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دمشق واهمٌتها العمرانٌة والمعمارٌة عبر العصور التارٌخٌة
سورٌا -دمشق وضواحٌها (نشرة سٌاحٌة

أ.د.شاكر مصطفى
أ.د.شاكر مصطفى
أبً البقاء عبد هللا البدري
93
أحمد اإلٌبش  -د .قتٌبة الشهابً
أحمد اإلٌبش  -د .قتٌبة الشهابً
أحمد اٌبش وعصام الحجار
 1022أحمد غسان سبانو
أحمد غسان سبانو
749
أحمد وصفً زكرٌا
401
باترٌك سٌل
675
 33/22باسكوال جان بول
 36/22بشٌر زهدي
بشٌر زهدي
22\4
بشٌر زهدي
804
بن طولون ,شمس الدٌن محمد بن علً بن احمد
المدعو محمد بن علً بن عبد هللا بن نعمان وٌه بن اعبلم الورى بمن ولً نائبا من االتراك بدمشق الشام الكبرى
463
تأثٌر التجارة الدمشقٌة على مصر القدٌمة (محاضرة
احمد0هـ شولتز
بٌتر
378
تارٌخ الفنون والصناعات الدمشقٌة
توفٌق ٌوسف بوالد
الوحدة الحضارٌة فً ببلد الشام بٌن االلفٌن التاسع والثامن
جاك كوخان
501
المؤتمر الدولً الثانً لتارٌخ ببلد الشام حزء 1
جامعة دمشق -كلٌة اآلداب
المؤتمر الدولً الثانً لتارٌخ ببلد الشام حزء 2
جامعة دمشق -كلٌة اآلداب
عبد الناصر بدأ فً دمشق وانتهى فً شتورا
جرٌدة االخبار
601
الخصائص الطبٌعٌة لواحة دمشق
جمعٌة أصدقاء دمشق
الكتاب السنوي 2006
جمعٌة أصدقاء دمشق
عبر وعبرات من دمشق االندلس
جواد المرابط
366
دمشق من االمبراطورٌة العثمانٌة حتى الوقت الحاضر
جٌرار دٌجورج
خزائن الكتب فً دمشق وضواحٌها
حبٌب الزٌات
148
دراسة اولٌة عن متاعب مدٌنة دمشق والحلول المقترحة
 22\35حسن برهان قصاب حسن
 2مجلد
الجامع االموي درة دمشق
حسن زكً الصواف
دمشق أقدم عاصمة فً العالم
 1077حسن زكً الصواف
الحٌاة العلمٌة فً الشام فً القرنٌن االول والثانً للهجرة
خلٌل داود الزرو
95
الشعراء الشامٌون
خلٌل مردم بٌك
223

دار طبلس
دار طبلس
دار الرائد العربً
وزارة الثقافة
وزارة الثقافة
مجموعة دعبول الصناعٌة
دار قتٌبة
دار الفكر
دار طبلس

1998
1998
1998
1998

1984
1996

المدٌرٌة العامة لآلثار
جمعٌة اصدقاء دمشق
وزارة السٌاحة
دار الفكر
وزارة الثقافة
الٌاس بوالد
جامعة دمشق
جامعة دمشق
جرٌدة االخبار
مطبعة الداودي
دار الشرق للطباعة والنشر
دار العربٌة للطباعة
المجاس األعلى للثقافة
ألف باء  -األدٌب
جمعٌة اصدقاء دمشق
دارغارحراء
دار قتٌبة
دار االفاق الجدٌدة
دار صادر

2003

2008

2004

77

283
162

خلٌل مردم بٌك
خٌرٌة قاسمٌة
د .خالد قوطرش
د .سهام ترجمان
د .سهام ترجمان
د .سهام ترجمان
د .سهام ترجمان
د .سهام ترجمان
د .سهام ترجمان
د .سهٌل زكار
د .سهٌل زكار
د .صبلح الدٌن المنجد
د .قتٌبة الشهابً
د .قتٌبة الشهابً
د .قتٌبة الشهابً
د .قتٌبة الشهابً
د .قتٌبة الشهابً
د .قتٌبة الشهابً
د .قتٌبة الشهابً
د .قتٌبة الشهابً
د .قتٌبة الشهابً
د .قتٌبة الشهابً
د .قتٌبة الشهابً
د .قتٌبة الشهابً
د .قتٌبة الشهابً
د .قتٌبة الشهابً
د .محمد بن عزوز
د .محمد بن عزوز
د .محمد رضوان الداٌة
د .محمد رضوان الداٌة
د .محمد رضوان الداٌة

