


  
 
 

  
  
  
  : خاص كر ش
  

أعتذار عن عدم قدرتنا على ( مكتوب فى هذه الصفحة  آانت، وقت قريب جدآ حتى 
بسبب عدم وجودهم فى النسخة فجر الضمير  من آتاب  صفحة ٢٠تصوير حوالى 

  ) . . األصلية التى بحوذتنا 
  

قسم .  الفكر العربىنادىمن منتدى " أبراهيم عرفات " ولكن بفضل األخ العزيز 
لتصوير جميع الصفحات الناقصة فى  ،  %١٠٠ بتقدمه بمبادرة شخصية ، قرأت لك 

وقيمته ، حتى يتناسب مع حجم الكتاب ، اده لتوفيرها بأى شكل وأستعد. هذا الكتاب 
 ناقصة فيه أو  واحدة صفحةآامال بدون، الكتاب ألول مرة هذا خرج  ف....العلمية 

  فلهم أرسل تحياتى ...ابطال األبطال المجهولين ، لن أنسى شكر  و. حتى تالفة 
  
) ٥( فقد قمنا بتقطيع الكتاب الى  ..على تسهيل قراءة الكتب الكبيرة ، ا وحرصًا من*

  ) .  صفحة ٩٠حوالــــى ( لواحد متوسط عدد الصفحات فى الجزء ا، أجزاء 
حتى يمكنك األبحار فى الكتاب . الفهرس الخاص به ، وقد أرفقنا فى آل جزء 

غط على آلمة أض( على أقصى اليسار  ،  الفهرس وتجدون.  ويسر ، بسهولة 
Book Marks  ( فى برنامج األآروبت  .   

  
فى هذا  الرغبة فى المشارآة اذا آان أى شخص لديه،  نحب أن نعلمكم ، واخيرآ 

 من لمزيد... اسلتنا يتفضل بمر،  وال يتوقف ، المشروع حتى يكون متجدد بأستمرار 
com.yahoo@walls_theknowledge التفاصيل يمكنك التواصل معنا

  
  
المعرفـــــــة جـــدران

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

  
 

http://www.nadyelfikr.net/forumdisplay.php?fid=70&sid=
http://www.nadyelfikr.net/forumdisplay.php?fid=70&sid=
mailto:theknowledge_walls@yahoo.com
http://www.geocities.com/theknowledge_walls
http://www.geocities.com/theknowledge_walls/
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