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 يىلى -1982

  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا ۋۇز،قا ۇقادىرئابد ئىنگلىز تىلى 

 

 يىلى -1986

 
قاتارلىقالر  ۇپئارئاپتورى: ئابدىرىيىم  لوغىتى ەسىملىكر ەنزۇچەئۇيغۇرچەروسچەئىنگلىزچەماشىنىسازلىقخ
  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا ەرجىمىسى،ت

 

 يىلى – 1988

 ەلقخ ڭشىنجا ،安尼瓦尔·排祖拉 ەيزۇلال.پەنۋەرئاپتورى: ئ 英雄词典 ۇغەتل ۇيغۇرچەئ ـ ەچئىنگلىز
  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن

 ،阿布来提·玉素甫 ۈسۈپي ەتئاپتورى: ئابل 初级基础英语 ئاساس ەسلەپكىئىنگلىز تىلىدىن د
  ەشقەر،ق ەشرىياتى،ن ۇيغۇرئ ەشقەرق

  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا ۇزگەن،ت ەيزۇلالپ ەنۋەرئ ۇغەتل ۇيغۇرچەئ -ەئىنگلىزچ

  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا ەيزۇلال،پ ەنۋەرئ ۇغەتل ۇيغۇرچەئ-ەچئىنگلىز

 

 يىلى  - 1989

 

 ،阿布来提·玉苏甫 ۈسۈپي ەتئاپتورى: ئابل 初级基础英语 ئاساس ەسلەپكىئىنگلىز تىلىدىن د
 ەشقەر،ق ەشرىياتى،ن ۇيغۇرئ ەشقەرق

 ،阿布来提·玉苏甫 ۈسۈپي ەتئاپتورى: ئابل 初级基础英语 ئاساس ەسلەپكىتىلدىن د ئىنگلىز
  ەشقەر،ق ەشرياتى،ن ۇيغۇرئ ەشقەرق

 ڭشىنجا ،艾克买·艾尔西丁 ەرشىدىنئ ەكىمەھ 陈琳 لىن ېنئاپتورى: چ 英语教材 ئىنگلىز تىلى
  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ
  ۈرۈمچى،ئ شرىياتى،ەن ەلقخ ڭشىنجا ۈزگەن،جاپپار ت ەنۋەرئ جايالر ناملىرى ەشھۇرم ەئىنگلىزچ-ۇيغۇرچەئ -ەنزۇچەخ

 

 يىلى - 1990

英语 مىسال 300ئىنگلىز تىلىدىن  300例 ۇرېھىمئابد ېھرىگۈلئاپتورى: م 米日古丽·阿布都热衣

木 جاپپار ەنۋەرئ 安尼瓦尔·加帕尔، رۈمچى،ۈئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا  
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快 ۋۇزئاپتورى: قادىر.قا 汉英维成语词典 ۇغىتىل ەرئىبارىل ۇراقلىقت ـ ۇيغۇرچەئ ـ ەچئىنگلىز ـ ەنزۇچەخ

德尔·快吾孜، ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا  

 ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا ۈزگەن،ت ۋۇزقادىر قا ۇغىتىل ەرئىبارىل ۇراقلىقت ۇيغۇرچەئ-ەئىنگلىزچ-ەنزۇچەخ
  ۈرۈمچى،ئ

  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا ۋۇز،دىر قاقا ۇغىتىل ەرئىبارىل ۇراقلىقت ۇيغۇرچەئ-ەچئىنگلىز-ەنزۇچەخ

 

 يىلى - 1993

安尼 جاپپار ەنۋەرئاپتورى: ئ 汉维英生物化学词典 ۇغىتىل ەبىوئخىمىي ۇيغۇرچەئ-ەئىنگلىزچ-ەنزۇچەخ

瓦尔·加帕尔، ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا  

 ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا ،丹尼尔 سىنجون ېلئاپتورى: داني 维英词典 ۇغەتل ەئىنگلىزچ ـ ۇيغۇرچەئ
  ۈرۈمچى،ئ

  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا ۈزگەن،سىنجون ت ەلداني ۇغەتل ەئىنگلىزچ-ۇيغۇرچەئ

 

