
اسم الكتابرقم خاصمسلسل
رمز 

التخزین
G2-1حافظ األسد والحریة1120/1
G2-2األسد سید الشرق األوسط2997
G2-3حافظ األسد مسیرة مناضل3268
G2-4والدة دمشق4200
G2-5الحصن51298
G2-6شھداء الحرب العالمیة الكبرى6384
G2-7الرئیس حافظ األسد القائد والمفكر7988
G2-8عامان على االنطالقة الواثقة81375
G2-9الحقیقة القومیة واالستراتیجیة الدیمقراطیة91060
G2-10المدخل إلى فكر الرئیس حافظ األسد101202
G2-11لطفي الحفار ١٨٨٥-11965١٩٦٨
G2-12زكي األرسوزي12820
G2-13الخالدون13226
G2-14التاریخ تحركة الصدفة14822
G2-15االنطالقة الواثقة في عامھا الخھامس151448
G2-16حافظ األسد والسالم في الشرق األوسط16929
G2-17 حافظ األسد17225
G2-18رجل الدولة181000
G2-19الوحدة طریق العرب للمستقبل19996
G2-20الرئیس حافظ األسد القائد والمفكر20956
G2-21باسل حافظ األسد218230
G2-22رؤى في فكر القائد األسد221004
G2-23قراءة جدیدة في فكر القائد المفكر حافظ األسد231291
G2-24حافظ األسد  رجل الشرق األوحد24951
G2-25حافظ األسد والحربة251332
G2-26صور مشرقة من نضال حوران26882
G2-27رجل الدولة271536
G2-28یاسر عرفات من التوریط إلى التفریط28952
G2-29الملحمة الخالدة29955
G2-30رجال تحدثوا عن القائد الخالد وعن نجلھ بشار301189
G2-31حافظ األسد31874
G2-32حافظ األسد والقومیة العربیة32930
G2-33قراءة جدیدة في فكر القائد المفكر حافظ األسد331188
G2-34التبرئة - قضیة سیاسیة34614
G2-35كذلك قال االسد35603
G2-36كیف استقلت سوریة36633
G2-37حكام دمشق371573
G2-38معارك خالدة في تاریخ الجیش38255
G2-39اغتیال الحریري39465
G3-1الجاسوسیة األمریكیة أمام القضاء السوري40226
G3-2األھداف القومیة والدولیة لجامعة الدول األوربیة41660
G3-3الصراع العربي اإلسرائیلي والشرعیة الدولیة42885
G3-4سطور خالدة مع القائد األمین431326
G3-5دیوان الوطن المحتل44362
G3-6نضال المنظمات الشعبیة45774
G3-7الجبھة الوطنیة التقدمیة - مجلس الشعب461089
G3-8نضال البعث العربي االشتراكي47743
G3-9الحركة القومیة في سوریة48269
G3-10الدیمقراطیة والسالم في نھج حافظ األسد49801
G3-11االنتفاضة الفلسطینیة الكبرى50832
G3-12البعث51202
G3-13حافظ األسد وتجربة الجبھة الوطنیة التقدمیة في سوریا52784
G3-14حركة التاریخ ووحدة األمة في فكر حافظ األسد53915
G3-15االتحاد القومي54622
G3-16النفیس في سیاسات الرئیس55821
G3-17الوحدوي االشتراكي56732
G3-18البعث والمستقبل القومي57624
G3-19اسرائیل الكبرى والھجمات الیھودیة58793
G3-20الوالیات المتحدة طلیعة االنحطاط591006
G3-21المذبحة60207
G3-22دور بریطانیا في تھوید فلسطین العربیة611453
G3-23المد الوحدوي والتحلیل النفسي والسیاسي62789
G3-24النفط والعالقات الدولیة63698
G3-25المد الوحدوي والتحلیل النفسي والسیاسي64795
G3-26إلغاء عقد اإلذعان65241
G3-27الھند وفلسطین66470
G3-28التخطیط االعالمي السیاسي67313
G3-29التخطیط االعالمي السیاسي68639
G3-30جبھة الصمود69165
G3-31مجلس الشعب في سوریة جزء 70576١
G3-32المقاطعة االقتصادیة للصھیونیة وإسرائیل71893
G3-33صراع القوى العظمى حول القرن اإلفریقي72690
G3-34سوریة قلب العروبة النابض73721
G3-35أوربا الغربیة والصراع العربي الصھیوني74229
G3-36األسد قائد ورسالة75802