دمشق والقدس فً العشرٌنات
الحكومة العربٌة فً دمشق بٌن 1920 -1918
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معجم الكناٌات العامٌة الشامٌة
القراءات وكبار القراء فً دمشق من القرن األول الهجري حتى العصر الحاضر
المدرسة العمرٌة بدمشق
دار الحدٌث األشرفٌة
تارٌخ علماء دمشق القرن  14جزء  3المستدرك
علماء دمشق وأعٌانها القرن 11هـ جزء 2-1
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ملصقات على ابواب دمشق
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مجتمع دمشق من 1256-1186هـ\ 1840-1772م(الجزء االول والثانً
مجتمع مدٌنة دمشق جزء 2-1
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روائع التراث فً دمشق
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الشام لمحات آثارٌة و فنٌة
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دمشق الشام
دمشق الشام
دمشق عاصمة السبللة األموٌة ()E
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عمران الفٌحاء
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الفن والعمارة  -بٌروت
دار طبلس
دار طبلس
دار طبلس
وزارة الحضارة
دار الرشٌد
دار طبلس
دار طبلس
المكتبة العمومٌة
دار الجنوب للنشر
دار طبلس
دار الفكر
دار الفكر
دار الفكر
دار الفكر
محافظة دمشق

2007

دار الجماهٌر الشعبٌة

1994
1998
2005

2002
1990
1988

1998
1993
1981
2002
2002
1986
2000

214
823
90
154
324
162
468
115
284
890

د0
د0
د0
د0
د0
د0
د0
د0
د0
د0
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د 0عبد القادر الرٌحاوي

قلعة دمشق

22\24
138
748

د 0عبد القادر الرٌحاوي
د 0عبد القادر الرٌحاوي
د 0عبد هللا حنا
د 0قتٌبة الشهابً
د 0قتٌبة الشهابً
د 0قتٌبة الشهابً
د 0ماجد فخري
د 0محمد شفٌق الصفدي
د 0محمد عبد اللطٌف فرفور
د 0مً الٌتٌم
د 0نادٌا خوسق
د 0نجدت خماش
د 0نشأة ظبٌان
زكرٌا بن محمد بن محمود القزٌنً
زكرٌا محمد كبرٌت
زكرٌا محمد كبرٌت
زكرٌا محمد كبرٌت
زكرٌا محمد كبرٌت
زكرٌا محمد كبرٌت

مدٌنة دمشق  -2 -تارٌخ دمشق السٌاسً
مدٌنة دمشق تراثها ومعالمها التارٌخٌة
حركات العامة الدمشقٌة فً القرن العشرٌن 19-18
اسواق دمشق القدٌمة
دمشق تارٌخ وصور
مأذن دمشق-تارٌخ وصور
السمات االنسانٌة لنتاج اطباء وفبلسفة ببلد الشام بٌن القرنٌن 13-10م
اقنٌة ري الغوطة عبر مدٌنة دمشق( محاضرة على الحرٌر
اعبلم دمشق فً القرن الرابع عشر الهجري
ملصقات على ابواب دمشق
دمشق ذاكرة االنسان والحجر
الشام فً صدر االسبلم
حركة االحٌاء اللغوي فً ببلد الشام
وصف دشق اٌام الملك الظاهر(سلسلة منتخبات من التراث
Damascene house
old Damascus - the unknown
البٌت الدمشقً خبلل العهد العثمانً
دمشق القدٌمة  -هل تعرفها ؟
مخطط دمشق القدٌمة

712
791
445
22\21
730
803
850
732
143
320

952

حسن شمٌسانً
سلٌمان المدنً
صبلح الدٌن المنجد
صبلح الدٌن المنجد
صبلح الدٌن المنجد
صبلح الدٌن المنجد
صبلح الدٌن المنجد
صبلح الدٌن المنجد
عبد العال سالم مكرم
عبد القادر الرٌحاوي

