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  لطالب قسم اللغة الصينية جامعة عين شمس ملف الدعم من الجانة الصينى

 تشَايج "انرشجًح انًرخصصح فٗ انهغح انصُٛٛح" تُظاو انغاػاخ انًؼرًذج

 

 أوال :

 انصٍٛ غشب تجُٕب َاٌ شٙ ٔجايؼح شًظ ػٍٛ جايؼح انًشرشك تٍٛ رؼأٌان اذفاقٛح ُْاك

 فٙ انشاغثٍٛ نهطالب فشصح ذرٛح ،(1+1+2) ُظاوت انطالب ذثادل تشَايج حٕل( ٔٚغد عأز)

 يقشساخ َفظ ذذسٚظ ٚرى حٛس انًؼرًذج، انغاػاخ تُظاو انصانصح انفشقح نذساعح انصٍٛ إنٗ انغفش

 انطانة ٚؼٕد ٔػُذيا( نالذفاقٛح طثقًا) انصُٛٛح انجايؼح فٙ شًظ ػٍٛ تجايؼح انصُٛٛح انهغح قغى

 تذساعح ٚقٕو شى انصُٛٛح، تانجايؼح انًٕاد ْزِ فٙ اػهٛٓ حصم انرٙ راذٓا انذسجاخ نّ ذُحرغة

 .يصش فٙ انؼشتٛح كانهغح انركًٛهٛح انًٕاد

  .طانة 11ذى عفش ػذد  2113-2112فٗ ػاو 

 .طالب1 عفش ذى  2121-2113 ػاو فٗ

 ٔنكٍ َظش نظشٔف جائحح كٕسَٔا ذٕقف انغفش إنٗ انجايؼاخ انصُٛٛح.

 

 ثانيا:

 0202-0202شيوس جامعة عين شمس العام الجامعى وفنعهد كمالمقدمه من  دورات التدريبية

 دورات تدرٌبٌة مع جامعة شى نان وجامعة شنغهاىبالتعاون  شمس عٌن جامعة فوشٌوسنكو معهد قدم

 القسم. ب للطالب االنترنتة وثقافٌة باللغة الصٌنٌة عبر أنشطة علمٌو

 لدورة التدرٌبٌة لهذه ا  الفرقة الثانٌة معتمدةالطالب من نظام الساعات  02 ترشٌح عددتم  أوال:         

 الصين الرائعة"والصينية الساحرة، اللغة "بعنوان 

 التابع لوزارة التعلٌم الصٌنٌة تحت رعاٌة مكتب الخانبان الدورة عقدت

 

 



 

0 
 

 الدورةالهدف من 

الب البلدٌن، إلى تشجٌع الطالب المصرٌٌن لدراسة اللغة الصٌنٌة والثقافة الصٌنٌة، ودفع التبادل بٌن ط

 جانب تعمٌق التعاون بٌن جامعة شً نان وجامعة عٌن شمس.

 

 الدورةموعد 

)ٌومً الجمعة  والسبت( عبر  0201مارس  6-5، 0201فبراٌر  02-06، 0201فبراٌر  11-02

 االنترنت. 

 

 بالدورةالطالب الملتحقين 

كلٌة " الصٌنٌة اللغة فى متخصصةال الترجمة" برنامجطالب من الفرقة الثانٌة  02لعدد اإلجمالً ا

 HSK3أو HSK2 األلسن جامعة عٌن شمس، مستوى الطالب الملتحقٌن: 

 جدول البرنامج

 سٌتم تقسٌم الطلبة المئة على ثالثة فصول، وفٌما ٌلً جدول توضٌحً لساعات البرنامج:

 إجمالً عدد الساعات الموضوعات الرئٌسة طرق التعلٌم المختلفة

 اللغة الصٌنٌة - اإلنترنتالمحاضرة عبر -1

 الثقافة الصٌنٌة-

8 

التفاعل بٌن الطالب  -0

 المصرٌٌن والصٌنٌٌن

 تبادل الثقافات -

التحدث فً بعض -

الموضوعات المهمة مع 

 الطالب الصٌنٌٌن 

6 

ظهور نتائج الطالب - التقرٌر النهائى  -3

 وتكرٌمهم

مسابقة عبر اإلنترنت  -

 حول الثقافة الصٌنٌة

قصٌر إلعالن فٌدٌو  -

األعمال المتمٌزة فً 

 المسابقة

1 
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 جدول تفصيلي للمحاضرات

 19:00-18:00 17:50-17:20 17:10-16:40 16:30-16:22 التارٌخ

الموضوع: اللغة  مراسم االفتتاح 11-0-0201

، حٌاة 1الصٌنٌة

الشعب 

 1الصٌنً

 المحاضر: 

