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 ض المعرجعة مرامة  ئقا

 

 

  :تجربة لوحة نقش  .تقريبًا 1799 عام كاسواس  فرانسووا لويس غرار على مجهول فنان تدمر، إلى طريقها في قافلة.  1

15.5x  27.3  400118  لألبحاث معهد جتي .(سم 39.5  ×29.2) بوصة 

 

I. تراث مدينة تدمر  خلق 

 

 كاساس فرانسوا لويس

 يرامعم ومهندسفنان 

 

 

النقش.  .كاسواس فرانسووا لويس غرار على دودي  وروبر  مالبيسو  جورج الخلفية، في بيل معبد مع األعمدة شاار .  2

 باريس ) مصورنوب جورحلة إلى سووريا  فينيقيا  فلسونين  من.  (سوم 39  ×34) بوصوة 16.9x  36.6 العالمة:لوحة  

 840011  لألبحاث معهد جتي  58لوحة   1مجلد  (تقريبًا  1799عام
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 النقش.جان باتيسوو ريفيل و م. أ. بنويسوو على غرار لويس فرانسوا كاساس. . زخرفة معمارية من قبر في تدمر، 3
سم(. من رحلة إلى سوريا  فينيقيا  فلسنين وجنوب مصر )باريس   45×  28.5بوصة ) 11.8×  18.3  العالمة: حةلو

 840011 .معهد جتي لألبحاث 137لوحة  1تقريبًا(  مجلد  1799عام 

 

  
  غر يتشوارل  م مونيسو   ( ليحمص قبل رحلته إلى تدمر )التفاصا  نةيلمد  ةياألجواء الخارج سفرانساوا كاساا سيرسا  لو.  4

سوووم(. من رحلة إلى    41×   21.5بوصوووة )  16.1×    8.4 . النقش.  لوحة العالمة:فرانسووووا كاسووواس سيعلى غرار لو

جتي لألبحواث   . معهود  20  لوحوة  1(  مجلود  بًوايتقر 1799عوام    س يوجنوب مصووووور )بوار  نيفلسووووون  ا يو قينيف  ا يو سوووووور

840011   

 

  
كاسوواس.  فرانسوووا لويس غرار على ميغر تشووارل  سوويمون البدو، شاايو  إلى الهدايا يقد  كاساااس فرانسااوا لويس.  5

 840011  لألبحاث معهد جتيسم(.  41×  21.5بوصة ) 16.1×  8.4 العالمة:لوحة  النقش.
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 فيغني لويس

 ومصور سفينة ئد قا

 

 

   R.40.2016  لألبحاث معهد جتيألبومين.  . نبعة1859فيغني  عام   لويس ،شخصية صورة. 6

 

 

7a  .(.سوم  20×  26)بوصوة   7.8×   10.2 :ألبومين نبعة.  1864عام    فيغني لويس البتراء، في بالخزنة يسامى ما 

 R.14.2012  لألبحاث جتي  دمعه

 

 

7b  .يساامى فيغني لما لويس لصااورة ضااوئي ا محفور تصااوير  نقش .فيغني لويس البتراء، في بالخزنة يساامى ما 

 بول أونوريه من (.سووم  20×   26)بوصووة    7.8×  .210: فيغني لويس غرار على نيغر تشووارل  البتراء، في بالخزنة

  (1874  بواريس )  رحلوة إلى البحر الميو،   بترا وعلى الةوووووفوة الغربيوة لنهر ا ردن لوين دوك ألبر   دي جو يف

 2850-401  لألبحاث معهد جتي .44 .لوحة
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II .المدينة  مخنن 

 

 

   18.5  ×26.3ة:مالعالحة  لو 1799. عام كاسوواس  فرانسوووا لويس غرار على بيريه لويس تدمر، مدينة تخطيط.  8

   1مجلد  (تقريبًا  1799عام  )باريس  مصوروجنوب    فينيقيا  فلسونين ى سووريارحلة إل من  .(سومx 47 66.5) بوصوة

  840011 لألبحاث معهد جتي .26 لوحة

 

 بل معبد

 

 

 19.7 × 15.3 العالمة:لوحة  لنقش. كاسواس. ا فرانسووا لويس غرار على فارين نيكوالس تشوارل  بل، معبد تخطيط.  9

   1مجلد  (تقريبًا  1799عام  )باريس  مصوروجنوب  رحلة إلى سووريا  فينيقيا  فلسونين   من.  (سوم 39×  50.2) بوصوة

 840011  لألبحاث معهد جتي  28 لوحة

 

 

 8.8 × 11.4 :ألبومين . نبعة1864عام   فيغني  لويس للساااااحة، الغربي الجنوبي الخارجي نركال بل، . معبد10

 R.15.2015  لألبحاث معهد جتي .(سم 29 ×  22.5) بوصة
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 فرانسوووا لويس غرار على لينارد  باتيسوو  وجان دي مايسووون للساااحة، الغربي الجنوبي الخارجي الركن بل، . معبد11

رحلة إلى سووريا  فينيقيا    من .(مسو    .x592 545.)  بوصوة 36.4×.17 9العالمة:لوحة  قريبًا.  ت  1799  عام كاسواس 

