
اسم الكتابرقم خاصمسلسل
رمز 

التخزین
D2-1نظام لتصنیف الوثائق في مركز المعلومات القومي11325
D2-2تصنیف دیوي العشري الجداول2569
D2-3تصنیف دیوي العشري - الكشاف التحلیلي3570
D2-4التصنیف المھني العربي4826
D2-5تصنیف دیوي العشري الطبعة الثانیة المختصر الجداول51137
D2-6تصنیف دیوي العشري الطبعة الثانیة المختصر الكشاف التحلیلي61138
D2-7علم المكتبات والمعلومات71035
D2-8لمحات في المكتبات والبحث والمصادر81038
D2-9الحلقة الدراسیة للخدمات المكتبیة والوراقة9393
D2-10توصیف الوظائف واالصالح االداري101404
D2-11جدول التصنیف العشري11748
D2-12بناء وتحلیل األرقام في تصنیف دیوي العشري121037
D2-13السیطرة على تراكم المعلومات131251
D2-14دراسات في الوثائق - األرشیف141569
D2-15معلومات ووثائق من الصحافة151192
D2-16 المكتبة العامة والوعي الثقافي161036
D2-17نحو خطة وطنیة للمعلومات والعلوم والتكنولوجیا171295
D2-18تكنولوجیا صیانة وترمیم األبنیة األثریة18980
D2-19كنوز متحف دمشق الوطني19655
D2-20السجل الذھبي201328
D2-21محافظة طرطوس21158/4
D2-22حكمة الغرب  جزء 22688١
D2-23حكمة الغرب  جزء 23716٢
D2-24األطفال مرآة المجتمع24719
D2-25حقائق الوجود25295
D2-26الجبابرة26631
D2-27عقول المستقبل27708
D2-28األخالق28289
D2-29البحث عن الحقیقة الكبرى291085
D2-30البحث عن الحقیقة301556
D2-31المقفع31201
D2-32االسالم في الصین32680
D2-33النظریة العامة للموجبات والعقود في الشریعة االسالمیة33445
D2-34دراسات توراتیة341313
D3-1التصویر والحیاة35689
D3-2الماء والحیاة361402
D3-3التنبؤ العلمي37683
D3-4نساء ضد التھمیش381580
D3-5غیوم الذاكرة39
D3-6رجولة النساء وأمومة الرجال401582
D3-7عالم األبدان بین العلم واالیمان41
D3-8السماع عند العرب جزء 42280١
D3-9السماع عند العرب جزء 43601٢
D3-10أنشودة جبل كومكانغ44644
D3-11أسرار المھن تاریخیا وحاضرا45574
D3-12عقود ومواصفات األعمال اإلنشائیة46863
D3-13ھمسات جریئة47730
D3-14التسویق والتخطیط481254
D3-15إدارة العملیات والجودة491263
80D3-16خطوة لتصبح مدیرا ناجحا     501264
D3-17الشعر اإلغریقي51715
D3-18فن وعلم إدارة الوقت521389
D3-19میاه عین الفیجة53841
D3-20مسائل في مقاومة المواد54318
D3-21الزھور ونباتات الزینة551306
D3-22األعشاب الضارة ومكافحتھا561323
D3-23نافذة على كوكب الحیاة57305
D3-24أسطورة اآللة58309
D3-25الكیمیاء العامة59352
D3-26الكیمیاء الالعضویة60350
D3-27الكیمیاء الزراعیة611305
D3-28طاقة الریاح62761
D3-29الزھور ونباتات الزینة631306
D3-30ھدیل على ضفاف البساطة - قصص641531
D3-31حامالت السر المضئ651577
D3-32وداعا أیھا الصباح661460
D3-33مسرح المعركة67377
D3-34اإلغتذاء  البشري ومشكالتھ681346
D3-35حول العالم في ثمانین یوم69
D3-36الجدران القرمزیة70380
D3-37ثالث قطارات نحو الموت 71636
D3-38حفلة إعدام72459
D3-39تراب من ذھب73575
D3-40یومیات ھالة74882
D3-41الذئاب751314
D3-42مفاتیح الصحراء76378



D3-43رجال ظرفاء ورجال أشداء77133
D3-44المغامرة المعقدة78307
D3-45للحرب أیضا وقت79374
D3-46الوراثة واالنسان80677
D4-1المیكروبات واالنسان81697
D4-2ھذا النھر المجنون82376
D4-3الفنون اإلیرانیة83365
D4-4عراقة العمران في سوریة84704
D4-5الفن اإلغریقي85292
D4-6المساجد86607
D4-7دعوة إلى الموسیقى87692
D4-8السینما في الوطن العربي88693
D4-9 من خفایا وأسرار إذاعة لندن89227
D4-10دلیل الفنانون السوریة901566
D4-11دورات البحر األبیض المتوسط وتاریخھا91744
D4-12من خفایا وأسرار إذاعة لندن92227
D4-13الدلیل السوري ١٩٤٨-9353١٩٨٤
D4-14دلیل سوریا في البالد العربیة9454
D4-15ما رأت  وما سمعت9557
D4-16كنوز األجداد9676
D4-17الریف السوري  الجزء 9777١
D4-18الریف السوري  الجزء 9878٢
D4-19غوطة دمشق9979