مدارس دمشق فً العصر االٌوبً
محاكمة كوهٌن  -الجاسوس االسرائٌلً فً دمشق
المؤرخون الدمشقٌون فً العهد العثمانً وآثارهم المخطوطة
تصحٌح كتاب الدارس فً تارٌخ المدارس
دمشق القدٌمة
كتاب وقف اسعد باشا العظم حاكم دمشق
مأساة سقوط دمشق ونهاٌة االموٌٌن
معجم المؤرخٌن الدمشقٌٌن واثارهم المخطوطة والمطبوعة
المدرسة النحوٌة فً مصر والشام فً القرنٌن الرابع والثامن من الهجرة
شهرة قاسٌون التارٌخٌة وتراثه العمرانً والمعماري(محاضرة

دار االفاق الجدٌدة
الدار الحدٌثة
دار الكتاب الجدٌد
دار الكتاب الجدٌد
دار الكتاب الجدٌد
دار الكتاب الجدٌد
دار الكتاب الجدٌد
دار الكتاب الجدٌد
دار الشروق
طباعة ونشر االستاذ محمد الكسم
هٌئة التدرٌب والقوات المسلحة
فً
الجٌش العربً السوري
مقال نشر فً المجلد 18
دار ابن خلدون
وزارة الثقافة
وزارة الثقافة
وزارة الثقافة
جمعٌة اصدقاء دمشق
دار المبلح
وزارة الثقافة
دار طبلس
سمٌرامٌس
احمد االٌبش

مؤسسة الصالحانً

1108
1108
920
397
314
22\15
415
22\7
111
229
58
467
92
81
648
114
691

121
142
448\1
281
740

سامً المبٌض

the politics of damascus 1920-1946

ستٌفن لٌدرٌ ,اسٌن محمد السواس ,مأمون
الصاغرجً

معجم السماعات الدمشقٌة  -صور المخطوطات

ستٌفن لٌدرٌ ,اسٌن محمد السواس ,مأمون
الصاغرجً
سعاد مهنا مكارم
سلٌم الزركلً
سهام ترجمان
شبلً الشامً
شفٌق الشاالتً
شفٌق الشاالتً
شمس الدٌن محمد بن طولون
شمس الدٌن محمد بن طولون
شوفالٌٌه درفٌو
صفوح خٌر
صبلح الدٌن خلٌل بن اٌبك الصفدي
عبد الرحمن بك سامً
عبد العزٌز العظمة
عبد العزٌز محمد عوض
عبد الغنً العطري
عبد القادر بن محمد النعٌمً
عبد القادر عٌاش
عبد الكرٌم رافق
عثمان بن أحمد السوٌدي الدمشقً المعروف بابن
الحورانً
عدنان مردم بٌك
عدنان مردم بٌك
علً احمد باكشٌر
علً الطنطاوي
علً الطنطاوي
علً القٌم

معجم السماعات الدمشقٌة
2نسخة

دمشق ٌا عروس الشام
دنٌا على الشام(شعر
ٌامال الشام
التحدي الحضاري البٌئً لمدٌنة دمشق القدٌمة
دمشق مدٌنة الخٌر( محاضرة على الحرٌر
دمشق مدٌنة الخٌر( محاضرة على الحرٌر
مفاكهة الخبلف فً حوادث الزمان(تارٌخ مصر والشام)( القسم االثانً )
مفاكهة الخبلف فً حوادث الزمان(تارٌخ مصر والشام)( القسم االول )
وصف دمشق فً القرن السابع عشر
مدٌنة دمشق  -دراسة فً جغرافٌة المدن
امراء دمشق فً االشبلم
القول الحق فً بٌروت ودمشق
مرآة الشام تارٌخ دمشق وأهلها
االدارة العثمانٌة فً والٌة سورٌا
عبقرٌات شامٌة
دور القرآن فً دمشق
معجم المؤلفٌن السورٌٌن فً االقرن 20
بحث فً التارٌخ االقتصادي واالجتماعً لببلد الشام فً العصر الحدٌث

دار طبلس
المعهد الفرنسً للدراسات
العربٌة بدمشق
معهداآلثاراأللمانً بدمشق
المعهد الفرنسً للدراسات
العربٌة بدمشق
دار حوران