 840011  لألبحاث معهد جتي .33لوحة    1مجلد  (تقريبًا  1799عام  )باريس مصروجنوب فلسنين 

 

 

 بوصة 8.8 × 11.4 :ألبومين نبعة 1864. عام فيغني  لويس للمعبد، الداخلي الحر  منظر بل، . معبد12

 R.15.2015  لألبحاث معهد جتي .(سم29 × 22.5) 

 

 

  لألبحاث  معهد جتي .(سوم29 × 22.5) بوصوة 11.4 × 8.8 :ألبومين نبعة  .1864عام فيغني  لويس ،بل . معبد13

2015.R.15 

 

 

 تقريبًا. النقش. السوومة 1799 عام كاسوواس  فرانسوووا لويس غرار على برتول  غابرييل وبيير ليباجيلي  بل، . معبد14

  )باريس مصووروجنوب رحلة إلى سوووريا  فينيقيا  فلسوونين  من .(سووم  x 47 30)  بوصووة  .518 ×  11.8ة:الممي 

 840011  لألبحاث معهد جتي. 35لوحة    1مجلد  (تقريبًا 1799 عام

http://primo.getty.edu/GRI:GETTY_ALMA21126932050001551
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  لألبحاث  معهد جتي .(سوم29 × 22.5) .بوصوة 11.4 × 8.8 نوميألب نبعة  1864    عاميفيغن لويس بل، معبد.  51

2015.R.15 

 

 

  لألبحاث معهد جتي .(سم29 × 22.5)  .بوصة 11.4 × 8.8 :ألبومين نبعة  1864فيغني  عام   لويس بل، . معبد16

2015.R.15 

 

 

  لألبحاث معهد جتي .(سم29 × 22.5)  .بوصة 11.4 × 8.8 :ألبومين نبعة  1864فيغني  عام   لويس بل، . معبد17

2015.R.15 

 

 

  لألبحاث معهد جتي .(سم29 × 22.5)  .بوصة 11.4 × 8.8 :ألبومين نبعة  1864فيغني  عام   لويس بل، . معبد18

2015.R.15 
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  .بوصوووووة  :8.8 × 11.4 ألبومين نبعوة  1864للمعبود  عوام   الوداخلي الحرم فيغني  مودخول لويس بال، . معباد19

 R.15.2015  لألبحاث معهد جتي .(سم29 × 22.5)

 

 

 لويس غرار على برتول  غابرييل وبيير ريفيل بابتيسو  جان للمعبد  الداخلي الحرم فيغني  مدخل لويس بل، . معبد20

رحلة إلى سووريا   من.  (سومx 46  29بوصوة ) 11.4  ×18 :العالمةلوحة  تقريبًا. النقش.   1799عام كاسواس  فرانسووا

 840011  لألبحاث معهد جتي .46لوحة    1مجلد  (تقريبًا  1799عام  )باريس مصروجنوب  نين فينيقيا  فلس

 

 

 1799 عام كاسوواس  فرانسوووا لويس غرار على بنويسوو  أية إم للمعبد  الداخلي الحرم مدخل تفاصوويل بل، . معبد21

رحلة إلى سووووريا  فينيقيا  فلسووونين  من.  (سووومx 27.5 45.5) بوصوووة 10.8  × 17.9:العالمةلوحة  تقريبًا. النقش. 

 840011  لألبحاث معهد جتي .41لوحة    1مجلد  (تقريبًا  1799عام  )باريس مصروجنوب  
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 تجريبية لوحة كاساس. نقش فرانسوا لويس غرار على غي  للمعبد، الداخلي الحر  بناء إعادة بل، معبد. 22

 12.2  x 8.31  1799عام  )باريس مصوروجنوب  رحلة إلى سووريا  فينيقيا  فلسونين   من .(سوم  46.5  ×31) بوصوة  

 840011  لألبحاث معهد جتي 38.لوحة    1مجلد   (تقريبًا

 

 

تقريبًا.   1799 عام كاسواس  فرانسووا لويس غرار على مجهول فنان للمعبد، الداخلي الحر  ساق  تفاصايل بل، . معبد23

 840011  لألبحاث معهد جتي. (سم x 58 39.5بوصة ) 15.5x  22.8 :تجريبية لوحة نقش

 

 

تقريبًا.   1799 عام كاسواس  فرانسووا لويس غرار على مجهول فنان والسااحة، المعبد منظر بناء، إعادة بل، معبد.  24

 840011  لألبحاث معهد جتي. (سم 45  ×29)بوصة  11.4x  17.7 :تجربة لوحة نقش
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 شمين بعل معبد

 

 

لوحة كاسوواس. النقش.   فرانسوووا لويس غرار على رانسوووني  نيكوال بيير بناء، وإعادة تخطيط شاامين، بعل . معبد25

 عام  يسار)ب مصوروجنوب  رحلة إلى سووريا  فينيقيا  فلسونين  من  .(سوم46.5x  30) بوصوةx 18.3:  11.8العالمة 

