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يطرحوا ألول مرة فى ثوب ، د اآتاب جد ) ١١( تتحتوى السلسلة الثانية على 
قاالت المختارة من ممجموعة من الباألضافة الى . ألكترونى لكبار المثقفين واألدباء

  ) . تجدون فهرس الكتب الصادرة فى أخر الكتاب . ( بعض الكتب الَقيمة
  

  ساعدنى وأرسل لى اقتراح او نقد نوجه شكر خاص الى آل من آما أننا* 
 من خالل االيميل او على صفحات المنتديات أو من خالل الرسائل سؤء ، أو تشجيع 

  ونتنظر منكم المزيد ،  العون آنتم نعم، حقيقى ..... الخاصة  أو على الماسنجر 
  
  

اذا آان أى شخص لديه القدرة على المساعدة المادية ،  ن نعلمكم نحب أ، واخيرآ 
،  وال يتوقف ، البسيطة جدآ جدآ فى هذا المشروع حتى يكون متجدد بأستمرار 

  : لمزيد من التفاصيل  ... يتفضل بمراسلتنا 
com.yahoo@walls_theknowledge   

   
  
  

  مع تحيات
J&m  

 

mailto:theknowledge_walls@yahoo.com






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































         
  

  . وليس آتب السلسلة الثانية فقط ، نعتذر عن أدراج آل أسماء الكتب 
 

  
  

  الكتـــــاب
  

  
  .خريف الغضب  -
  .أحاديث فى العاصفة  -
  .سنة ثالثة سجن  -
  .الملك فاروق وألمانيا النازية -
  
  الت فى التاريخحأعجب الر -
  
  .مواقف  -
  .القوة الخفيـــة  -
   يوم٢٠٠حول العالم فى  -
  .لعنة الفراعنة  -
  .الذين عادوا من السماء -
  .اآلمال الكبرى  -
  .ديفيد آوبر فيلد  -
  .ترنيمة عيد الميالد -
  .الرجل الخفى  -
  .المختار من القصص العالمية -
  
  .فجر الضمير  -
رجل الساعة أو الجديد فى التطور  -

  ..الطبيعى 
  .تاريخ موجز لزمن  -
  .اينشتين والنسبية  -
  

  
  

  المـــــؤلف
  

  
  .محمد حسنين هيكل . أ
  .محمد حسنين هيكل . أ
  .مصطفى أمين. أ
  .وجيه عتيق. أ

  
  .أنيس منصور . أ

  
  .انيس منصور . أ
  .أنيس منصور . أ
  .أنيس منصور . أ
  .أنيس منصور . أ
  .أنيس منصور . أ

  .تشارلز ديكنز 
  .تشارلز ديكنز 
  .تشارلز ديكنز 

  .ويلز . جـ. هـ
  .مكتبة األسرة بمصر 

  
  .جيمس برستيد 

  .ريتشارد دوآنز 
  

  .ستيفن هوآنج 
  .مصطفى محمود . أ

  
  من الكتب مختارات 

 
 
  
  
  
  

  
  الكتاب

  

 
  
  
  
  

  
  المختار

  



  
  
للفيلسوف ).  بحثآ عن عالم أفضل  (-
  . آارل بوير \
   
).  أحد اللصوص  تاريخ حياة (-

  . أحسان عبد القدوس 
  
  
نوادر وطرائف من الصين  ( -

  ترجمة أبراهيم البشمى .) العظيمة
  

  
  

رسالة لم تعد لنشر . ضد التبجح 
  .أصال

  
  .قصة أيام المظاهرات 

  
  
  

بعض النوادر الجميلة التى وردت 
 .فيه 

  
  

  : بالرجاء زيارة هذا الموقع المؤقت ، للحصول على أى من الكتب السابقة 
  

walls_theknowledge/com.geocities.www
  

  :ولتواصل معنا 
com.yahoo@walls_Theknowledge

 
  
  
  

http://www.geocities.com/theknowledge_walls
mailto:Theknowledge_walls@yahoo.com
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