 يىلى - 1995

买买提吐尔 ۇنۇنز ۇھەممەتتۇرسۇنئاپتورى: م 简明英语语法 ئىنگلىز تىلى گرامماتىكىسى ەقىسقىچ

逊·祖农، ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا 

  

 يىلى - 1996

 ۈرۈمچىئاپتورى: ئ 汉维英石油化工词典 ۇغىتىسانائىتى ل ەخىمي ېفىتن ەئىنگلىزچ ـ ۇيغۇرچەئ ـەنزۇچەخ

  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا ،乌鲁木齐石油化工总厂 ۋۇتىسانائىتى باش زا ېمىيەخ ېفىتن

 ۇددۇسئاپتورى: ق 汉英维英吉利人名对照词汇 ئىسىملىرى ەمئاد ۇيغۇرچەئ-ەئىنگلىزچ-ەنزۇچەخ

  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا ،库都斯·阿匹孜 ھاپىز

ئاپتورى:  汉英维电子技术词汇 ۇغىتىل ېخنىكىسىت ېلېكترونئ ۇيغۇرچەئ-ەئىنگلىزچ-ەنزۇچەخ

  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا ،吾守尔·斯拉木 ئىسالم ۇشۇرھ 吕开德 ۈكەيدېل

 ڭئاپتورى: جامال قاتارلىقالر، شىنجا 汉维日本地名词典 ۇغىتىناملىرى ل ەري ەياپونىي-ۇيغۇرچەئ-ەنزۇچەخ 
 ەشرىياتى،ن ۇنىۋېرسىتېتىئ

 ۈزگەن،ت ۋۇتىباش زا ەخىمىي-ېفىتن ۈرۈمچىئ ۇغىتىسانائىتى ل ەخىمىي-ېفىتن ەئىنگلىزچ-ۇيغۇرچەئ -ەنزۇچەخ
  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا
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 يىلى - 1997

英、汉、维 كىسىىېخنت ەشغۇالتم ەمەلىيئ FOXBASEۋەfoxpro ۇيغۇرچەئ ـ ەنزۇچەخ ـ ەئىنگلىزچ

FoxBASE与 FoxPRO操作技术 ئاپتورى: مىرشات .لىتىپ 米尔夏提·力提甫 高等学

校等级考试教材(一级) 计算机上岗、应用能力考试教材، ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا 
  ۈرۈمچى،ئ

亚 ەھەتياسىن ئ 阿力木·艾海提 ەھەتئاپتورى: ئالىم ئ 计算机英语 ئىنگلىز تىلى ۇتېركومپي 

生·艾海提، ەشرىياتى،ن ۇنىۋرستېتىئ ڭشىنجا 

柯林·布 ۇستېرئاپتورى: كولىن بر 新疆旅游维英会话 قولالنمىسى ۆزلىشىشس ەئىنگلىزچ-ۇيغۇرچەئ

鲁斯特 ۇرسۇنت ۇھەممەتم 穆罕莫德吐尔逊·阿布都拉، ۈرۈمچى،ئ ى،ەشرىياتن ەلقخ ڭشىنجا  

 ۇيغۇرئ شقەرەق ،阿布来提·玉素甫 ۈسۈپي ەتئاپتورى: ئابل 基础英语 ئىنگلىز تىلىدىن ئاساس
  ەشقەر،ق ەشرىياتى،ن

 

 يىلى - 1998

英雄幽默笑话 ۇمۇري 300 ۇيغۇرچەئ-ەئىنگلىزچ 300例 ەجەپر ەنۋەرئاپتورى: ئ 安尼瓦尔·热杰

甫等، ەشرىياتى،ن ۇنىۋېرسىتېتىئ ڭشىنجا 

 ەلقخ ڭئىسمايىل ئاپتورى، شىنجا ەخمەتجانئاپتورى: ئ قولالنما ەمەلىيتىببىي ئ ۇيغۇرچەئىنگلىزچەخەنزۇچەئ
  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن

 

 يىلى - 1999

ئاپتورى: ئالىم  汉英维计算机术语词典 ۇغىتىل ۇلىرىئاتالغ ۇتېركومپي ۇيغۇرچەئ-ەئىنگلىزچ-ەنزۇچەخ