 840011  لألبحاث معهد جتي 77 . لوحة  1مجلد  (تقريبًا 1799

 

 

 

 معهد جتي. (سوم 29  ×22.5بوصوة ) 8.8x  11.4 :ألبومين نبعة .1864عام   فيغني  لويس شامين، بعل . معبد26

 R.15.2015  لألبحاث

 

 

  العالمة:لوحة كاساس. النقش.  فرانسوا لويس غرار على لينارد بابتيس  جان شمين، بعل معبد. 27

12.2x  717. 1799عام  )باريس  مصوروجنوب  رحلة إلى سووريا  فينيقيا  فلسونين   من  سوم(   45  ×31) بوصوة  

 840011  لألبحاث معهد جتي 75 .لوحة  1مجلد    (تقريبًا
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 التترابايلونالنصرو  قوس

 

 

 معهد جتي. (سوووم29 ×22.5بوصوووة ) 8.8x  11.4 :ألبومين . نبعة1864  عام فيغنس  لويس النصااار، . قوس28

 R.15.2015  لألبحاث

 

 

 :لوحة العالمة  . . النقشكاسووواس فرانسووووا لويس غرار على برتول  غابرييل وبيير دي مايسوووون النصااار، . قوس29

  )باريس مصوووووروجنوب رحلوة إلى سووووووريا  فينيقيوا  فلسووووونين  . من(سوووووم 57x 41.5) بوصوووووة 22.4× .316

 840011  لألبحاث معهد جتي 71 .ةلوح   1مجلد  (تقريبًا 1799 عام

 

 

 العالمة:لوحة كاساس. النقش.  فرانسوا لويس غرار على فارين نيكوالس تشارل  بناء  إعادة النصر، . قوس30

  )باريس مصووووروجنوب فينيقيا  فلسوووونين رحلة إلى سوووووريا   . من(سووووم x 56.5 41) بوصووووة 22.2 × .116 

 840011  لألبحاث معهد جتي 68 .لوحة  1مجلد  (تقريبًا 1799 عام

 

 

 

 

 

http://hdl.handle.net/10020/2015r15
http://primo.getty.edu/GRI:GETTY_ALMA21126932050001551
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سواس. النقش. اك فرانسووا لويس غرار على فارين نيكوالس تشوارل  العرةوي  والمقنع البناء إعادة النصار، . قوس31

 عام  )باريس مصروجنوب رحلة إلى سووريا  فينيقيا  فلسنين  . من(سوم 28x   43)ة  بوصو  x  16.9 11العالمة:لوحة  

 840011  لألبحاث معهد جتي  .67لوحة   1مجلد  (تقريبًا 1799

 

 

 كاسووواس  فرانسووووا لويس غرار على مجهول فنان الصاااورة، واجهة التترابايلون في قواعد به ةعمداأل . شاااار 32

 840011  لألبحاث معهد جتي. (سم 91 × 43) بوصة 35.8x  16.9 .تجربة لوحة . نقشتقريبًا 1799 عام

 

 

   .تجربة لوحة تقريبًا. نقش 1799 عام كاساس  فرانسوا لويس غرار على مجهول فنان ،التترابايلون تخيلي منظر.  33

 840011  لألبحاث معهد جتي. (سم  65.5 × 45.5بوصة )17.9 × 25.7

 

 

 

 عام كاسووواس  فرانسووووا لويس غرار على مجهول فنان الخلفية، في ألغوراا صاااورة مع للتترابيل تخيلي . منظر34

 840011  لألبحاث معهد جتي. (سم 44x  71) بوصة  17.3 × 27.9:تجربة لوحة تقريبًا. نقش 1799

 

 

 

http://primo.getty.edu/GRI:GETTY_ALMA21126932050001551
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 األعمدة شار 

 

 

 كاسوواس  فرانسوووا لويس غرار على دالنكورو لينارد  باتيسوو  وجان ليباجيلي   له، تخطيط مع األعمدة . شااار 35

رحلة إلى سووريا  فينيقيا  فلسونين   من.  (سوم   x 46 92.5) بوصوة 18.1x  36.4 العالمة:لوحة النقش.  .1799  عام

 840011  بحاثلأل معهد جتي 53 .لوحة  1 مجلد  (تقريبًا  1799عام  )باريس مصروجنوب  

 

 

 لويس غرار على فارين نيكوالس وتشووارل  ريفيل بابتيسوو  جان الخلفية، في النصاار قوس مع األعمدة . شااار 36

رحلة إلى سوووريا  فينيقيا   من. (سووم 46 ×  29.5) بوصووة 11.6x  18.1 العالمة:لوحة  النقش.  .كاسوواس فرانسوووا

 840011  لألبحاث معهد جتي .54 لوحة  1 مجلد  (تقريبًا  1799عام  )باريس مصروجنوب فلسنين 

 

 

 بوصة  8.8 × 11.4 :ألبومين نبعة .1864عام  فيغني  لويس األعمدة، شار  من الشرقي القس . 37

 R.15.2015  لألبحاث معهد جتي. (سم29 ×22.5)

 

 

 بوصة  x 8.8 11.4 :ألبومين نبعة .1864عام  فيغني  لويس األعمدة، شار  من الغربي . القس 38