G3-37أوربا الجدیدة والعرب76769
G3-38یھود ال إسرائلیون77642
G3-39سیاسة األمر الواقع78458
G3-40ثائر من الجنوب791477
G4-1االنتفاضة - الصورة تتكلم801425
G4-2محاور استراتیجیة811319
G4-3حافظ األسد ودوره القومي في لبنان جزء 82242١
G4-4حافظ األسد ودوره القومي في لبنان جزء ٢-83
G4-5إنتفاضة األقصى الشریف841419
G4-6الحرب الفدائیة في فلسطین85635
G4-7الحسابات القومیة -86234١
G4-8بنیة الدول االشتراكیة87315
G4-9الثقافة القومیة االشتراكیة88394
G4-10حافظ األسد والنظام الدولي الجدید89921
G4-11الخارطة السیاسیة داخل الكیان الصھیوني90460
G4-12اإلرھاب الصھیوني911405
G4-13حافظ األسد قائد ورسالة92786
G4-14كامب دیفید93278
G4-15الثورة والفكر التربوي94737
G4-16مختارات95184
G4-17كارثة فلسطین العظمى96720
G4-18قرأت في تلمودھم971426
G4-19الدیمقراطیة والسالم في نھج حافظ األسد98812
G4-20حافظ األسد قائد ورسالة99786

G4-21الدیمقراطیة والسالم في نھج حافظ األسد100801
G4-22من حصاد العام الثاني لثورة ٨ آذار101673
G4-23خمسة أعوام من عمر الثورة102623
G4-24الحركة التصحیحیة 1031379١٩٧٠
G4-25اإلخوان المسلمون - جزء 104253١
G4-26اإلخوان المسلمون - جزء 105٢
G4-27اإلخوان المسلمون - جزء 106٣
G4-28اإلخوان المسلمون - جزء 107٤
G4-29سوریة الثورة في عھدھا الجدید108733
G4-30سوریة الثورة في عامھا السادس109701
G4-31سوریة وثالثون عاما من مسیرة التصحیح1101397
G4-32سوریة وثالثون عاما من مسیرة التصحیح1111237
 G5-1البیعة األبدیة112817
G5-2مسیرة العطاء والوفاء113803
G5-3البیعة الشعبیة االجماعیة الخامسة للرفیق حافظ األسد1141080
G5-4حقیقة الثورة وأھدافھا115643
G5-5أزمة فتح116254
G5-6التصحیح الثوري117228
G5-7المغتربون العرب في المھجر118813
G5-8الجبھة التقدمیة الوطنیة119736
G5-9حافظ األسد120669
G5-10حافظ األسد121784
G5-11االستیطان الصھیوني والمقاومة الفلسطینیة122891
G5-12االتحاد القومي123622
G5-13حركة التاریخ ووحدة األمة في فكر حافظ األسد124914
G5-14الخالدون125222
G5-15الجوالن مفتاح السالم في الشرق األوسط1261129
G5-16البیان الثاني إلى الشعب السوري127770
G5-17قصائد إلى باسل األسد128926
G5-18خطاب السید الرئیس 129661
G5-19قصائد للوطن1301310
G5-20 زھرة الجنوب131260
G5-21تحت عباءة الوطن1321581
G5-22عروسة الجوالن133279
G5-23فلسطین ومؤتمر القمة العربیة134620
G5-24دلیل القدس في عیون سوریة  عدد (١٠)135
G5-25ذكرى الجالء13658
G5-26سوریة ملتقى شرق األمم13759
G5-27ثورة العرب138602
G5-28سفرنامة139601
G5-29المؤتمر العربي في بلودان14062
G5-30عامان في عمان14163
G5-31في طریق الحریة142129
G5-32مجموعة الوثائق السیاسیة143154
G5-33قرارات المفوضیة العلیا 144136١٩٣٦
G5-34قرارات المفوضین السامیین145135
G5-35الحكومة السوریة في ثالث سنین146134
G5-36من الرئیس حافظ األسد إلى الرئیس بشار األسد عدد (٢٥)147
G5-37حزب هللا  عدد (١٨)148
G5-38لتكامل بین مرحلتین149790
G5-39ألبوم الثورة في صور  عدد (٩)150
G5-40ماذا حدث في تشرین151609
G6-1دلیل ھاتف ١٩٩٧ عدد (٢)152
G6-2دلیل المعرض الثالث للكتاب العربي 153١٩٨٧



G6-3دلیل المعرض الخامس  للكتاب العربي 154١٩٨٩
G6-4مؤسسة میاه عین الفیجة بدمشق - دراسة تاریخیة واجتماعیة155
G6-5حكام دمشق (٥) نسخ156
G6-6تاریخ رؤساء الحكومات السوریة ١٩١٨-157٢٠١٦
G6-7تاریخ رؤساء الجمھوریة العربیة السوریة ١٩١٨-158٢٠١٧

G6-8سوریة صناعة النصر