الموسسة المصرٌة العامة
الموسسة المصرٌة العامة
دار المامون للتراث
وزارة الثقافة واألرشاد القومً
دار الكتاب الجدٌد
دار الرائد العربً
دار الفكر
دار المعارف
دار الكتاب الجدٌد
دار الفكر

اإلشارات إلى أماكن الزٌارات المسمى زٌارات الشام

خالد بن الولٌد

عبٌر من دمشق (شعر)
نفحات شامٌة (شعر)
على اسوار دمشق(ملحمة عمر االسبلمٌة
جامع االموي فً دمشق
دمشق  ..صور من جمالها وعبر من نضالها
ابن النفٌس الدمشقً  -الذكرى المئوٌة السابقة لوفاته

عوٌدات
مؤسسة الرسالة
دار مصر للطباعة
دار المنارة للنشر
دار الفكر
دار المعرفة

1999

2002

1985

1987

744
923
22\9
22\30
502

277
106
109
98

153

466
74
705
مكرر
22\5

علً القٌم
فاطمة جود هللا
فرٌد جحا
فرٌد جحا
كارل وولتسنجر
كلٌر جرٌمس
لئلمام ابن منظور
لئلمام ابن منظور
لئلمام ابن منظور
لئلمام ابن منظور
لئلمام ابن منظور
لئلمام ابن منظور
لئلمام الحافظ ابن عساكر
لئلمام الحافظ ابن عساكر
لئلمام الحافظ ابن عساكر
لئلمام الحافظ ابن عساكر
لئلمام الحافظ ابن عساكر
لئلمام الحافظ ابن عساكر
لئلمام الحافظ ابن عساكر
لئلمام الحافظ ابن عساكر
لئلمام الحافظ ابن عساكر
لئلمام العز بن عبد السبلم
للحافظ ابن عساكر
للحافظ عبدالرحمن بن عمرو بن عبد هللا
بن صفوا ن النصري
للقاضً عبد الجبار الخوالنً
مؤلف مجهول
ماجد اللحام
ماجد اللحام
مارفن هاو( مقال فً مجلة نٌوٌورك تاٌمس
22/10/82
مالك بن نبً

االهالً للطباعة والنشر
دار الحصاد

المرأة فً حضارات ببلد الشام القدٌمة
سورٌا نبع الحضارات
مصاق حول تارٌخ دمشق وآثارها (على الحرٌر
مكانة مدٌنة دمشق فً التارٌخ العربً واالنسانً والحضاري
االثار االسبلمٌة فً مدٌنة دمشق
A guide to damascus
تكملة مختصر تارٌخ دمشق جزء 2-1
تكملة مختصر تارٌخ دمشق جزء 4-3
تكملة مختصر تارٌخ دمشق جزء 6-5
تكملة مختصر تارٌخ دمشق البن عساكر( الفهارس العامة )
مختصر تارٌخ دمشق البن عساكر من  1إلى 29
مختصر تارٌخ دمشق البن عساكر(الفهارس )2-1
تارٌخ مدٌنة دمشق  -تراجم النساء
تارٌخ مدٌنة دمشق ( عبادة بن اوفى -عبد هللا بن توب)
تارٌخ مدٌنة دمشق(عبد هللا بن عمران -عبد هللا بن قٌس األشعري)
تهذٌب تارٌخ مدٌنة دمشق الكبٌر (سبعة اجزاء)
معجم الشعراء من تارٌخ مدٌنة دمشق جزء 1
معجم الشعراء من تارٌخ مدٌنة دمشق جزء 2
معجم الشعراء من تارٌخ مدٌنة دمشق جزء 3
معجم الشعراء من تارٌخ مدٌنة دمشق جزء 4
معجم الشعراء من تارٌخ مدٌنة دمشق جزء 5
ترغٌب أهل اإلسبلم فً سكنى الشام
والٌة دمشق فً العهد السلجوقً

المكتبة العمومٌة
دار الفكر
دار الفكر
دار الفكر
دار الفكر
دار الفكر
دار الفكر
دار الفكر
دار الفكر
المفٌد الجدٌدة
دار المسٌرة
دار الفكر
دار الفكر
دار الفكر
دار الفكر
دار الفكر
دار الفكر
دار الكتاب الجدٌد