 R.15.2015  لألبحاث معهد جتي. سم(29 ×22.5)

  

http://primo.getty.edu/GRI:GETTY_ALMA21126932050001551
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 بوصة x 8.8 11.4 :ألبومين نبعة .1864عام  فيغني  لويس األعمدة، شار  من األوسط . القس 39

 R.15.2015  لألبحاث معهد جتي. سم(29 ×22.5)

 

 

النقش.  .كاسواس فرانسووا لويس غرار على ني دينيس وفرانسووا مالبيسو  جورج مدة،األع شاار  من األوساط القسا .  40

 مصوووروجنوب رحلة إلى سووووريا  فينيقيا  فلسووونين  من .(سوووم  30x  44.5) وصوووةب  x  17.5  11.8العالمة:لوحة  

 840011  لألبحاث معهد جتي 55 .لوحة   1مجلد  (تقريبًا  1799عام  )باريس

 

 

النقش.  .كاسواس فرانسووا لويس غرار على بيكنو  وميشويل ريفيل بابتيسو  جان األعمدة، شاار  من األوساط القسا .  41

 مصوووروجنوب رحلة إلى سووووريا  فينيقيا  فلسووونين  من .سوووم(  30x  44.5) بوصوووة  x17.5  11.8 :العالمةلوحة  

 840011  لألبحاث معهد جتي 57 .لوحة   1مجلد  (تقريبًا  1799معا  )باريس

 

 

  بوصة x 8.8 11.4 :ألبومين نبعة 1864. عام فيغني  لويس ،األعمدة لشار  جزئين من شامل منظر. 42

 R.15.2015  لألبحاث يمعهد جت .نبعة لكل  (سم29 ×22.5)

 

http://hdl.handle.net/10020/2015r15
http://primo.getty.edu/GRI:GETTY_ALMA21126932050001551
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 القبور واد 

 

 

  :لوحة العالمة. النقش. كاساس فرانسوا لويس غرار على تيلييه لي فرانسوا تشارل  ،القبور واد  .43

12.9x  318. بوصوة  (33 x 46.5  سوم)1799عام  )باريس مصوروجنوب  رحلة إلى سووريا  فينيقيا  فلسونين   . من  

 840011  لألبحاث معهد جتي 101  لوحة  1مجلد  (تقريبًا

 

 

 

 معهد جتي .(سوم29 ×22.5بوصوة ) 8.8x  11.4 :ألبومين . نبعة1864عام   فيغني  لويس ،الهابيلبرج  ةمقبر  .44

 R.15.2015  لألبحاث

 

 

كاسوواس. النقش.  فرانسوووا لويس غرار على لينارد باتيسوو  وجان برتول  غابرييل وبيير ليباجيلي  ،القبور واد   .45

 رصووو موجنوب رحلة إلى سووووريا  فينيقيا  فلسووونين  من. (سوووم 29.5x   45.5 (بوصوووةx 17.9  .611:لوحة العالمة

 840011  لألبحاث معهد جتي 104 .لوحة   1مجلد  (تقريبًا  1799عام  )باريس

 

http://primo.getty.edu/GRI:GETTY_ALMA21126932050001551
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 معهد جتي .سووووم(29 ×22.5بوصووووة ) x  11.4 8.8:ألبومين . نبعة1864عام   فيغني  لويس البرج، مقابر  .46

 R.15.2015  لألبحاث

 

 

 معهد جتي .سووووم(29 ×22.5بوصووووة ) x  11.4 8.8:ألبومين . نبعة1864عام    فيغني لويس ،القبور واد   .47

 R.15.2015  لألبحاث

 

 

 

 معهد جتي .(سوووم 29  ×22.5)  بوصوووة x  11.4 :8.8ألبومين . نبعة6418  عام فيغني  لويس البرج، مقابر  .48

 R.15.2015  لألبحاث

 

 

 العالمة:لوحة . كاساس فرانسوا لويس غرار على ديليتر العرضي، المقطع كيتوت، برج مقبرة .49

http://hdl.handle.net/10020/2015r15
http://hdl.handle.net/10020/2015r15
http://hdl.handle.net/10020/2015r15
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18.1x  411.  عام  )باريس مصووروجنوب رحلة إلى سوووريا  فينيقيا  فلسوونين  من. (مسوو   29.5×   45.5) بوصووة 

 840011  لألبحاث معهد جتي  .108لوحة   1مجلد  (تقريبًا 1799

 

 

 بوصوة   46x  29.2العالمة:لوحة  س. كاسوا فرانسووا لويس غرار على ميغر تشوارل  سويمون كيتوت، برج مقبرة  .50

(18.1x  11.4سووم)1مجلد  (تقريبًا  1799عام  باريس)مصوور وجنوب  رحلة إلى سوووريا  فينيقيا  فلسوونين   . من  

 840011  لألبحاث معهد جتي 108 . لوحة

 

 

  تقريبًا   1799 عام كاسواس  فرانسووا لويس غرار على مجهول فنان الخارجي، الجزء تفاصايل ت،توكي برج مقبرة  .51

