
  

 
 
 
 
 

   3 من 1 صفحة رقم

 Minia University 

Faculty of Al-Alsun 

 

كلية األلسن-المنياجامعة    

      Page 1 of 3 

Tel. : 082347758-0862369359-Fax: 0862370477 

Web page : http://www.mnia.edu.eg/alsun/ 

Faculty of Al-Alsun 

 8077468366ف اكس: -8077470480-8077436680تليفون: 
 سنلكلية األ

 

  alsunminia@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 

 

 8112/8112آخر مقتنيات قسم اللغة الصينية للعام 

 المؤلف عنوان الكتاب  

1 错别字字典 = CUOBIEZI ZIDIAN / 

Cuo bie zi zi dian = CUOBIEZI ZIDIAN 

 

说词解字辞书研究中心编著. 

; ; Shuo ci jie zi ci shu yan jiu 
zhong xin, 

2 现代汉语词典 : 新版 / 

Xian dai han yu ci dian : Xin ban 

于明善主编. 于明善, ; ; 

Mingshan Yu; Shuo ci jie zi ci 
shu yan jiu zhong xin. 

3 New Idiom Dictionary Xinhua(Chinese Edition) 
(Chinese 

SHUO CI JIE ZI CI SHU YAN JIU 
ZHONG XIN 

4 新课标学生多音多义字易错易混字词辨析词典（多

功能双色本） 

说词解字辞书研究中心 

5 小学生同义词近义词反义词学习词典（插图本）（

新课标） 

说词解字辞书研究中心 

6 新英汉双解大词典(第2版)(精) 说词解字辞书研究中心 

 وين بي وانغ صيني عربي: العصري القاموس 7

 د. حسانين فهمي حسين معجم المفردات والمصطلحات السياحية عربي صيني/ صيني عربي 8

9 Speak business Chinese fluently 辛玉彤. Yutong Xin 

11 Introductory Chinese  Houwen Du 
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11 New path getting over Chinese grammar 周晓更, 1975- Xiaogeng Zhou 

12 Error analysis of 900 sample sentences Meizhen Cheng; Zhu Li 

 

13 Difficult Points in Chinese grammar  I-te Cheng; et al 

于明善 .编于明善主,  ; صيني( -قاموس اللغة الصينية الحديثة بالجمل التوضيحية )صيني  14

Shuo ci jie zi ci  ;Mingshan Yu ;
shu yan jiu zhong xin. 

  قاموس شينخو الجديد في األمثال الصينية 15

  قاموس األخطاء الكتابية ومتشابهات الرموز الصينية  16

  صيني( -القاموس التوضيحي الحديث في شرح المعاني )انجليزي  17

  قاموس المترادفات والمتضادات والمتشابهات الصينية )قاموس مصور( 18

  طق والمعاني والمتشابهة الكتابةقاموس الكلمات الصينية متعددة الن 19

 ترجمة: أ.د. ناهد عبد الله  –الوشي  مسرحية من األدب الصيني لألديب الوشي  –المستنقع  21
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