Zhang lu 

yao 

 )مسجل(

الموضوع: 

الصٌن 

 1المعاصرة

 المحاضر:

Xie xiao di 

 )مسجل(

النشاط التفاعلً 

: الموضوع: 1

إشراقة التنمٌة 

 الصٌنٌة

 المحاضر:

Xie xiao di 

 

الموضوع: اللغة  02-0-0201

، حٌاة 0الصٌنٌة

الشعب 

 0الصٌنً

المحاضر: 

Zhang lu 

yao 

 )مسجل(

الموضوع: 

الصٌن 

 0المعاصرة

 المحاضر:

Xie xiao di 

 )مسجل(

الموضوع: 

التارٌخ 

، 1الصٌنً

عرض بعض 

 الفٌدٌوهات

 المحاضر:

 Luo  Xin 

 )مباشر(

الموضوع: اللغة  26-2-2021

  ،3الصٌنٌة

الحرم الجامعً 

 1فً الصٌن

المحاضر: 

Zhang lu 

yao 

 )مسجل(

الموضوع: 

الثقافة 

، فٌلم 1الصٌنٌة

وثائقً عن 

مبادرة  الحزام 

 1والطرٌق 

 المحاضر:

Feng xue 

 )مسجل(

الموضوع: 

التارٌخ 

، 0الصٌنً

رض بعض ع

 الفٌدٌوهات

 المحاضر:

 Luo  Xin 

 )مباشر(

النشاط التفاعلً 

: التفاعل 0

المصري 

الصٌنً فً 

مبادرة الحزام 

 والطرٌق 

 المحاضر:

Feng xue 

 



 

4 
 

الموضوع: اللغة  02-0-0201

  ،4الصٌنٌة

الحرم الجامعً 

 0فً الصٌن

المحاضر: 

Zhang lu 

yao 

 )مسجل(

 
 

الموضوع: 

الثقافة 

فٌلم ، 0الصٌنٌة

وثائقً عن 

مبادرة  الحزام 

 0والطرٌق 

 المحاضر:

Feng xue 

 )مسجل(

الموضوع: 

التارٌخ 

، 3الصٌنً

عرض بعض 

 الفٌدٌوهات

 المحاضر:

 Luo  Xin 

 )مباشر(

 

 

 

 

 

 

الموضوع: اللغة  5-3-0201

  ،5الصٌنٌة

صراع التواصل 

 بٌن الثقافات

 المحاضر:

Liu yan qin 

 )مباشر(

الموضوع: 

األعمال 

 الكالسٌكٌة

المشهورة فً 

الصٌن، واألفالم 

 1الصٌنٌة

 المحاضر:

Feng xue 

 )مباشر(

الموضوع: 

األعمال 

الكالسٌكٌة 

المشهورة فً 

الصٌن، واألفالم 

 0الصٌنٌة

 المحاضر:

Feng xue 

 )مباشر(

النشاط 

 :3التفاعلً

ثقافة األفالم 

الصٌنٌة 

 والمصرٌة

 المحاضر:

 Luo  Xin 

 

الموضوع: اللغة  6-3-0201

   ،6الصٌنٌة

الرموز 

 1الصٌنٌة

 المحاضر:

Liu yan qin 

 )مباشر(

الموضوع: اللغة 

   ،2الصٌنٌة

الرموز 

 0الصٌنٌة

 المحاضر:

Liu yan qin 

 )مباشر(

 مراسم الختام

 )إعالن النتائج، وتكرٌم المتمٌزٌن(
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 نبذة عن المضمون

 جزء الثقافة -2

 أوال: أفالم قصٌرة عن الحزام والطرٌق

  ٌ ت األدب الصٌنً مثل ))حلم المقصورة الحمراء((، ))الممالك الثالث المتحاربة ((، ا:كالسٌكٌاثان