 840011  لألبحاث معهد جتي. (سم 35 × 553.5.) بوصة 3.9  ×21 :شقن

 

 

معهد  .(سووم 29  ×22.5بوصووة ) 11.4 × 8.8 :ألبومين . نبعة1864عام   فيغني  لويس ،الهابيلبرج  ةمقبر  .52

 R.15.2015  لألبحاث جتي

http://primo.getty.edu/GRI:GETTY_ALMA21126932050001551
http://primo.getty.edu/GRI:GETTY_ALMA21126932050001551
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لوحة كاسوواس. النقش.   فرانسوووا لويس غرار على برتول  غابرييل وبيير ليباجيلي  المدخل، لمليتشااو، برج مقبرة  .53

 عام  )باريس  مصووروجنوب  رحلة إلى سوووريا  فينيقيا  فلسوونين  من .(سووم  41 × 30.5) وصووةب   6.11×21:العالمة

 840011  لألبحاث معهد جتي 118 .لوحة  1 مجلد  (تقريبًا 1799

 

 

 

لوحة كاسوواس. النقش.   فرانسوووا لويس غرار على برتول  غابرييل وبيير  ليباجيلي المدخل، ،الهابيل برج مقبرة  .54

  )باريس مصووروجنوب رحلة إلى سوووريا  فينيقيا  فلسوونين  من  .(سووم  46.5 × 30.5)  بوصووة  x 18.3  12: العالمة

 840011  لألبحاث معهد جتي  .126لوحة   1مجلد  (تقريبًا 1799 عام

 

ا يوضا  العرضاي المقطع البرج، مقبرة  .55 كاسواس.   فرانسووا لويس غرار على ميسو  أليكسواندر نصافية، لتماثيل صاور 

 مصووروجنوب رحلة إلى سوووريا  فينيقيا  فلسوونين  من .(سووم 43 × 29) بوصووة 16.9 ×11.4 العالمة:لوحة  النقش. 

 840011  لألبحاث معهد جتي  .212لوحة   1مجلد  (يبًاتقر  1799عام  )باريس

 

http://primo.getty.edu/GRI:GETTY_ALMA21126932050001551
http://primo.getty.edu/GRI:GETTY_ALMA21126932050001551
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 :لوحة العالمةكاساس. النقش.  فرانسوا لويس غرار على ديليتر العرضي، المقطع البرج، مقبرة .56

11.6x  917. بوصووة (29.5 x 45.5   مسوو). عام  )باريس مصووروجنوب إلى سوووريا  فينيقيا  فلسوونين رحلة  من 

 840011  لألبحاث معهد جتي 123 .لوحة   1مجلد  (تقريبًا 1799

 

 

.  كاسواس فرانسووا لويس غرار على برتول  غابرييل وبيير البور  دي جي جي الداخلي، الجزء ،لمليتشاو مقبرة  .57

وجنوب رحلة إلى سوووريا  فينيقيا  فلسوونين  من .(سووم 45.5 × 29.5( بوصووة 17.9 ×  11.6:لوحة العالمةالنقش. 

 840011  لألبحاث جتي . معهد112لوحة   1مجلد  (تقريبًا 1799 عام  )باريس مصر

 

 

 :لوحة العالمةالنقش.  .كاساس فرانسوا لويس غرار على بنويس  أية إم العرضي، المقطع البرج، مقبرة .58

 عام  )باريس مصووروجنوب رحلة إلى سوووريا  فينيقيا  فلسوونين  من .(سووم 45.5 × 29.5( بوصووة17.9 ×  11.6

 840011  لألبحاث جتي . معهد 109لوحة   1مجلد  (تقريبًا1799 

http://primo.getty.edu/GRI:GETTY_ALMA21126932050001551
http://primo.getty.edu/GRI:GETTY_ALMA21126932050001551
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 :لوحة العالمة  النقش.   .كاسووواس فرانسووووا لويس غرار على رانسووووني  نيكوال بيير بناء، إعادة البرج، مقبرة  .59

  1799عام  )باريس رمصو وجنوب  رحلة إلى سووريا  فينيقيا  فلسونين   من .(مسو  27  44.5 × (بوصوة.610  17.5 ×

 840011  لألبحاث معهد جتي 31.1   لوحة1 مجلد  (تقريبًا

 

 

لوحة النقش.    .تقريبًا  1799عام كاسوواس  فرانسوووا لويس غرار على ديليسووتر المعمارية، التفاصاايل البرج، مقبرة  .60

  )باريس مصوووروجنوب رحلة إلى سووووريا  فينيقيا  فلسووونين  من .(سوووم  47 × 28(بوصوووة18.5x  11  ة:العالم

 840011  لألبحاث معهد جتي . 134 لوحة  1 مجلد  (تقريبًا  1799عام

 

 

 

http://primo.getty.edu/GRI:GETTY_ALMA21126932050001551
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. اكاسواسو  فرانسووا لويس غرار على كاثلين جاك ولويس ليباجيلي  الخارجي، جزءال تفاصايل ،لمليتشاو البرج مقبرة  .61

