
نرجو أن تكونوا تقضون عطالتكم الصيفية بخير.
وصل إلى مكتبة مركز ا0عالم والثقافة بسفارة اليابان في مصر كتب جديدة متعلقة باليابان في مجاالت متخصصة عديدة منها 

الفنون القتالية، والمنازل والحدائق اليابانية، والمانغا وا>نيمي وكتب ا0رشاد السياحي، ومجموعات الصور.
ندعوكم إلى زيارة المكتبة لالطالع على هذه الكتب.

دليل الكتب الجديدة
N   E   W     B   O   O   K    Sالتي وصلت إلى المكتبة 

مكتبة مركز ا0عالم والثقافة بسفارة اليابان



        بخصوص استخدام المكتبة
• الكتب متاحة للقراءة داخل المكتبة فقط. ال توجد خدمة إعارة الكتب. 

• خدمة التصوير: من الساعة  9 ص حتى الساعة  1  بعد الظهر.
   - يمكنك تصوير الكتب بنفسك في محالت التصوير خارج السفارة.
   - وفي هذه الحالة يمكنك استعارة كتابين بحد أقصى لمدة ساعة.

ركن  من  والكتب  الفنية  الكتالوجات  مثل  الحجم  كبيرة  الكتب   -    
"الدراسة في اليابان" ال تشملها خدمة التصوير.

• مطلوب منك ملء طلب من أمين المكتبة.

دليل الكتب الجديدة التي وصلت إلى المكتبة

مكتبة مركز اMعالم والثقافة بسفارة اليابان

العنوان                                                              المؤلف                       اللغة

فنون

قتالية

المنازل 
اليابانية

مانغا

أنيمي

إرشاد

سياحي

مجموعات
صور

Karatedo Kata Model

Karatedo Yondai Ryuha

Introduc on to Aikido

Self Defence  (for women)

Bujutsu and Shintaijutsu

Character Design Book

Cool Japan Design

New Master Pieces of 100 Eshi

Draw Manga Faces

How to Draw MOE Characters

36 Magnificent Folklore Sceneries 

Magnificent Sceneries of the World: Japan

Small Shops of Yanesen District

Japan: A Pictorial Portrait

The Japanese House

Japan’s Master Gardens
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اMنجليزية 
واليابانية

اMنجليزية 
واليابانية

اMنجليزية 
واليابانية

اMنجليزية

اليابانية

اليابانية

 اليابانية

اليابانية

اMنجليزية

اMنجليزية

اMنجليزية

       رجاء من مكتبة السفارة
 Vنرجو إعادة الكتاب إلى مكانه الذي كان فيه تمام •

بعد قراءته.

• نرجو التزام الهدوء واحترام القراء اYخرين.

معظم الكتب ذات قيمة كبيرة لنا جميعV وهي   •
من اليابان، لذا يرجى التعامل معها بعناية. 

    

•العنوان: الطابق الثاني، مركز اMعالم والثقافة، سفارة اليابان في مصر، 81 شارع كورنيش النيل بالمعادي، القاهرة
•ساعات العمل:  من التاسعة صباحV حتى الرابعة عصرb – من اaحد حتى الخميس

       http://www.eg.emb-japan.go.jp :لكترونيMموقع ا•    culture@ca.mofa.go.jp   :ليكترونيMتليفون:  25285903 / 25285904      •البريد ا•
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?!

الحدائق
اليابانية

Japan Karatedo Federa on

Usami Rika

Sahara Fumiharu

Hayakawa Mitsuyoshi

Kono yoshinori
Kono Harunori

PIE

PIE

BNN

AYA HOSOI

Hobby Japan

Mutsumi Ishibashi

Shiho

Nandarou Ayashige

Kenzo Takada

Noboru Murata & 
Alexandra Black

Stephen Mansfield

Eriko Koga
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