 .))رحلة إلى الغرب((، إلخ

 ا: أفالم ومسرحٌات تارٌخٌةثالث  

  ي((. نا ودٌارأا: التعرف على الصٌن المعاصرة من خالل أعمال حدٌثة مثل ))رابع  

 جزء اللغة -0

من سلسلة كتب ))تطوٌر الصٌنٌة((، تتطرق إلى  دراسة نصوص، حٌث حٌاة الصٌنٌٌنأوال: 

 .موضوعات كالمواصالت وشراء البضائع إلخ

دراسة نصوص من سلسلة كتب ))تطوٌر الصٌنٌة((، تتطرق إلى ، حٌث الجامعات فً الصٌنثانٌا: 

 . موضوعات كمجتمع الجامعة، والتوظٌف إلخ

موضوعات كحٌاة الطالب األجانب دراسة نصوص تتطرق إلى ، حٌث الثقافات بٌنالصراع ثالثا: 

 .بالصٌن إلخ

ا فً اللغة، من خالل األمثال دراسة تراكٌب الرموز األكثر شٌوع  ، حٌث دراسة الرموز :ارابع  

 .إدراك المعارف المعنٌة بالرموز واالستمتاع بسحر الكتابة الصٌنٌة من أجلواألغانً واألشعار، 
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 "الصينية اللغة فى المتخصصة الترجمة" مجبرنا الثانية الفرقة طالب أسماءكشف 

  نان شى بجامعة التدريبية للدورة المرشحين

 

 :  المعتمدة الساعات بنظام االوائل اسماء

 المعطً عبد حسن سامح رٌم   1

 عفٌفً اللطٌف عبد هانً هدي   0

 صقر السٌد هشام رانٌا  3

 شعالن اسماعٌل العادل محمد خالد جهاد   4

 الدٌن محً سمٌر محمد نور   5

 حسٌن محمد الغنً عبد محمد لٌنا                  6

 ابراهٌم منٌر محمد اٌمن اٌه                  2

 سلٌمان ٌونس نبٌل رنا   8

 الحسنٌن احمد محمد اٌمن سلمً   1

 مهنً ابراهٌم صبري لٌزا   12

 عمار السالم عبد انور ندي   11

 الرءوف عبد محمود محمود محسن هللا نور   10

 النبً عبد المغنً عبد خالد ٌاسمٌن   13

 فرج صالح عطٌه فاٌزه   14

 منسً صبحً توفٌق بسنت   15

 مٌالد بشاي مٌالد مادونا   16

 العلٌمً ابراهٌم حسن محمد السٌد هاجر   12

 االحمر احمد سمٌر احمد   18
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 بدران الرحمن عبد حمدي بثٌنه   11

 طًالعا عبد هللاعبد محمود مرٌم   02

 : االحتياطى الطالب اسماء

 مسعد محمد العظٌم عبد محمد روان   01

 العزٌز عبد سٌد الدٌن عصام سهٌلة   00

 عٌد محمد محمود خالد مً   03

 بخٌتلایر سو حبٌب منٌر ابرام   04

 عطٌة عوض فوزي جورج   05
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  لثا :ثا        

 المعسكر الصيفى المقدم من جامعة شنغهاى

 

 :المعسكربتعريف 

 يذسعح شُغٓا٘ انصٛفٛح

 جايؼح شُغٓا٘ نهذساعاخ األجُثٛح 

يذسعح شُغٓا٘ انصٛفٛح ْٙ تشَايج يُح يقذو يٍ انحكٕيح انًحهٛح تًذُٚح شُغٓا٘. ٔذقذو جايؼح 

، تشَايًجا خاًصا نذٔل انششق األٔعظ،، ٔانز٘ عٕف 2121شُغٓا٘ نهذساعاخ األجُثٛح فٙ ػاو 

يٍ دٔل انششق األٔعظ، تٓذف ذؼشٚفٓى تشكم شايم ٔيٕضٕػٙ ػهٗ يذُٚح طانثًا يرًًٛضا  21ٚغرضٛف 

شُغٓا٘، ٔأحٕانٓا االقرصادٚح ٔذطٕساذٓا االجرًاػٛح. ُٔٚقذو ْزا انثشَايج ػثش شثكح اإلَرشَد، ٔعٕف 

 ذغطٙ انًُحح يصشٔفاخ انذساعح ٔاألَشطح أَٔالٍٚ.