وجنوب رحلة إلى سوووريا  فينيقيا  فلسوونين  من  .(سووم29.5 × 45.5) بوصووة  17.9 × 11.6العالمة:لوحة  لنقش. ا

 840011  لألبحاث معهد جتي 1 .13  لوحة 1 مجلد  (تقريبًا  1799عام  )باريس مصر

 

 ة:تجرب لوحة تقريبًا. نقش  1799عام كاسواس  فرانسووا لويس غرار على مجهول فنان بناء، إعادة البرج، مقبرة  .62

 840011  لألبحاث معهد جتي. (سم 9.53 × 29.2) بوصة27.3 × 15.5

 

 

 :تجربة لوحة تقريبًا. نقش  1799عام كاساس  فرانسوا لويس غرار على مجهول فنان ،القبور واد  .63

 118400  لألبحاث معهد جتي. (سم54.7 × 41 ) بوصة  21.5×16.1

 

 

 فرانسوا لويس غرار على مجهول فنان ،(السفلي الجزء)  الزخرفية األشكال تفاصيل ،(العلو  الجزء)  القبور واد   .64

  لألبحاث معهد جتي. (سووم  x 30.8 47.2 (بوصووة x 12.1  18.5تجربة: لوحة نقش  .تقريبًا1799 عام كاسوواس 

840011 

 

 

  

http://primo.getty.edu/GRI:GETTY_ALMA21126932050001551
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 الجنائز  المعبد

 

 

 معهد جتي. (سووم x 29  22.5بوصووة ) 11.4 × 8.8 :ألبومين . نبعة1864فيغني عام   لويس الجنائز ، المعبد  .65

  R.15.2015 لألبحاث

 

 

  :لوحة العالمة. النقش .كاساس فرانسوا لويس غرار على نيكي  وكلود ليباجيلي  الجنائز ، المعبد .66

  1799عام  )باريس مصووروجنوب  رحلة إلى سوووريا  فينيقيا  فلسوونين  من. (سووم  x47 30) بوصووة .518 × 11.8

 840011  لألبحاث معهد جتي  6.8لوحة   1مجلد  (تقريبًا

  

 

 :لوحة العالمة .النقش كاساس. فرانسوا لويس غرار على تيليارد باتيس  جاك جان الجنائز ، المعبد .67

  1799عام  )باريس مصوروجنوب  رحلة إلى سووريا  فينيقيا  فلسونين   من. (سوم  45.5 × 30)  بوصوة17.9 × 11.8 

 840011  لألبحاث معهد جتي  87.لوحة   1مجلد  (تقريبًا

 

  

http://hdl.handle.net/10020/2015r15
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 الرايات معبد

 

 

 :تجربة لوحة نقش .تقريبًا 1799 عام كاساس  فرانسوا لويس غرار على مجهول فنان ،الرايات معبد .68

 840011  لألبحاث معهد جتي. (سم 55 × 39) بوصة 21.6 ×15.3

 

 

 بحوث . معهد(سوم  22.5x  29)  .بوصوة 11.4 × 8.8 ن:ألبومي . نبعة1864فيغني عام   لويس ،الرايات معبد  .69

  R.15.2015جيتي 

 

 

 معهد جتي. (سووووم x  29  22.5بوصووووة ) 11.4 × 8.8ألبومين: . نبعة1864ي عام  فيغن لويس الرايات، معبد  .70

  R.15.2015 لألبحاث

 

http://primo.getty.edu/GRI:GETTY_ALMA21126932050001551
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: لوحة العالمة النقش.    .كاسواس فرانسووا لويس غرار على فارين نيكوالس تشوارل  الرايات، معبد رواق بناء إعادة  .71

  1799عام  )باريس مصوروجنوب  رحلة إلى سووريا  فينيقيا  فلسونين   من. (سوم  46.5×30)ة وصو ب  .318× 1 1.8

 840011  لألبحاث معهد جتي 98 .لوحة   1مجلد   (تقريبًا

 

 

 :  لوحة العالمةالنقش.  .كاسواس فرانسووا لويس غرار على فارين السنيكو تشوارل  الرايات، معبد رواق بناء إعادة  .72

  1799عام  )باريس  مصوروجنوب  رحلة إلى سووريا  فينيقيا  فلسونين   من.  (سوم  46.5×30)ة  وصو ب  .318×  11.8

 840011  لألبحاث جتيمعهد  98 .لوحة   1مجلد  (تقريبًا

 

 

بوصوووة  11.4 × 8.8 :ألبومين نبعة.  1864عام   فيغني  لويس الرايات، لمعبد أجزاء ثالثة من شاااامل منظر  .73

 R.15.2015  لألبحاث معهد جتينبعة.  لكل  (سم  29  ×22.5)

 

IIتدمر القديمة . 

 

 تقريبًا. قنعة ميالديًا 200 عام مجهول  مصومم تدمر ، ماني، ابن ماكي جنائز  مع كتابة، شاخصاي تمثال  يلتفاصا   74

جيتي   فيال في جيتي بول جي متحف.مسووووو   17.9  ×  36.7  ×  52.1(  ةبوصووووو  (x 14.6 x 20.5 7.1 حجريوة

88.AA.50 . 