تارٌخ ابً زرعة الدمشقً حزء2-1

المفٌد الجدٌدة

تارٌخ دارٌا
تارٌخ حوادث الشام ولبنان أو تارٌخ مٌخائٌل الدمشقً
االلعاب الشامٌة
األلعاب الشامٌة

دار الفكر
خالد بن الولٌد
دار الفكر
دار الفكر

مدٌنة دمشق القدٌمة مهددة بالزوال تحت وطأة التطور المدنً

جمعٌة اصدقاء دمشق

مجالس دمشق مع CD

دار الفكر

1997
2004
2004
2004
2004
1984
1996
1982

1999
2001
2003
2003
2006
1998

1984

1999

2006
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محافظة دمشق

المحافظة

13

محمد ابو الفرج العش-عدنان الجندي-بشٌر زهدي

المتحف الوطنً بدمشق -دلٌل مختصر

المدٌرٌة العامة لبلثار والمتاحف

فً رحاب دمشق
والة دمشق فً عهد الممالٌك
العقد الثمٌن فً مقام االربعٌن بدمشق
منتخبات التوارٌخ لدمشق(ثبلث أجزاء فً كتاب واحد)
دمشق بٌن الماضً والحاضر
اعبلم الورى بمن ولً نائبا من االتراك بدمشق الشام الكبرى
الدرة المضٌة فً الدولة الظاهرٌة (حوادث دمشق 1397-1389
محمد حسٌن العطار الدمشقً

دار الفكر
دار الفكر
سعد الدٌن ابراهٌم الغبلٌٌنً
دار اآلفاق الجدٌدة
2006
المكتبة العمومٌة
المطبعة والجرٌدة الرسمٌة
جامعة كالٌفورنٌا  -بٌركلً لوس أنجلوس
دار قتٌبة

محمد احمد دهمان
120
محمد احمد دهمان
75
محمد امٌن خادم االربعٌن
222
محمد أدٌب آل تقً الدٌن الحصنً
79
محمد بسام العش
محمد بن طولون الصالحً الدمشقً
محمد بن محمد بن صصري
محمد حسٌن العطار الدمشقً
380
محمد خلٌل بن علً بن محمد بن محمد مراد
عرف البشام فٌمن ولً فتوى دمشق الشام
110
المرادي
المٌاه فً دمشق عبر التارٌخ
 22\16محمد رضا مرتضى
الكفاٌات العامٌة الشامٌة واصولها الفصٌحة
محمد رضوان الداٌة
706
الصحابة االعبلم محمد دفن منهم فً الشام
 85\2-1محمد رٌاض خورشٌد
محمد سعٌد القاسمً-جمال الدٌن القاسمً-خلٌل
قاموس الصناعات الشامٌة
734
العاصم
قاموس الصناعات الدمشقٌة
محمد سعٌد القاسمً  -جمال الدٌن القاسمً  -خلٌل العظم
الروضة البهٌة فً فضائل دمشق المحمٌة
محمد عز الدٌن عربً كاتبً الصٌادي الشافعً
35
الروضة البهٌة فً فضائل دمشق المحمٌة حزء 2-1
محمد عز الدٌن عربً كاتبً الصٌادي الشافعً
الرحلة الشامٌة
محمد علً باشا
91
خطط الشام -جزء 2 - 1
محمد كرد علً
136
خطط الشام -جزء 4 - 3
محمد كرد علً
136
خطط الشام -جزء 6 - 5
محمد كرد علً
136
دمشق مدٌنة السحر والشعر
محمد كرد علً
395
دمشق مدٌنة السحر والشعر
محمد كرد علً
مكرر
غوطة دمشق
محمد كرد علً
457
الجامع االموي بدمشق-نصوص البن جبٌر-العمري والنعٌمً
محمد مطٌع الحافظ
889
تارٌخ علماء دمشق فً القرن الرابع عشر الهجري
محمد مطٌع الحافظ  -نزار اباظة
مكرر
دمشق المدٌنة القدٌمة فً الصور
مروان مسلمانً
دمشق وثائق وصور القرن19-18م
مروان مسلمانً

زٌد بن ثابت
المدٌرٌة العامة لمٌاه عٌن الفٌجة
دار الفكر
مكتبة الغزالً

دار طبلس
مطبعة المقتبس
دار الرائد العربً
دار العلم للمبلٌٌن
دار العلم للمبلٌٌن
دار العلم للمبلٌٌن
دار الفكر
دار الفكر
دار الفكر
دار ابن كثٌر
دار الفكر
مؤسسة الصالحانً
مؤسسة الصالحانً

