


  
  " . بحثآ عن عالم أفضل " 

  
  : هــــــــــــــــــــــام جدآ 

  
فان بعض صفحات ، نظرآ لحدوث خالل غير معروف اثناء تصوير الكتاب  •

  الكتاب أصبحت على 
  .درجة معينة من التكبير والبعض االخر على درجة اخرى مختلفة عنها 

صور على ...اى ان ملف البى دى اف اصبح يحتوى على صور من نوعين  -
  ! . آمثال لتقريب ٢ وصور على درجة ١درجة 

    
 من القائمة العالية فى برنامج  افتح ، فلكى تتمكن من التغلب على هذه المشكلة 

  : االآروبت 
View   Page layout  single page .  

 
 فيمكنك – آما تحب ان تقرآ – واذا ما اردت ضبط تكبير او تصغير الصفحة 

  اجراء تعديالت الزوم على الصفحات الكبيرة 
عن طريق ضبط ، اما اذا فعلت العكس . وستضبط معها الصفحات الصغيرة تبعآ 

  درجة التكبير 



فانها ستعكس التكبير على الصفحات الكبيرة وسيكون ، على الصفحات الصغيرة 
  منظرها 

  . غير مناسب 
  

يمكنك اجراء نفس ، ات الصغيرة ولكى تعرف الصفحات الكبيرة من الصفح
  : العملية السابقة باختالف بسيط 

  
View   Page layout  continuous. 

  
  مع تحيات 
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قد تجعلنا نصيب أحيانا ، أن قضية أنتقاء األفضل من الكتب 

ونخطآ آثيرآ حيث اننا نعمل  فى هذه السلسلة على خدمة 
تشجيع ، شباب توفير مادة الئقة للقراءة ل" عددة أتجاهات 

تحويل الكتب الورقية الى ألكترونية بطريقة ال تتعارض مع مصالح 
نشر الكتب المترجمة ، تشجيع عملية الترجمة ، دور النشر 

  " . والمتخصصة نوعآ ما 
  

عددة آتب نفتخر بها   وأنا ، والصراحة صدر فى هذه السلسلة 
ك بعض وهنا، اهللا قد من علينا بأن جعلنا أصحاب فضل نشرها  

الكتب التى حدث أخطاء فى تصويرها  ولم نتمكن من تدراك 
والبعض االخر الذى فشلت ، االخطاء الناتجة من طريقة التصوير 

 ميجا  ١٤٠جميع طرق تصغير الحجم معه حتى آان أحدهم 
وقد اآتشفنا ان ، وهما آتابين لكارل بوير واالخر ألنيس منصور 

قد سبقتنا مكتبة  " المختار من القصص العالمية" آتاب 
  . األسكندرية بنشره 

  
ونحن " . الفشل يعلم أآثر  من النجاح " ا نؤمن بان اال أنن

عاقدين العزم ان شاء اهللا على تجنب هذه االخطاء فى 
ومحاولين ، مطورين مشروعنا بأحتكاآنا بكم ! .  المستقبل 

  . تلبية رغبات الجبهة العريضة من الشباب 
  
  
  
  



org.ip-no.kotob://http  الداعمين  لهذه السلسلة 
، ولو ال اهللا ثم هما  . دعمآ تسبب فى ظهروها لحيز الوجود  ، 

والى  . لم آتب لهذه السلسلة ان تظهر الى حيز الوجود اساسا 
، من منتدى رابطة الواحة "  نسيبة بنت آعب ، ميرو " آل من 

والذين لم يتخلوا يومآ من . على دعمهم  القوى لهذه السلسلة 
  ... االيام عن ثقتهم فى قدرتنا على تحقيق شئ ما 

  
                                   

  
  جدران المعرفة

  شعارنا 
  *  الجهل نعمة * 

J &M  
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   *    آتب السلسلة األولى *                
                                                                                   

             الكتاب                                                            المولف 
  
  .                    توفيق الحكيم                         .         عودة الوعى -
  .                         محمد حسنين هيكل .                          خريف الغضب-
  .                                مصطفى أمين .             لثة سجن  سنة ثا-
  . يه عتيق                                    وج      الملك فاروق وعالقته -

  . بألمانبا النازية 
  
  .                             أنيس منصور                 أعجب الرحالت فى-

  . التاريخ
  .                                   أنيس منصور                          . مواقف-
  .                              أنيس منصور                         . قوة الخفاء -
  .                                      مكتبة االسرة بمصر      المختار من القصص-

  . العالمية 
  
                           عميد معهد األسكندرية          الرعاية الطبية والتأهيليلة-

  " . أبراهيم عبد الهادى                   "        .  من منظور الخدمة االجتماعية 
  
  .          ستيفن هوآنج                            آتاب  تاريخ موجز لزمن -
  "                          من األنفجار الكبير الى الثقوب السوداء "
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