  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا ،阿里木 ەسەنىخ

 满泽 ېز ەنم 司棣华 ۇائاپتورى: سى دىخ 熟能生巧说英语 ۆزلىشىشس ۋانئىنگلىز تىلىدا را 

 ەشرىياتى،ن ۇنىۋېرسىتېتىئ ڭشىنجا ،古丽琪克热·依斯拉木 ئىسالم ۈلچېھرەگ

 ،阿吉库特鲁克·卡德尔 قادىرى ۇتلۇقئاپتورى: ھاجى ق 英维词典 ۇغەتل ۇيغۇرچەئ-ەئىنگلىزچ
  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا

 ەھىيەس ەنتېخنىكاپ ڭشىنجا ۈزگەن،سابىت ت ەلەئتئاپتورى: ت ەتلوغ ېببىيت ەنزۇچەئىنگلىزچەئۇيغۇرچەخ
 ەشرىياتى،ن

 

 يىلى - 2000
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快德尔·快吾 ۋۇزقادىر.قا L.G.Alexander :ئاپتورى 新概念英语 ۇشلۇقىئىنگلىز تىلى ئوق ېڭچەي

孜، ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا  

快德 ۋۇزقادىر قا L.G.Alexander 亚历山大 :ئاپتورى 新概念英语 ئىنگلىز تىلى ېڭىچەي

尔·快吾孜، نىشرىياتى، ەلقخ ڭشىنجا  

قادىر  L.G.Alexander ېكساندېر،ئاپتورى: : ل گ ئال 新概念英语 ۇشلۇقىتىلى ئوق ئىنگلىز ېڭىچەي

  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا ،快德尔·快吾孜 ۋۇزقا

 ۋۇزقادىر قا L.G.Alexander ېكساندېر،ئاپتورى: ل گ ئال 新概念英语 ۇشلىقىتىلى ئوق ئىنگلىز ېڭىچەي

快德尔·快吾孜، ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا  

ئاپتورى: ھاجى  英语语法中的实题与练习 ەشقلەرم ۋەمىسال  ەمەلىيئىنگلىز تىلى گرامماتىكىسىدىن ئ

  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا ،库图鲁克·卡地尔 قادىرى ۇتلۇقق

 ۇاليمانئىليار س ېكساندېر،ئاپتورى: ل گ ئال 新概念英语手册 ئىنگلىز تىلى قولالنمىسى ۇقۇمئ ېڭىي

  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا ،伊力亚尔ەرجىمىسىت

 

 يىلى – 2001

阿不都热依 راخمان رېھىمۇئابد 安尼瓦尔·热杰甫 ەجەپر ەنۋەرئاپتورى: ئ 英语 ئىنگلىز تىلى

木·热合曼، ەشرىياتى،ن ۇنىۋېرسىتېتىئ ڭشىنجا  

ئاپتورى: ئالىم  汉英维计算机术语词典 ۇلىرىئاتالغ ۇتىركومپىي ۇيغۇرچەئ-ەئىنگلىزچ-ەنزۇچەخ

  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا ،阿里木·快桑 ەسەنىخ

快德 ۋۇزقادىر ھا 陈鑫源 ۇەنشىني ېنئاپتورى: چ 英语口词典 ۇغىتىجانلىق تىل ل ڭتىلنى ئىنگلىز

尔·快吾孜، ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەھىيەس ەلقخ ڭشىنجا  
 ەلقخ ڭشىنجا ۈزگۈچى،ت ۋۇز( ئاپتورى: قادىر قاۈچۈنئ ۇغۇچىالر)ئوقۇغەتمىساللىق ل ۇيغۇرچەئ-ەئىنگلىزچ

  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەھىيەس

J.P.McEvoy and Oscar Zarate 麦克沃 :ئاپتورى 霍金 ېلىشتۇرماس ۇيغۇرچەئ-ەنزۇچەخ-ەئىنگلىزچ

伊 ۋپىڭشا ڭجا 张韶萍 روزى ېرىمك 克热木·肉孜، ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا  