 المعسكر:مدة 

 2121أغغطظ  1ٕٚنٕٛ حرٗ  12أعاتٛغ، يٍ  4

 محاضرات واألنشطة المقدمة:ال

 يحاضشج فٙ األعثٕع 21يحاضشاخ أَٔالٍٚ فٙ انهغح انصُٛٛح،  .1

 يغاًء )حغة ذٕقٛد تكٍٛ( 0:31ػصًشا حرٗ  3:11يٕاػٛذ انذساعح: االشٍُٛ حرٗ انجًؼح 

عٕف ُٚؼقذ ايرحاٌ ذحذٚذ يغرٕٖ انهغح انصُٛٛح قثم تذاٚح انًحاضشاخ، ٔػهٗ أعاعّ عٛرى ذقغٛى انطالب 

 إنٗ يجًٕػاخ حغة يغرٕٖ انهغح انصُٛٛح

يحاضشاخ أَٔالٍٚ فٙ انصقافح انصُٛٛح، ٔذشًم األٔتشا انصُٛٛح، فٍ انخظ، قص انٕسق،  .2

 انصُٛٙ. ٔيحاضشاخ حٕل انًجال يجال سٚادج األػًال ٔاالقرصاد٘

 

 أَشطح أَٔالٍٚ ذشًم انرٕاصم يغ طالب صٍُٛٛٛ  .3

 

 الشروط المطلىتة:

 أٌ ٚكٌٕ انًششح يٕاطٍ يٍ إحذٖ دٔل انششق األٔعظ

 أٌ ٚكٌٕ انًششح طانة جايؼٙ ٚجٛذ انهغح انصُٛٛح

 تصحح جٛذج

 ػاًيا 41إنٗ  10انؼًش تٍٛ 
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 مىعد التقديم:

 0205مايى  51

 

 األوراق المطلىتة:

 اص انغفش، أحذز شٓادج دساعٛح، صٕسج شخصٛح، ٔخطاب ذششٛحصٕسج يٍ جٕ

 

 خطىات الترشيح:

ذشعم انجايؼح/ انًؤعغح خطاتًا تانرششٛحاخ إنٗ انثشٚذ اإلنكرشَٔٙ انرانٙ:  .1

yangliudai@shisu.edu.cn 

 ح نهجايؼح/ انًؤعغح نهرقذٚى أَٔالٍٚذقذو جايؼح شُغٓا٘ نهذساعاخ األجُثٛح كٕد انرششٛ .2

 ٚغرخذو انطالب كٕد انرششٛح ٔخطاب انرششٛح يٍ انجايؼح/ انًؤعغح األو نهرقذٚى أَالٍٚ .3
 

 خطىات التقديم أونالين:

انرغجٛم فٙ تشَايج انًُح انًقذو يٍ جايؼح شُغٓا٘ نهذساعاخ األجُثٛح ػثش انًٕقغ اٜذٙ:  .1

http://apply.shisu.edu.cn 

" فارغة، ثم اختٌار البرنامج study duration"، وترك "Short-term Studentاختٌار " .2

 اآلتً:

“2021 Shanghai Summer School (Middle Eastern Countries Program)， 

From 2021-7-12 To  2021-8-6. 

 Recommended by/Corporatedكتابة "كود الترشٌح" فً الخانة الخاصة بـ" .3

university" 

 " بعد االنتهاء من الخطوات السابقة..submitالضغط على " .4

 

 جهة االتصال:

 ٚاَغ نٕٛ دا٘

 يكرة شؤٌٔ انطالب األجاَة،جايؼح شُغٓا٘ نهذساعاخ األجُثٛح

 35375823-21-86+ذهٛفٌٕ: 

 yangliudai@shisu.edu.cnتشٚذ إنكرشَٔٙ: 
 

 

mailto:yangliudai@shisu.edu.cn
mailto:yangliudai@shisu.edu.cn
http://apply.shisu.edu.cn/
http://apply.shisu.edu.cn/
mailto:yangliudai@shisu.edu.cn
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 أسابٌع اربعة لمدة( اونالٌن)تم ترشٌح الطالب األتى اسمائهم لالشتراك فى معسكر شنغهاى الصٌفى 

 0201 أغسطس 2 حتى ٌولٌو10  من الفترة فى

 نسمة أسامة صالح الدٌن طلبة .1

 مارى رأفت سمٌر هارون .0

 رحمة مجدى حسن عبد الوهاب .3

 صفوة حسام سعد عطا .4

 من ضٌاء صبرى عزبعبد الرح .5

 دالٌا هشام ابو رواش محمد .6

 فاطمة خالد حسان السٌد .2

 فاٌزة محمد إبراهٌم محمد .8

 منة محمد عمرو محمد جالل الدفراوى  .1
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 رابعا :      