1988

1984

 404\2-1مصطفى طبلس
معروف زرٌق
679
منذر الحاٌك
 34\2-1منٌر الكٌال
منٌر الكٌال
127
منٌر الكٌال
476
منٌر كٌال
مكرر
منٌر كٌال
مكرر
منٌر كٌال
منٌر كٌال
منٌر كٌال
714
منٌر كٌال
منٌر كٌال
منٌر كٌال
مكرر
منٌر كٌال
476
نادٌة الغزي
567
 22\31ناهد الرباط
نجاة قصاب حسن
728
نزار األسود
670
نزار األسود
731
نصر الدٌن البحرة
821
نصر الدٌن البحرة
نعمان أفندي قساطلً
نعمان أفندي قساطلً
نقابة المهندسٌن السورٌٌن
نقوال زٌادة
702
نوفات رجا المحمود
469
هالة صبلح الدٌن لولو
هزار عمران  -جورج دبورا
وزارة الثقافة
932
وزارة السٌاحة
674
وزارة الثقافة

ورد الشام(جزءان
تارٌخ دومة
مملكة حمص فً العصر األٌوبً
الحمامات الدمشقٌة
رمضان وتقالٌده الدمشقٌة
ٌا شام فً التراث الشعبً
الحمامات الدمشقٌة
2نسخة
الحمامات الدمشقٌة
الحمامات الدمشقٌة وتقالٌدها
المرأة فً المثل الشعبً الشامً  -فً األدب الشعبً
حكاٌات دمشقٌة
2نسخة
حكاٌات دمشقٌة فً األدب الشعبً
دمشق ٌاسمٌنة التارٌخ
ٌا شام فً التراث الشعبً الدمشقً
ٌا شام
من بساتٌن ببلد الشام
االستجابة للمناخ فً عمارة المنزل الشامً
حدٌث دمشقً
الحكاٌات الشعبٌة الشامٌة
الحكاٌات الشعبٌة الشامٌة
دمشق االسرار
دمشق األسرار
الروضة الغناء فً دمشق الفٌحاء
كتاب الروضة الغناء فً دمشق الفٌحاء
توثٌق ندوة دمشق القدٌمة  12إلى  13نٌسان 1982
دمشق فً عصر الممالٌك
العسكر فً ببلد الشام فً القرنٌن 17-16م
آسفة ٌا دمشق
قلعة دمشق citadel of damascus
شفٌق جبري
نشرة فٌها صور عن دمشق ورٌفها مع مخطط سٌاحً
عفٌف البهنسً الباحث المبدع

ادارة المشارٌع االنتاجٌة
دار الفكر
دار طبلس
مطبعة ابن خلدون
دار الحٌاة
مطبعة ابن خلدون
ابن خلدون
ابن خلدون
وزارة الثقافة والسٌاحة
طربٌن
مطبعة ابن خلدون
ابن خلدون
ابن خلدون

1986
2000

1986
2002
1987
2004
1984

دار الشٌخ للطباعة والنشر
معهد ماسا شوستس للتكنولوجٌا
دار طبلس
وزارة الثقافة
دار االٌمان 1988
دار طبلس
مكتبة السائح
دار طبلس
نقابة المهندسٌن
مؤسسة فرنكلٌن
دار االفاق الجدٌدة
دار الفكر
المكتبة العمومٌة
وزارة الثقافة

2002
1997
2008

وزارة الثقافة

2008

2001
2004

ٌوال البهنسً
د .عفٌف البهنسً
د .عفٌف البهنسً
ٌاسر عبد النبً
صبلح الدٌن الصفدي

على ضفاف العبقرٌات
المدٌنة العربٌة االسبلمٌة ونموذجها دمشق القدٌمة
مجاهل األسماء فً أحٌاء دمشق الفٌحاء
نزار قبانً  -أجمل النصوص
أمراء دمشق فً االسبلم

دار الكتاب العربً
الحولٌات األثرٌة
الحولٌات األثرٌة
دار الحسام
دار الكتاب الجدٌد

2008
1976
1977
1998
1983