 ،快德尔·快吾孜 ۋۇزئاپتورى: قادىر قا 英维例句词典 ۇغەتمىساللىق ل ۇيغۇرچەئ-ەلىزچئىنگ
 ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەھىيەس ەلقخ ڭشىنجا

 

 يىلى - 2002

ئالىمجان  薛禧汉 ەنزۇچەخ ۆشىئاپتورى: ش 毕加索 ېلىشتۇرماس ۇيغۇرچەئ -ەنزۇچەخ-ەپىكاسسو ئىنگلىزچ

  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا ،阿力木江·阿扎提 ئازات

 ەلقخ ڭشىنجا ،塔依尔江 ئاپتورى: تاھىر ئىمىن 英雄名言 ۆزلەرس ەقلىيەئ ۇيغۇرچەئ-ەئىنگلىزچ



www.uyghur.co.uk 

  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن

 ،快德尔·快吾孜 ۋۇزئاپتورى: قادىر.قا 英维双解词典 ۇغىتىقوش ئىزاھلىق ل ۇيغۇرچەئ ـ ەچئىنگلىز

  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەھىيەس ېخنىكات ـ ەنپ ڭشىنجا

吾买尔江·库 ۇربانق ۆمەرجانئ 安尼瓦尔·热杰甫 ەجەپر ەنۋەرئاپتورى: ئ 英语 ئىنگلىز تىلى

尔班، ەشرىياتى،ن ۇنىۋېرسىتېتىئ ڭشىنجا  

 迪斯尼彩图英، 汉، 维儿童词典 ۇغىتىل ەسىملىكدىسنىي بالىالر ر ۇيغۇرچەئ -ەنزۇچەخ-ەئىنگلىزچ

  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا ،穆纳尔江·托塔洪 ۇنتوختاخ ۇنارجانم 不详 :ئاپتورى

  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا ،阿曼古丽 ۈلئاپتورى: ئامانگ 英语阅读 ۇشلۇقىئىنگلىز تىلى ئوق
 ەلقخ ڭنوررىس، چارل فلىنت، شىنجا ۋىد[داەنگىلىيە]ئ ېلىشتۇرماس ۇيغۇرچەئ -ەنزۇچەخ-ەجويس ئىنگلىزچ

  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن
 ڭقىلغان، شىنجا ەرجىمەت ۇنتوختاخ ۇنارجانم ۇغىتىل ەسىملىكبالىالر ر ېسنىيد ۇيغۇرچەئ -ەنزۇچەخ-ەئىنگلىزچ

  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ
 ڭشىنجا ۈزگەن،ت ۇرېھىمئابد ەمەنئىلىئاپتورى: م ۇغىتىل ېخنىكاچوڭت-ۇيغۇرچەپەنئ-ەچئىنگلىز-ەنزۇچەخ
  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ۇنىۋېرسىتېتىئ
 ەلقخ ڭشىنجا ەرجىمىسى،ت ەسەنئاپتورى: غالىپ ھ ۇرماتسىلىش ۇيغۇرچەئ-ەنزۇچەخ-ەئىنگلىزچ- ېيىسسىنك
  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن

 ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا جىمىسى،ەربارات ت ۇلپىقارئاپتورى: ز ۇيغۇرچەسېلىشتۇرمائ-ەنزۇچەخ-ەئىنگلىزچ
  ۈرۈمچى،ئ

  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا ەرجىمىسى،ت ۆمەرباقىئاپتورى: ئ ۇيغۇرچەسېلىشتۇرمائ-ەنزۇچەخ-ەئىنگلىزچ
  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ۇنىۋېرسىتېتىئ ڭشىنجا ۈزگۈچى،ت ەجەپر ەنۋەرئاپتورى: ئقىسىم( -4تىلى ) ئىنگلىز

 

 يىلى - 2003

ئاپتورى:  汉维英分类词词典 ۇغىتىل ۆزلەرئايرىلغان س ۈرگەت ۇيغۇرچەئ ـ ەئىنگلىزچ - ەنزۇچەخ

  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ۇنۋېرسېتىئ ڭشىنجا ،买买提·艾力 ەلى.ئەمەتم