 

http://primo.getty.edu/GRI:GETTY_ALMA21126932050001551
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 ةالتجار

 

.  1799عام  كاسوواس  فرانسوووا لويس غرار على كنو بي وميشوويل ريفيل بابتيسوو  جان تدمر، في تتحرك قافلة.  75

وجنوب  رحلة إلى سوريا  فينيقيا  فلسنين   من.  (سم  44.5 ×   28  )بوصة   17.7  ×11 العالمة:لوحة   .والنح  النقش

 840011  لألبحاث معهد جتي. 79لوحة   1 مجلد  (تقريبًا  1799عام  باريس)مصر 

 

 

  بوصة 251.9 ×  78.7:حجرية ميالدًي. قنعة  137عام مجهول  مصمم تدمر، مدينة تعريفة .76

 ДВ-4187 بنرسبرغ  سان  في هيرميتاج متحف. (سم 640 × 200)

 

 

 بوصوووة 9251.× 78.7 :حجرية ميالدي. قنعة  137عام مجهول  مصووومم ،(تفاصاااايل)تدمر مدينة تعريفة  .77

 ДВ-4187  بنرسبرغ  سان  في هيرميتاج متحف. (سم 640 ×200)

 

  

http://primo.getty.edu/GRI:GETTY_ALMA21126932050001551
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   نقوشال

 

 

 

معهد    3الشووكل  ( 1976عام بولدر ) تدمر فنون كولدج . ر.  أ مالكولم منالتدمرية.   واألعداد األبجدية الحرو   .78

 B25075-84  لألبحاث جتي

 

 

 مجهول  مصووووومم تادمر ، مااني، ابن يق ماا ،نقش على يحتو  الاي  الجناائز  النصااااافي التمثاال تفااصااااايال  .79

 جي متحف.)مسووو   17.9×   36.7×   52.1(ة بوصووو   7.1×   14.6 × 20.5 حجرية تقريبًا. قنعة ميالدي 200 عام

  AA.50.88جيتي   فيال في جيتي بول

 

 

 10. 6 ×17. 5:تجربة لوحة . نقش1799  عام كاسوواس  فرانسوووا لويس غرار على مجهول نانف ،قبر شااا د  .80

 840011  لألبحاث معهد جتي  .(مس 27.5 × 44.5) بوصة

http://primo.getty.edu/GRI:GETTY_ALMA21141285990001551
http://primo.getty.edu/GRI:GETTY_ALMA21126932050001551


26 

 

 :تجربة لوحة . نقش1799 عام كاساس  فرانسوا لويس غرار على مجهول فنان ،قبر شا د .81

 840011  لألبحاث معهد جتي. (سم x 27.5 46) بوصة .18 × 1110.8

 

 الدين

 

 

 عام حتى  230عام بين ام الفترة مجهول  مصوووومم تدمر ، ماريون، تدمر ، كا ن :جنائز  نصاااافي تمثال  .82

 كوبنهاغن في غليبتوتيك كارلسوبرج ني . متحف(سوم 55 × 41) بوصوة 21.6 × 16.1 :حجرية . قنعةميالدي 250

 .هوب  أولي :. صورة1033

 

 

 يناير بتاريخ مجهول  مصوووومم تدمر ، وأغليبول، ويار بول، شاااامين، وبعل بل، إلى باعلي أ داه بارز نقش  .83

 جيرارد :صووورة  .1992-13   نويل   . متحف الفنون الجميلةسووم 45 × 54 ×9.5 ة:حجري . قنعةيميالد 121 عام

 نيويورك. في الفنية  الموارد معرض الكبير القصر متحف - RMN لصالح © والنشر النبع حقوق بلو  

 

http://primo.getty.edu/GRI:GETTY_ALMA21126932050001551
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 تقريبًا. قنعة يميالد 200 عام مجهول  مصمم تدمر ، ماني، ابن يق ما نقش، على يحتو  جنائز  نصافي . تمثال84

جيتي   فيال في جيتي بول جي متحف.  (سوووووم 17.9 ×  36.7×    52.1(ة  بوصووووو   7.1×    14.6×    20.5  حجريوة

88.AA.50 

 

 

 حتى 190 عام بين الفترة مجهول  تدمري مصوووومم الهوية، مجهولة تدمرية امرأة :جنائز  نصاااافي . تمثال85

 في غليبتوتيك كارلسوووبرج ني . متحف(سوووم 48.5 × 40) بوصوووة 15.7 × 19 :حجرية . قنعةيميالد 210 عام

 .هوب  أولي :. صورة1068كوبنهاغن  

 

 

 بيريتوس، مساتعمرة سااكن أريساتيدس، مكسايموس يوليوس ماركوس اللغة، ثنائي نص مع جنائز  نصافي . تمثال86

متحف سوووم.   56 ×47 ×27 حجرية:   ميالدي. قنعة 250 عام حتى 150 عام من الفترة مجهول  تدمري مصووومم

 معرض الكبير القصور متحف - RMN لصوالح © والنشور النبع حقوق ليواندوفسوكي  رفيههي :اللوفر  باريس. صوورة

