
 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -88- 

 
 جامع التوريزي بمدينة دمشق

 م 0228 – 0221هـ/ 328 – 328
 دراسة آثارية معمارية
 *د. محمود مرسي مرسي

 (:0الموقع )شكل

 المنشئ وتاريخ اإلنشاء:

                                                           
*

 



 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -88- 

 (:8،  2لوصف المعماري )شكل 

                                                           



 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -88- 

                                                           

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

 

-  

-  

-  

= 



 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -89- 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 - =  

-  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Goodwin (G.), A history of Ottoman Architecture, Thames and Hudson, 

London 1997, P. 54 Fig. 49, P. 120 Fig. 112, P. 158 Fig. 147. 

Gabriel (A.), Les Mosquees de Constantinople, Syria (Revue D’art Orintal 

et d’archeologie), Tome V11, Paris 1926, P. 385 Fig 19. P.388 Figs. 21-22, 

P.390 Fig 24. 

Sozen (M.), Some Important Manuments from the Turkish Period in 

Diyarbakir, IV eme Conges international d’art Turc, Editions de L’universite 

de province, 1976, P.225 Fig 13, P.226 Fig. 18, P. 227 Fig 23.



 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -89- 

                                                           

Hasan (P.), Sultanate Mosques and Continuity in Bengal architecture, 

Muqarnas, Vol. 6, Leiden- E.J. Brill, 1988, P. 60 Fig 2, P. 61 Fig 3, P. 62 Fig. 

5.

Michell (G.), The Islamic Heritage of Bengal, Unesco, Belgium, 1984, PP. 

71, 82, 44, 66, 76. 

Kuran (A.), The Mosque in early Ottoman Architecture, the University of 

Chicago Press, Chicago and London, 1968, PP. 79, 80, 82, 86, 94.

Gabriel (A.), Op. cit., P. 96 Fig 29, P. 368 Fig. 7, P. 377 Fig 13, P. 397 Fig 

30.

Goodwin (G.), Op. Cit., P. 382 Fig 396, P. 389 Fig 406. 



 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -89- 

                                                           

Harirchi (Z.) and Others, Ganjnameh, Cyclopaedia of Iranian Islamic 

Architecture, Vol.2, Mosques of Esfahan, Shahid Beheshti University, Faculty 

of Architecture and Urban Planning, documentation and research center, 

Tehran, 1996, pp. 166-172, 154-164, 134-144. 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

-  

 

 

- 

 

-  

- Williams (C.), Islamic Monuments in Cairo, A practical Guide, A.U.C., 

Cairo 1993, PP. 99-100.  



 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -89- 

                                                                                                                                                         

 

 

-  

-  

-  

 

-  

 

-  

 

-  

-  

- 



 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -89- 

                                                           



 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -89- 

                                                           

- 

- 



 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -89- 

                                                           



 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -88- 

                                                           



 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -88- 

 السطر األول: 

 السطر الثاني:

 السطر الثالث: 



 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -88- 

 السطر الرابع:

 سطر الخامس:الجزء األول من ال



 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -999- 

 السطر األول:

 السطر الثاني:

 السطر الثالث:



 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -999- 

 السطر الخامس:

 السطر السادس:

 السطر السابع:

                                                           



 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -999- 



 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -999- 

                                                           



 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -999- 

                                                           



 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -999- 

 قائمة المصادر والمراجع

 أوالً: المصادر:

 ثانياً: المراجع العربية:



 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -999- 

 

 



 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -998- 



 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -998- 

 ثالثاً: المراجع األجنبية المعربة:

 رابعاً: المراجع األجنبية:

 Gabriel (A.), 

Les mosquées de Constantinople, Syria (Revue d’art Oriental 

et d’archéologie), Tome VII, Paris, 1926. 

 Goodwin (G.), 

A History of Ottoman architecture, Thames and Hudson, 

London, 1997. 

 Haririchi (Z.) and Others, 

Ganjnameh, Cyclopaedia of Iranian Islamic architecture, Vol. 

2, Mosques of Esfahan, Shahid Beheshti university, Faculty 

of Architecture and urban planning, documentation and 

research center, Tehran, 1996. 

 

 



 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -998- 

 Hasan (P.), 

Sultante mosques and continuity in Bengal architecture, 

Muqarnas, Vol. 6, Leiden-E.J. Brill, 1989.

 Kuran (A.), 

The mosque in early Ottoman architecture, the university of 

Chicago press, Chicago and London, 1968.

 Michell (G.), 

The Islamic heritage of Bengal, Unesco, Beligum, 1984. 

 Sözen (M.), 

Some important monuments from the Turkish period in 

Diyarbakir, IV
eme

 congrès international d’art Turc, editions de 

L’université de province, 1976.

 Williams (C.), 

Islamic monuments in Cairo, A practical Guide, A.U.C., 

Cairo, 1993.



 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -999- 



 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -999- 



 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -999- 



 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -999- 



 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -999- 



 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -999- 



 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -999- 



 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -998- 



 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -998- 



 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -998- 



 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -999- 



 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -999- 



 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -999- 



 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -999- 



 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -999- 



 (8جملة االحتاد العام لآلاثريني العرب ) ــــــــــــــــــــــــــ

 -999- 

 

 

 
 