 ،阿布来提·玉素甫 ۈسۈپي ەتئاپتورى: ئابل 语言无师自通 ۆگىنىشئ ۇئەللىمسىزئىنگلىز تىلىنى م
  ەشقەر،ق ەشرىياتى،ن ۇيغۇرئ ەشقەرق

米尔 ئاپتورى: مىرشات.لىتىپ 汉英维计算机词典 ۇغىتىل ۇتېركومپىي ۇيغۇرچەئ ـ ەئىنگلىزچ ـ ەنزۇچەخ

夏提·力提甫، ەشرىياتى،ن ېتىۇنۋېرىستئ ڭشىنجا  

مائارىپ  ڭشىنجا ،祖力菲卡尔·巴拉提 بارات ۇلپىقارئاپتورى: ز 快乐英语 تىلى ئىنگلىز ەرخۇشس
  ەشرىياتى،ن

 ۇھەممەتم ەبىبۇلالھ 郑赞容 ەنرۇڭز ېڭئاپتورى: ج 千万别学英语 ۆگەنمەڭئ ەرگىزتىلىنى ھ ئىنگلىز

艾比布拉·木合买德، ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ۆسمۈرلەرئ-ياشالر ڭشىنجا  
 ڭشىنجا ۈزگۈچى،باش ت ەلىئ ۇھەممەتئاپتورى: م ۇغىتىل ۆزلەرئايرىلغان س ۈرگەت ەچئىنگلىز-ۇيغۇرچەئ-ەنزۇچەخ
  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ۇنىۋېرسىتېتىئ

 ۈلزارئاپتورى: گ 汉英俄维情景会话 قولالنمىسى ۆزلىشىشس ۇيغۇرچەئ-ۇسچەر-ەئىنگلىزچ-ەنزۇچەخ

  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ېخنىكات-ەنپ ڭشىنجا ،古丽扎尔·吾守尔 ۇرھوش
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 يىلى - 2004

 马克思菲尔德 ېردىئاپتورى: ماركىس فىئ 生活英语天天说 ۈملەبىر ج ۈندەئىنگلىز تىلىدىن ك

  ەشقەر،ق ەشرىياتى،ن ۇيغۇرئ ەشقەرق ،努尔比亚 ۇرسۇنت ۇربىيەن

 ەكرىئاباب 赖世雄 ۇڭشىشي ەيئاپتورى: ل 初级美国英语教程 ەرسلىكىئىنگلىز تىلى د ېرىكائام

  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا ،阿巴拜克日等 ۇقادىرقاتارلىقالرئابد

快德 ۋۇزئاپتورى: قادىر.قا 汉英维成语词典 ۇغىتىل ەرئىبارىل ۇراقلىقت ۇيغۇرچەئ ـ ەئىنگلىزچ ـ ەنزۇچەخ

尔·快吾孜، ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا  

英语词汇突破 ۆزلۈكس 3000ئىنگلىز تىلىدىن  安尼瓦尔·热杰 ەجەپر ەنۋەرئاپتورى: ئ 3000

甫 ۇھەممەتم ەنۋەرئ 艾山江·穆罕默德، ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا  

英، 汉، 维商用会话手册 英汉 قولالنمىسى ۆزلىشىشسودىغا دائىر س ۇيغۇرچەئ-ەنزۇچەخ-ەئىنگلىزچ

维商用会话手册 ېبىبۇلالھ ەسقەرئاپتورى: ئ 艾斯克尔·艾比布拉، ەشرىياتى،ن ۇيغۇرئ ەشقەرق 
  ەشقەر،ق

 ۇبارەك.مۆركەنئاپتورى: ئ 大学英语四级词汇背诵手册 قولالنمىسى ۆزلۈكس رىجەەد ـ4تىلى ئىنگلىز

吾尔坑·木巴热克، ەشرىياتى،ن ۆسمۈرلەرياشالر ئ ڭشىنجا  
  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا ۈزگەن،ئىلياس قاسىم ت ېزىقچىلىقىئىنگلىز تىلى ي

 ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا ۈزگەن،ت ۇرسۇنت ۇرمۇھەممەتن ۇغىتىبىوئ ماددىالر ل ۇيغۇرچەئ-ەئىنگلىزچ-ەنزۇچەخ
  ۈرۈمچى،ئ