D4-20دمشق القدیمة ، أسوارھا، أبراجھا، أبوابھا10080
D4-21الدارس في تاریخ المدارس10181
D4-22الروضة الغناء في دمشق الفیحاء10283
D4-23دلیل دمشق10387
D4-24تراجم بعض أعیان دمشق10489
D4-25غوطة دمشق105
D4-26یا شام106252
D4-27النظام اإلعالمي الجدید107742
D4-28المجلس األعلى لرعایة الفنون واآلداب والعلوم االجتماعیة1081380
D4-29السیاحة في سوریا1091312
D4-30القانون ووسائل اإلعالم110277
D4-31علم المیاه الجاریة في مدینة دمشق111223
D4-32تنمیة الصادرات السوریة1121225
D4-33دلیل رجل األعمال1131226
D4-34منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى1141229
D4-35نظام األفضلیات المعمم1151230
D4-36التكمالت االقتصادیة في العالم1161231
D4-37تسھیالت التمویل للقطاع الخاص1171233
D4-38الشراكة السوریة األوربیة1181227
D4-39غرفة تجارة دمشق - القانون رقم ٢٨ حول السماح بتأسیس المصارف الخاصة والمشتركة1191234
D4-40منظمة التجارة العالمیة 1201228
D5-1یسوق األوراق المالیة 1211235
D5-2غرفة التجارة122449
D5-3مشكالت العمال واالنتاج في المؤسسات الصناعیة123566
D5-4أمریكا الالتینیة124312
D5-5التخطیط االقتصادي125320
D5-6أسبوع العام الثالث والثالون126916
D5-7التطور االقتصادي127407
D5-8فلسفة االستقرار128395
D5-9االستقرار االقتصادي129404
D5-10إدارة األفراد130359
D5-11حقائق وإیضاحات عن لجنة میاه عین الفیجة131366
D5-12وزارة الثقافة واإلرشاد القومي132703
D5-13المرأة ھموم وتطلعات1331139
D5-14أزمة السكن العشوائي في مدینة دمشق1341311
D5-15السكن العشوائي1351073
D5-16الدفاع المدني136726
D5-17الدفاع المدني137726
D5-18المشكلة السكانیة138678
D5-19حمایة البیئة139768
D5-20األمن الكھربائي140748
D5-21تفاقم المجاعة141306
D5-22دمشق القدیمة1421074
D5-23التقریر الدوري - المركز االقلیمي ألنشطة صحة البیئة1431376
D5-24مرشد السائق144675
D5-25صناعة الجوع145687
D5-26المرشد في اإلطفاء146739
D5-27دول مجلس التعاون الخلیجي147694
D5-28المیاه العربیة التحدیات والمستقبل148998
D5-29المؤتمر العلمي األول للتعاون االستھالكي149728
D5-30وأزھر تشرین150187
D5-31محافظة دمشق151619
D5-32أزمة المیاه152191
D5-33التعاون153650
D5-34ألبوم الثورة في صور - محافظة حلب154