 

 الثالثة الفرقة لدراسة جامعى عام جامعة عين شمس لقضاء كونفوشيوس فصل من المقدمة المنح

 الصين بجامعات

   نظام"  الصٌنٌة باللغة المتخصصة الترجمة" برنامجٌن من طالب الفرقة الثانٌة  تم ترشٌح طالبت      

 : المعتمدة الساعات     

 كرٌدٌت     الفرقة الثانٌة         ٌاسمٌن خالد   -1

 كرٌدٌت   الفرقة الثانٌة      رنا محمد سٌد    -0
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 خامسا :   

 

 للعام األكاديمى امعات المصريةالمسابقات بين أقسام اللغة الصينية بالج

0202-0202 

 

 (online)القاهرة  كونفوشيوس جامعة معهد من ألقاء الشعر المقدمة مسابقة -2

 المشاركٌن :

 

 الجائزة البرنامج الفرقة األسم 

الفرقة  نورٌن محمد الشافعى  .1

 الرابعة

بالجائزة  النظام الفصلى

 األولى

الفرقة  إٌهاب حسن  .0

 الثانٌة

الجائزة  ٌدٌتنظام كر

 التشجٌعٌة

 الفرقة شروق عادل حسٌن  .3

 الثانٌة

 نظام فصلى
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 (onlineالقاهرة ) جامعة كونفوشيوس معهد من مسابقة االسكتش المقدمة -0

 

 :من البرنامجٌن تى أسمائهماألأشترك خمس طالب 

 البرنامج الفرقة األسم 

 الساعات المعتمدة الثالثة عالء عادل محمود  .1

 المعتمدة الساعات الثالثة أحمد فرٌدمحمد   .0

 النظام الفصلى الثالثة مارٌا سامى شاكر   .3

 الفصلى النظام الثالثة عبد الرحمن أحمد محمود  .4

 الفصلى النظام الثانٌة ندى أحمد على   .5

 

 الثانى المركز على الفرٌق حصل وقد
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  السويس مسابقة الدبلجة المقدمة من معهد كونفوشيوس جامعة قناة -3

 

 طالب، تم إختٌار عدد  81إجمالى عدد كبٌر من الطالب من مختلف الفرق من البرنامجٌن  سجل

مع الصوتى بعد التدرٌب وتوجٌه الطالب فٌما ٌخص النطق واالداء وضبط التزامن ذلك فٌدٌو، و 18

  .الفٌدٌو

 وقد فازة بالمركز األول والثالث والجائزة التشجعٌة األتى أسمائهم

 الجائزة النظام الفرقة سماأل 

نورهان على   .1

 المحمدى

 المركز األول ساعات معتمدة ثالثة

 المركز الثالث نظام فصلى رابعة أروا أشرف   .0

 الجائزة التشجعٌة فصلى نظام ثالثة اسٌل أحمد ٌسرى  .3

 

 

  االلسن االقصركلية جامعة من كونفوشيوس فصل المقدمة األغنية مسابقة -4

 "  االمٌال آالف بعد رغم ، االصدقاء بٌن مسافات ال"  قةالمساب عنوان 

“相知无远近，万里尚为邻” 

  ماٌو 16 حتى:  المسابقة موعد

  عدد إرسال تم طالب، 03 إجمالى البرنامجٌن من الفرق مختلف من الطالب من كبٌر عدد سجل

  القسم.ساتذة أمن قبل  واالداء النطق ٌخص فٌما الطالب وتوجٌه التدرٌب بعد وذلك فٌدٌو، 6
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 سادسا :                  

 الفورية :معمل خاص بالترجمة 

، وهو معمل مجهز 0211/0202قدم الجانب الصٌنى "معمل الوسائط المتعددة" فً العام الدراسً 

مكتب  0مكاتب كبٌرة، عدد  0مكاتب كومبٌوتر، عدد  5بأحدث األجهزة والمعدات، حٌث ٌوجد به 

أجهزة توصٌل إنترنت،  5، جهاز عرض  1أجهزة كمبٌوتر،  2ة محمولة، سبورة ذكٌ 1اجتماعات، 

