
اسم الكتابرقم خاصمسلسل
رمز 

التخزین
F1-1الفتوحات االسالمیة الجزء 1124٢
F1-2الفتوحات االسالمیة الجزء 2123١
F1-3حاضر العالم االسالمي األجزاء ٣-3122٤
F1-4حاضر العالم االسالمي األجزاء ١-4121٢
F1-5تراث االسالم5120
F1-6خزائن الكتب العربیة في الخافقین الجزء 6119٢
F1-7خزائن الكتب العربیة في الخافقین الجزء 7118١
F1-8دفتر مسافات القرى السوریة8117
F1-9مشاھد الرجال9113
F1-10تاریخ البیمارستانات في االسالم10112
F1-11عشائر الشام11111
F1-12نھر الذھب في تاریخ حلب  الجزء 12110٣
F1-13نھر الذھب في تاریخ حلب  الجزء 13109٢
F1-14نھر الذھب في تاریخ حلب  الجزء 14108١
F1-15النجوم الزاھرة   - الجزء 15107٩
F1-16النجوم الزاھرة   - الجزء 16106٨
F1-17النجوم الزاھرة   - الجزء 17105٧
F1-18النجوم الزاھرة   - الجزء ٦ 18104
F1-19النجوم الزاھرة   - الجزء 19103٥
F1-20النجوم الزاھرة   - الجزء 20102٤
F1-21النجوم الزاھرة   - الجزء 21101٣
F1-22النجوم الزاھرة   - الجزء 22100٢
F1-23النجوم الزاھرة   - الجزء 2399١
F1-24منتخبات التواریخ لدمشق - الجزء 2498٣
F1-25منتخبات التواریخ لدمشق - الجزء 2597٢
F1-26سیرة أحمد بن طولون2694
F2-1حضارة العرب2751
F2-2أیام الغرب في الجاھلیة2852
F2-3تاریخ المملكة السوریة2964
F2-4سوریة بین عھدین3065
F2-5تاریخ مدینة دمشق - المجلد األول3166
F2-6تاریخ مدینة دمشق - المجلد الثاني3267
F2-7تھذیب تاریخ ابن عساكر الجزء 3368١
F2-8تھذیب تاریخ ابن عساكر الجزء 3469٢
F2-9تھذیب تاریخ ابن عساكر الجزء 3570٣
F2-10تھذیب تاریخ ابن عساكر الجزء 3671٤
F2-11تھذیب تاریخ ابن عساكر الجزء 3772٥
F2-12تھذیب تاریخ ابن عساكر الجزء 3873٦
F2-13تھذیب تاریخ ابن عساكر الجزء 3974٧
F2-14من ھم في سوریة4075
F2-15تاریخ بیروت4184
F2-16تاریخ صیدا4285
F2-17تاریخ داریا4386
F2-18صالح الدین األیوبي4490
F2-19فوزي الغزي4591
F2-20تاریخ مملكة حلب4692
F2-21تاریخ الفالحین في الوطن العربي - جزء 47989١
F2-22تاریخ الفالحین في الوطن العربي - جزء 48990٢
F2-23تاریخ الفالحین في الوطن العربي - جزء 49991٣
F2-24تاریخ الفالحین في الوطن العربي - جزء 50992٤
F2-25حاشیة ابن عابدین الجزء 51170١
F2-26حاشیة ابن عابدین الجزء 52171٢
F2-27حاشیة ابن عابدین الجزء 53172٣
F2-28حاشیة ابن عابدین الجزء 54173٤
F2-29حاشیة ابن عابدین الجزء55174٥
F2-30حاشیة ابن عابدین الجزء56175٦
F2-31تكملة حاشیة ابن خلدون الجزء 57176٧
F2-32تكملة حاشیة ابن خلدون الجزء 58177٨
F3-1معجم البلدان المجلدات ١-5926٢
F3-2معجم البلدان المجلدات ٣-6027٤
F3-3معجم البلدان المجلدات ٥-6128٦
F3-4معجم البلدان المجلدات ٧-6229٨
F3-5معجم البلدان المجلدات ٩-١٠ 6330
F3-6الحلل السندسیة  المجلد 6431١
F3-7الحلل السندسیة  المجلد 6532٢
F3-8الحلل السندسیة  المجلد 6633٣
F3-9نفح الطیب  المجلد 6734١
F3-10نفح الطیب  المجلد 6835٢
F3-11نفح الطیب  المجلد 6936٣
F3-12نفح الطیب  المجلد 7037٤
F3-13تاریخ سینا7138
F3-14جغرافیة شبھ جزیرة العرب7239
F3-15فتوح البلدان7340
F3-16المشرق االسالمي7441
F3-17مسالك األمصار7542



