاصة  أو على الماسنجر

  
  

اذا آان أى شخص لديه الرغبة فى المشارآة فى هذا ،  نحب أن نعلمكم ، واخيرآ 
لمزيد ... يتفضل بمراسلتنا ،  وال يتوقف ، المشروع حتى يكون متجدد بأستمرار 

com.yahoo@walls_theknowledge من التفاصيل يمكنك التواصل معنا
  
  

 المعرفـــــــةجـــدران
  

walls_theknowledge/com.geocities.www://http/
 

mailto:theknowledge_walls@yahoo.com
http://www.geocities.com/theknowledge_walls
http://www.geocities.com/theknowledge_walls/
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تأليف : تشارلز ديكنز
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