  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا ۈزگۈچى،ت ەجەپر ەنۋەرئاپتورى: ئ ۆزلۈكس3000ئىنگلىز تىلىدىن 
  ەشرىياتى،ن ۇيغۇرئ ەشقەرق ۇچى،پىالنلىغ ۇزئاپتورى: ئالىپ ئوغ (1)ۈملەبىر ج ۈندەئىنگلىز تىلىدىن ك
  ەشرىياتى،ن ۇيغۇرئ ەشقەرق ۇچى،پىالنلىغ ۇزئاپتورى: ئالىپ ئوغ (2)ۈملەبىر ج ۈندەئىنگىلزتىلىدىن ك

 ۆسمۈرلەرئ-رياشال ڭشىنجا ۈزگەن،ت ۇبارەكم ۆركەنئاپتورى: ئقولالنمىسى  ۆزلۈكس ەرىجەد-4تىلى  ئىنگلىز
  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن

  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا ۈزگۈچى،ت ەجەپر ەنۋەرئاپتورى: ئ ۆزلۈكس3000تىلىدىن  ئىنگلىز
 ەشرىياتى،ن ۇيغۇرئ9 ەشقەرق ۈزگۈچى،ت ۈسۈپي ەتئاپتورى: ئابل( 1) ۆگىنىشئ ۇئەللىمسىزتىلىنى م ئىنگلىز
  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا ۈزگۈچى،ئاپتورى: ئىلياس قاسىم ت ېزىقچىلىقىتىلى يئىنگلىز

买买提阿布拉·阿不 ۇقادىرئابد ۇلالئابد ۇھەممەدئاپتورى: م 英语语法 ئىنگلىز تىلى گرامماتىكىسى

都喀地尔، ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەھىيەس ەلقخ ڭشىنجا 

 王全义 ۈەنيىچ ۋاڭئاپتورى:  英语语法的奥秘 ەخپىيىتىم ڭئىنگلىز تىلى گىرامماتىكىسىنى

 ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەھىيەس ەلقخ ڭشىنجا ،阿不都米吉提·买买提 مەتۇھەمم ۇمىجىتئابد

阿不都 ۇھەممەتم ۇمىجىتئاپتورى: ئابد 英语句型的奥秘 ەخپىيىتىم ۈملىنىڭئىنگلىز تىلىدىكى ج

米吉提·买买提، ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەھىيەس ەلقخ ڭشىنجا 

 

 يىلى - 2005
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 蒋争等 ڭجى ۇاڭئاپتورى: ج 英语词汇的奥秘 ېئىلالرپ ەكىللىكبىرىكمىسى ش ۆزئىنگلىز تىلىدىكى س
  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا ئىلياس، ەسەئتئ

 سابىت ۇنىيازئاپتورى: ت 汉英维地球物理学词典 ۇغىتىل ېوئفىزىكاگ ۇيغۇرچەئ-ەئىنگلىزچ-ەنزۇچەخ

吐尼亚孜·沙吾提 ۇرەھىمئابد ەلىلخ 阿不都热依木، ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا  

初中汉英 ۈملەج 2000 ۆزلىشىشتىنس ۇيغۇرچەئ-ەنزۇچەخ-ەئىنگلىزچ ۈچۈنئ ۇغۇچىلىرىئوق ۇرامەكتەپئوتت

维会话 2000句 ۇقادىرئابد ەكرىئاپتورى: ئاباب 阿巴拜克热، رىياتى، ەشن ەھىيەس ەلقخ ڭشىنجا
  ۈرۈمچى،ئ

 ەلقخ ڭشىنجا ۈزگۈچى،ئىلياس ت ەسەئتئاپتورى: ئ ېئىلالرپ ەكىللىكبىرىكمىسى ش ۆزتىلىدىكى س ئىنگلىز
  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەھىيەس
 ەلقخ ڭشىنجا ۈزگۈچى،سابىت ت ۇنىيازئاپتورى: ت ۇغىتىل ېيسمولوگىيەس ەقازاقچ-ۇيغۇرچەئ-ەئىنگلىزچ-ەنزۇچەخ
  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن
 ەلقخ ڭشىنجا ۈزگەن،سابىت قاتارلىقالرت ۇنىيازئاپتورى: ت ۇيغۇرچەگېوئفىزىكالۇغىتىئ-ەئىنگلىزچ-ەنزۇچەخ
  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن

 ۈزگۈچى،قادىر ت ۇرسۇنئاپتورى: ت بىرىكمىلىرى ۆزئىنگلىز تىلى س ەخپىيىتىم ۆزلۈكلىرىنىڭئىنگلىز تىلى س
  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەھىيەس ەلقخ ڭشىنجا

 ۇرسۇنئاپتورى: ياسىن ت سىرى ۆزلۈكلىرىنىڭئىنگىلز تىلىدىكى س ەخپىيىتىم ۆزلۈكلىرىنىڭئىنگلىز تىلى س
  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەھىيەس ەلقخ ڭشىنجا ۈزگۈچى،ت

 

 يىلى - 2006

英汉维情景 ۈملەج 2000 ۇيغۇرچەئ ـ ەنزۇچەخ ـ ەچئىنگلىز 2000句 ۇر.ھوشۈلزارئاپتورى: گ 古丽扎

尔·吾守尔 ۇردى.تۇباتس 苏巴提·吐尔迪، ەشرىياتى،ن ۆسمۈرلەرياشالر ئ ڭشىنجا  

汉英维电子电工与信息 ېخنىكىسىت ۇچۇرئ ۋە ېلېكترئ ېلېكترون،ئ ۇيغۇرچەئ ـ ەچئىنگلىز ـ ەنزۇچەخ

技术词典 ېيىپئاپتورى: تاشپوالت.ت 塔西甫拉提·特依拜 مىرشات.لىتىپ 米尔夏提·力提

甫، ەشرىياتى،ن ۇنىۋېرىستېتىئ ڭشىنجا  
 ېيىپئاپتورى: تاشپوالت ت ۇغىتىل ېخنىكىسىت ۇچۇرئ ۋە ېلېكترئ ېلېكترونئ ۇيغۇرچەئ - ەئىنگلىزچ - ەنزۇچەخ

  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ۇنىۋېرسىتېتىئ ڭشىنجا ۈزگەن،قاتارلىقالر ت

ئىمىن  李丽娟 ۈەنئاپتورى: لى لىج 英国人怎样教育孩子 ەربىيىلەيدۇئىنگلىزالر بالىلىرىنى قانداق ت

  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا ،伊明·艾里 ېلىئ

 

 يىلى -2007

 ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا ۈزگۈچى،جاپپار ت ەنۋەرئاپتورى: ئ ۇغەتل ۇرچەۇيغئ-ەئىشلىتىدىغان ئىنگلىزچ ەمەلىيئ
  ۈرۈمچى،ئ

 ڭشىنجا ۈزگۈچىلەر،ئابلىمىت ت ەلبىنۇر: قۇزاھىرئابد ەيھانگۈلئاپتورى: ر قىزىقارلىق ئىنگلىزتىلى گرامماتىكىسى
  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ىۋېرسىتېتىۇنئ
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 يىلى - 2008

汉维英 ۈملەج 1000 ەئىنگلىزچ-ۇيغۇرچەئ-ەنزۇچەخ 1000句(对照) ۇرھوش ۈلزارئاپتورى: گ 古丽扎

尔·吾守尔 دىلشات ۇلپىقارز 祖力皮快尔·迪里夏提، ەشرىياتى،ن ۆسمۈرلەرئ-ياشالر ڭشىنجا 
 ، ۈرۈمچىئ

 

 يىلى - 2009

 ەشقەرق ،麦麦提艾则孜·萨克 ساك ەزىزئ ۇھەممەدئاپتورى: م 英语的奥妙 سىرى ڭئىنگلىز تىلنى
  ەشقەر،ق ەشرىياتى،ن ۇيغۇرئ

 لەسۇئسىيىت، م ئابالجان：ۇھەررىرىم ەسۇئلساك، م ەزىزئ مۇھەممەد：، ئاپتورىسىرى ڭئىنگلىز تىلىنى