F3-18المسجد الجامع بالقیروان7643
F3-19خطط الشام  المجلدات ١-7744٢
F3-20خطط الشام  المجلدات ٣-7845٤
F3-21خطط الشام  المجلدات ٥-7946٦
F3-22تاریخ الجبري  المجلد 8047١
F3-23تاریخ الجبري  المجلد 8148٢
F3-24تاریخ الجبري  المجلد 8249٣
F3-25تاریخ الجبري  المجلد 8350٤
F4-1تاریخ الطبري  المجلد  841١
F4-2تاریخ الطبري  المجلد  852٢
F4-3تاریخ الطبري  المجلد  863٣
F4-4تاریخ الطبري  المجلد  874٤
F4-5تاریخ الطبري  المجلد  885٥
F4-6تاریخ الطبري  المجلد  896٦
F4-7تاریخ الطبري  المجلد  907٧
F4-8تاریخ الطبري  المجلد  918٨
F4-9تاریخ سوریة  المجلد 9210٢
F4-10تاریخ سوریة  المجلد 9311٣
F4-11تاریخ سوریة  المجلد 9412٤
F4-12تاریخ سوریة  المجلد 9513٥
F4-13تاریخ سوریة  المجلد 9614٦
F4-14تاریخ سوریة  المجلد 9715٧
F4-15تاریخ سوریة  المجلد 9816٨
F4-16تاریخ سوریة  المجلد 9917٩

F4-17الموجز في تاریخ سوري10018
F4-18تاریخ ابن خلدون المجلد 10119١
F4-19تاریخ ابن خلدون المجلد 10220٢
F4-20تاریخ ابن خلدون المجلد 10321٣
F4-21تاریخ ابن خلدون المجلد 10422٤
F4-22تاریخ ابن خلدون المجلد 10523٥
F4-23تاریخ ابن خلدون المجلد 10624٦
F4-24تاریخ ابن خلدون المجلد 10725٧
F5-1القاموس المحیط مجلد 108130١
F5-2القاموس المحیط مجلد 109131٢
F5-3القاموس المحیط مجلد 110132٣
F5-4القاموس المحیط مجلد 111133٤
F5-5معجم األدباء األجزاء ١-112155٢
F5-6معجم األدباء األجزاء ٣-113156٤
F5-7معجم األدباء األجزاء ٥-114157٦
F5-8معجم األدباء األجزاء ٧-115158٨
F5-9معجم األدباء األجزاء ٩-116159١٠
F5-10معجم األدباء األجزاء ١١-117160١٢
F5-11معجم األدباء األجزاء ١٣-118161١٤
F5-12معجم األدباء األجزاء ١٥-119162١٦
F5-13معجم األدباء األجزاء ١٧-120163١٨
F5-14معجم األدباء األجزاء ١٩-121164٢٠
F5-15المعجم الموحد الشامل  عدد (١١)122262
F5-16اآلثار االسالمیة والتاریخیة في حلب123287
F5-17تاریخ بیزنطة124284
F6-1جولة أثریة125219
F6-2آثارنا126602
F6-3تاریخ سوریا القدیم127265
F6-4العرب والیھود في التاریخ128128
F6-5الوالیات المتحدة المشرق العربي129674
F6-6تاریخ أوربا130286
F6-7القالئد الجوھریة131198
F6-8مالمح التاریخ العربي132600/1
F6-9تاریخ العرب القدیم133285
F6-10تاریخ الشام134214
F6-11بالد الشام في القرن 135220١٩
F6-12تاریخ دمشق136215
F6-13تاریخ العصر األموي137283
F6-14الدولة االسالمیة138197
F6-15دراسات تاریخیة139314
F6-16العرب والسامیون والعبرانیون وبنو إسرائیل والبالد140773
F6-17الدول االسالمیة141196
F6-18تاریخ االقتصاد في الحضارة االسالمیة1421534
F6-19المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري - المجلد األول القسم العام143
F6-20المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري - المجلد الثاني القسم األلفابائي م.ج144
F6-21المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري - المجلد الثالث القسم األلفابائي ح.س145
F6-22المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري - المجلد الرابع القسم األلفابائي ش.ق146
F6-23المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري - المجلد الخامس القسم األلفابائي ك.ي147