D5-35مسالك الحیاة155615
E2تقاریر المیاه

E3-1سوریة من عصر المنجزات إلى عصر التطویر156
E3-2سوریة ملتقى الحضارات عدد (٢)157
E3-3كتاب سوریة158
E3-4العقاریة159
E3-5بیجنج انتركونتینانتل160
E3-6أضواء سوریة161
E3-7سوریة مھد الحضارات162
E3-8ظالل األیام163671
E3-9الشعر في السودان164723
E3-10أساطیر یومیة165373
E3-11خراب الدورة الدمویة166379
E3-12باقة من العبیر واللھب167375
E3-13احتفاالت شعر168372
E3-14الحصان - كومیدیا في ثالث فصول169378
E3-15دیوان المرتضى170409
E3-16رثائیات األم الكبیرة171954
E3-17نظرات على میاه الشرب في مدینة دمشق172890
E3-18دراسة تلوث المدینة173
E3-19فقید جامعة دمشق د محمد فاضل174648
E3-20تأبین د. جمیل صلیبا175659
E3-21دراسات في التراث العربي176629
E3-22بصمات عربیة ودمشقیة في األندلس177884
E3-23طرف من الجنون1781072
E3-24حدیث دمشقي179273
E3-25منارات180304
E3-26حوض البحر المتوسط ومشكالتھ181450
E3-27الدور االنساني للحضارات العربیة182964
E3-28منھجیة البحث التاریخي183288
E3-29رحلة ابن بطوطة184626
E3-30ألف كیلو متر على دراجة ناریة 18570955
E3-31كشف الستار عما خفي من أسرار1861329
E3-32تمیكتو - جوھة تغمرھا الرمال187672
E3-33حول العالم على دراجة ناریة1881327
E3-34انطباعات مغترب في سوریة189668
E3-35نظم المعلومات الجغرافیة1901256
E3-36وصف دمشق في القرن السابع عشر 191208
E3-37مدینة دمشق 192217
E3-38مجلة المغتربین193621
E3-39مذكرات جندي في حرب تشرین عدد (٣)194210/1
E4-1أنباء الغمر بأنباء العمر195195
E4-2كیم ایل سونغ196645
E4-3روجیھ غارودي والمسألة الدینیة1971011/2
E4-4دمشق تاریخ حضارة وحضارة الشعوب198360
E4-5معسكر البیئة في حمص199657
E4-6تأمین میاه االطفاء200700
E4-7میاه الشرب في مصر201702
E4-8توزیع میاه عین الفیجة إلى مدینة دمشق202665
E4-9الثقافة والتنمیة االقتصادیة203169
E4-10على طریق محو األمیة في القطر العربي السوري204282
E4-11تقویم جامعة دمشق ١٩٦٤-205١٩٦٥
E4-12قصة اإلنثروبولوجیا206681
E4-13قضایا التبعیة اإلعالمیة والثقافیة207721
E4-14الغرب والعالم208682
E4-15العالم بعد مائتي عام209684
E4-16العرب210775
E4-17بنو االنسان211679
E4-18ظاھرة العلم الحدیث212676
E4-19ارتقاء اإلنسان213713
E4-20دمشق214828
E4-21دمشق215872
E4-22الھجرة من الریف216310
E4-23الوسیط في اإلحصاء التطبیقي217330
E4-24أسبوع العلم الخامس واألربعون2181452
E4-25حیاتي واإلعدام2191315
E4-26الغرب والعالم220707
E4-27األیدولوجیة الصھیونیة221710
E4-28األیدولوجیة الصھیونیة222695
E4-29أسبوع العلم الثالث والثالثین عن المجلس األعلى للعلوم في سوریا223917
E4-30تكنولوجیا الطاقة البدیلة224705
E4-31لغة الكیمیاء225686
E4-32المدخل إلى الكیمیاء226351
E4-33 وضع السیاسات والتدریب والتنمیة لألفراد2271255
E4-34أضواء على مفاھیم2281348
229613Common mistakes in EnglishE4-35
E4-36حمایة البیئة في المدن2301181
E4-37عمان231662



E4-38الھجرة من الجنة232568
E5-1دمشق الشام233221
E5-2رأس الشمرة (أثار أوغاریت)234664
E5-3فلسطین أرض الحضارات235832
E5-4إیران2361464
E5-5المجتمع العربي237364
E5-6مرآة الشام238573
E5-7المروج السندسیة الفسیحة239290
E5-8الجزیرة السوریة240625
E5-9دمشق العراقة والمعاصرة241799
E5-10في رحاب دمشق242199
E5-11محافظة طرطوس243185
E5-12شموع في الظالم244645
E5-13العھد الجدید في سوریة245722
E5-14الجزیرة السوریة246408
E5-15مدارات العشق والصدى2471528
E5-16انكسارات الرؤى2481535
E5-17عملیات التصدیر والصادرات والمصدرون2491219
E5-18دلیل مؤسسات وشركات القطاع العام2501220
E5-19المدخل إلى الظام الجمركي2511223
E5-20االكتشاف المبكر لألمراض الناتجة عن التعرض المھني252635
E5-21الماء والصحة2531454
E5-22المدمنون2541320
E5-23الشیخوخة2551351
E5-24طب الشیخوخة2561349
E5-25االدمان مظاھرة وعالجھ257639
E5-26الحشرات الناقلة لألمراض258691
E5-27دلیل األدویة الوطنیة2591005
E5-28المرجع الدوائي السوري2601271
E5-29آالم الظھر261361
E5-30الوجیز في طب العمل262405
E5-31السالمة والصحة المھنیة263
E5-32الوجیز في طب العمل264667
E5-33الصحة النفسیة265298
E5-34السرطان ھل یمكننا الوقایة منھ ؟266
E5-35الصحة والسالمة المدنیة267392
E5-36صحتنا من سالمة كوكبنا2681121
E5-37رجل المباحث في ربع قرن269670
E5-38تربیة الیسر وتخلف التنمیة270741
E5-39الحمامات الدمشقیة271256
E5-40دمشق في مطلع القرن العشرین272218
E5-41الطبیعة والنفس البشریة2731247
E5-42دراسة المخطط التنظیمي واألسس التنظیمیة274646
E5-43التربیة البیئیة2751350
E5-44العید الذھبي لكلیة الطب276735
E5-45البیان اإلحصائي الخامس للھیئة العامة لمشفى المواساة277724
E5-46دراسة حول تلوث األنھار2781459
E5-47دلیل طرائق التحالیل المخبریة لمراقبة جودة المیاه2791270
E5-48البیبلیوغرافیة اإلقلیمیة لصحة البیئة2801077
E5-49مصادر االشعاعات  المؤینة2811447


