
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 

دراسات في التعليم والفنون والمطبخ وا>زياء، 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.

   - الكتب كبيرة الحجم مثل الكتالوجات الفنية والكتب من ركن "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
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Japanese Design

Kawaii! Japan’s Culture of Cute

Fashioning Japanese Subcultures

KITCHO: Japan’s Ul mate Dining Experience

Primary School in Japan

Otomo Katsuhiro Artwork

Naruto Uzumaki Illustra ons

Shinkai Makoto Artworks: Children Who Chase Lost Voices

100 Masters of Bishojo Pain ng

A ack on Titan: Anima on Side

Dragon Ball Illustra ons

Gorilla Color Walk 6: One Piece Illustra ons

Blanc et Noir: Obata Takeshi Illustra ons

Japan’s World Heritage Sites

Mount Fuji and Her Landscapes

Patricia J. Graham
Manami Okazaki, 

Geoff Johnson

Yunia Kawamura

Kunio Tokuoka

Peter Cave

Otomo Katsuhiro

Masahi Kishimoto

Makoto Shinkai

BNN

Hajime Isayama

Akira Toriyama

Oda Eiichiro

Takeshi Obata

John Dougill

Kyuryudou

اMنجليزية

اMنجليزية

اMنجليزية

اMنجليزية

اMنجليزية

اليابانية

اليابانية

اليابانية

اMنجليزية 
واليابانية

اليابانية

اليابانية

اليابانية

اليابانية

اMنجليزية

اMنجليزية 
واليابانية

       رجاء من مكتبة السفارة
بعد   Vتمام فيه  الذي كان  إلى مكانه  الكتاب  إعادة  نرجو   •

قراءته.

• نرجو التزام الهدوء واحترام القراء اYخرين.

من  وهي   Vجميع لنا  كبيرة  قيمة  ذات  الكتب  معظم   •
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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