 ەشرىياتى،ن ۇيغۇرئ ەشقەرق ۆمەر،ئ بەختىيار：ېكتورىكورر

 

 يىلى - 2010

安 روزى ەنۋەرئ 安尼瓦尔·热杰甫 ەجەپر ەنۋەرئاپتورى: ئ 英语语法 ئىنگلىز تىلى گىرامماتىكىسى

尼瓦尔·肉孜، ەشرىياتى،ن ۇنىۋېرسىتېتىئ ڭشىنجا 
 

 يىلى -2011

 ېلىئ ەنۋەر: ئەسقەرئ ۈسەيىنجانئاپتورى: ھ ۇغىتىئىگىلىك ل ېزائايرىلغان ي ۈرگەت ۇيغۇرچەئ-ەئىنگلىزچ-ەنزۇچەخ
 ەشرىياتى،ئىگىلىك ن-ېزاي ڭگوجو ۈزگۈچىلەر،باش ت

 

 يىلى - 2012

، THE ENGLISH- UYGHUR DICTIONARY ،ۇغەتل ڭچو ۇيغۇرچەئ -ەئىنگلىزچ

راخمان،  ۇجېلىلئابد ېزىز،ئ ۈلنارگ ۇرېھىم،ئىسمايىل ئابد ەمتىمىن،م ەتنىغم ۇربان،ق ۆمەرجانئ ،：ۈزگۈچىلەرت

قاسىم، شىرزات  ەنۋەرئ ۋۇت،سا ەختىيار، بۋۇزقادىر قا ،：ۇھەررىرلىرىم ەسۇئلم ۈلنار،گ خمەت،غوجىەئ ۆمەرجانئ

 ېرىم،ك ۈلئارزىگ ۋۇت،سا ۈلئايگ ،：ېكتورلىرىكورر ەسۇئلم ۇھەممەت،م ۆمەرجانشاكىرجان مىرزات، ئ ۇف،سوپىي
  ەشرى،ن -1ئاي  -9يىل  -2012 ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭئابلىمىت، شىنجا ەناگۈلر
 ۈرگۈنئاپتورى: ت ۇغىتىل ۇلىرىئاتالغ ۇتېركومپي ېلىپالشتۇرۇلغانق ەبويىچ ۈرلەرت ۇيغۇرچەئ-ەئىنگىلزچ-ەنزۇچەخ

  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا ۈزگۈچى،ئىبراھىم قاتارلىقالر ت

 

 ىيىل -2013

 ۇرمان،ق ئاسقار：ۈزگۈچىت ۇرېھىم،ئابد دىلبەر：ۇچىپىالنلىغ ،ەۋھەرلەرج ەكىللىرىدىنش ۈملەئىنگلىز تىلى ج

 ۇقاۋىنىم ەت،ئابل رىزۋانگۈل：ېكتورىكورر ەسۇئلم ۇرېھىم،ئابد دىلبەر：ۇھەررىرىم ەسۇئلم
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ئاي  -4يىل  -2013 ەشرىياتى،ن ۇيغۇرئ ەشقەرياتى، قەشرىباش ن ەلقخ ڭخالىق، شىنجا غەيرەت：ەلىگۈچىاليىھ
 ەشرى،ن -1

 ەلقخ ڭشىنجا ۇچى،قىلغ ەرجىمەمىرشات قاتارلىقالر ت ەقولالنمىسى ئاپتورى: دىلمىر ۆگىنىشئ ېزئىنگلىز تىلىنى ت
  ۈرۈمچى،ئ ەشرىياتى،ن

 

 ىيىل -2014

 ۈرۈمچى،،ئ ەشرىياتى،ن ەلقخ ڭشىنجا ۈزگەن،ت ۋۇزقادىر قا ۇغەتل ەقىسقىچ ۇيغۇرچەئ-ەئىنگلىزچ-ەنزۇچەخ
 ەشرىياتى،ن ېخنىكات -ەنپ ڭشىنجا

 ەشرىياتى،باش ن ەلقخ ڭشىنجا ۈزگۈچى،ت ۋۇزئاپتورى: قادىر قا ۇغەتل ەقىسقىچ ۇيغۇرچەئ-ەئىنگلىزچ-ەنزۇچەخ