 كرسً. 02عدد 
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 ساتعا :        

 ( المعتمدة الساعات نظام" )الصينية اللغة في المتخصصة الترجمة" لبرنامج  مخصصة مكتبة

 

بمبنى إدارة البرنامج بالجناح الشمالً قسم اللغة الصٌنٌة خاصة بمكتبة  مكتبة ركن اللغة الصينية:

دوالب  16، مجهزة بالوسائل السمعٌة والبصرٌة، تضم عدد 0م122تتكون من قاعتٌن على مساحة 

كتابا ومعجما ومرجعا علمٌا،  3222منضدة، تحتوي على عدد  0وخزائن للكتب. وعدد خشبٌة بأرفف 

 متاحة لالطالع. 

ة الحدٌثة التً تأتً من المكتب ٌحدث الكتب والسالسل التعلٌمكن اللغة الصٌنٌة ألتم تخصٌص مكتبة ر

الوطنً لتعلٌم اللغة الصٌنٌة على مستوى العالم وأحدث اإلصدارات من المعاجم اللغوٌة العامة 

والمتخصصة، وسالسل الكتب التعلٌمٌة المؤهلة إلجتٌاز امتحانات قٌاس المستوى اللغوي فً اللغة 

 ( . HSKٌة ) الصٌن

 والصٌنٌة الصٌنٌة والعربٌة العربٌة والصٌنٌة الصٌنٌة الصٌنٌة معاجممزودة المكتبة بأحدث  .1

 العلمٌة المصطلحات فً والمتخصصة العامة اللغوٌة المعاجم تشمل الصٌنٌة، واإلنجلٌزٌة اإلنجلٌزٌة

 .ات تخدم جمٌع التخصص والطبٌة والتجارٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة والقانونٌة

 انثالغح ( . -انُحٕ  –انًفشداخ  –ٕص انصُٛٛح انشي -انذساعاخ انهغٕٚح ) ػهى انهغح  كرة ٔيشاجغ  .2

 -انُصش  –انقصح  –انشٔاٚح –كرة انًرخصصح فٙ انذساعاخ األدتٛح ) انًذاسط ٔانرٛاساخ األدتٛح 

 انشؼش ( .

انًجرًغ  –انجغشافٛا–نراسٚخ ٔاالجرًاػٛح تانهغح انصُٛٛح )ا كرة انًرخصصح فٙ انؼهٕو اإلَغاَٛح .3

 انفٌُٕ ... انخ( . –انغٛاعح  –انصقافح انصُٛٛح–

 –انشؼش انصُٛٙ  –انشٔاٚح انصُٛٛح  –كرة يرشجًح ) كرة انفكش ٔانرشاز انصقافٙ انصُٛٙ  .4

انرجشتح  –االقرصاد انصُٛٙ انًؼاصش  –انغٛاعح انصُٛٛح انًؼاصشج  –انًجرًغ انصُٛٙ انًؼاصش 

 ... انخ ( .انصُٛٛح انحذٚصح 

 كما تشمل على: .5

 .بروجوكتر وجهاز عرض شاشة -1

 .طباعة 0و كمبٌوتر جهاز 0 -0
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 ثامنا :       

لبرنامج الساعات المعتمدة "الترجمة المتخصصة فى اللغة  خصصةيوجد مكتبة م

 الصٌنٌة" التابعة لمكتبة الكلٌة العامة

 : وقد تم دعمها من الجانب الصٌنى 

 العلوم فًو األدبٌة الدراسات فًو اللغوٌة الدراسات فً متخصصة كتباء إهد .1

 واللغة اإلنجلٌزٌة. الصٌنٌة باللغة واالجتماعٌة اإلنسانٌة

 خصصات تكتاب ومراجع باللغة الصٌنٌة فى جمٌع ال 586إهداء عدد  .0

 الصٌن بٌن الماضى والحاضردورٌة  23إهداء عدد  .3

 الصٌنٌة والعربٌة العربٌة والصٌنٌة الصٌنٌة ٌةالصٌن معاجمإهداء مختلف انواع ال .4

 فً والمتخصصة العامة اللغوٌة المعاجم تشمل الصٌنٌة، واإلنجلٌزٌة اإلنجلٌزٌة والصٌنٌة

 . والطبٌة والتجارٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة والقانونٌة العلمٌة المصطلحات

 


