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9112آخر مقتنيات قسم اللغة اإلنجليزية للعام   

ل
س
سل

لم
 اسم المؤلف عنوان الكتاب ا

(=تحليلي منظور) السياسية النصوص ترجمة 1  translating political 

discourse 

.ىالخضر السيد ابراهيم  

: المتخصصة الدولية الترجمة احتراف الي مدخل 2 .يالخضر السيد ابراهيم   

3 Dictionaries for the translator: M. Enani 

4 English Vocabulary's in Use  :  

 Upper-Intermediate  /  

Michael McCarthy, 

Felicity O’Dell. 

عربي-إنكليزي: القانوني المعجم 5 .يالفاروق سليمان حارس   

= عربى-انجليزى الدولية والمؤتمرات العالقات مصطلحات قاموس 6  حسن عبد الله 

7 AUNVERSITY COURSE IN PRACTICAL PHONETICS-BOOK2 

INTONATION. 

M.GAMAL SAAD. 

8 A dictionary of idioms  /  Mohamed El-

batal. 

9 Graduated Exercises Translation from Arabic into English  /  M.M. Enami. 

/ المنظورة و التتابعية و الفورية الترجمة : المؤتمرات ترجمة 11 .املك محمود   

لغة القانون القانونية الترجمة اساسيات 11 يإبراهيم السيد الخضر   
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/ عمليه وارشادات تطبيقيه نماذج : والتكنولوجيا العلوم ترجمه 12 يالخضر السيد إبراهيم   

13 Let’s talk 1  : student book Leo Jones. 

14 Let’s talk 2  :  Leo Jones. 

15 English vocabulary in use Advanced Michael McCarthy; 

Felicity O’Dell. 

16 English idioms and expressions in Arabic- Arabic idioms and 

expressions in english  /  

george takla. 

17 The Crucible  /  Arthur Miller. 

18 English vocabulary's in use :upper-intermediate  Michael McCarthy; 

Felicity O’Dell. 

/ تترجم كيف 19 .يوسف حسن محمد   

21 Pygmalion: Bernard Shaw. 

: اإلنجليزية اللغة في الشائعة الكلمات أصعب إلي المترجم مرشد 21  إشراف عناني؛ محمد 

.غالي رزق وجدي  

/ العربية اللهجات في 22 .أنيس ابراهيم   

/ االلفاظ داللة 23 .أنيس ابراهيم   

لغة من أسرار ال 24 .أنيس ابراهيم   
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