 .نيويورك في الفنية  الموارد
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 حتى 190 عوام بين الفترة مجهول  مصووووومم تادمر ، تادمر، بجماال يسااااامى ماا :جناائز  نصااااافي تمثاال.  87

 في غليبتوتيك كارلسوووبرج ني . متحف(سوووم 55 × 41) بوصوووة 21.6 × 16.1 :حجرية ميالدًي. قنعة 210 عام

 .هوب  أولي :صورة. 1068كوبنهاغن  

 

IV .تدمر اكتشاف 

 

 

 

  بوصة 7.2 × 27.5 :إسن. نبعة فان هوفستيد جي غرار على مجهول فنان لتدمر، شامل . منظر88

 .ماميا  الغالف نليعة في مصوورة لوحة  (1696 عام لندن )...  تدمر آثار سويلير  أبيدنيغو . من(سوم 18.5 × 70)

 B2629-90  لألبحاث معهد جتي

 

 

  (.سوم430   86 ×) بوصوة 33.8 × 169 : يتية لوحة .1693عام   إسون  فان هوفسوتيد جي تدمر، أطالل . منظر89

 أمستردام. جامعة روائع 000.049.  أمستردام جامعة بيرسون  أالرد متحف

 

  

http://primo.getty.edu/GRI:GETTY_ALMA21137560080001551
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  الحديث الكالسيكيالتقليد 

 

 

 منشوور حتى الغرب في لتدمر التالية التصوورا  لجميع كمصودر يسوتخدم وكان لتدمر، مرئي ساجل أقد  بمثابة . يُعد90

 أنالل وود  روبر  من. (سووم 26.5 × 41) بوصووة 10.4 × 16.1 العالمة:لوحة  بعة. ن  .1753عام وود روبر 

 B25010-85  لألبحاث معهد جتي  .21لوحة  (1753 عام لندن ) الصحراء في تدمر  رىأخ بنريقة أو تدمر 

 

 العالمة:لوحة نبعة.  .بورا باتيستا جيوفاني غرار على فوردرينيه بيير تدمر، من المعمارية . الزخرفة91

 لندن )  الصوحراء في تدمر  أخرى بنريقة أو تدمر  أنالل وود  روبر  . من(سوم  39 ×25.5) وصوةب 15.3 × 10 

 B25010-85  لألبحاث معهد جتي  .21لوحة  (1753 عام

 

 

نبعة. . بورا باتيسوتا جيوفاني غرار على فوردرينيه بيير يل،التفاصا  للمعبد الداخلي الحر  ساق  تصامي  بل، . معبد92

  الصوحراء في تدمر  أخرى بنريقة أو تدمر  أنالل وود  روبر  من  .(سوم  21 × 16) وصوةب  x 8.1 6.2   :صوورة

 B25010-85  لألبحاث معهد جتي . 21لوحة  ( 1753عام لندن )

 

http://primo.getty.edu/GRI:GETTY_ALMA21126693660001551
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 معرض في المنشااورة التصااميمات من مسااتوحى إنجلترا، في بارك، أوسااترلي همتنز في االسااتقبال قاعة . سااق 93

 مصوودر 1772. عام آدم  وروبر  لينيل جون ،(1753 عا  لندن،) الصااحراء تدمرفي  أو تدمر، أطالل وود، روبرت

 نيويورك. في لفنية ا الموارد معرض القومي التراث مؤسسة :الصورة

 

 

  

 بعرق ومرصوع بالذهب المغنى الخشوب من . تصوميم1773عام   راتكليف  لي ابيثإ تدمر، ،] بل]  الشامس معبد.  94

 القومي  التراث مؤسووسووة. (سووم  61×   89×   162(بوصووة    24×    35×   63.7 ال جاج و الكريمة وا حجار اللؤلؤ

 .1147092  ويل  ريكسهام   إرديغ م ار

 

  

 

 :باريس . مصيص1834حتى  1800 عام من الفترة فوكي   فرانسوا تدمر، من برج مقبرة نمويج. 95

 متحف لصوالح © والنشور النبع حقوق .MR34 لندن  في سووين  جون السوير متحفم. سو  × 16.4 × 16.4    33.5

 سوين  لندن. جون السير
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 في القرن التاسع عشر السفر

 

 

 حجرية سوترانجفورد. نبعة فيسوكونتيس سوميث  بيوفور  آن إميلي غرار على ر هانها نيكوالس النصار، قوس  .96

 المدافن سووترانجفورد فيسووكونتيس سووميث  بيوفور  آن إميلي . من(سووم  10 × 16.5) بوصووة 6.4   3.9 × :ملونة

 3026-718  لألبحاث معهد جتي 359. ا مامية الصفحة  (1862 عام  )لندن السورية وا ةرحة المصرية

 

 

ة سوميث  بيوفور  آن إميلي غرار على هانهار  نيكوالس عنزة، قبيلة من ميغيل، الشاي .  97  سوترانغفورد  فيكونتيسو،

 فيسوكونتيس ث سومي بيوفور  آن إميلي . من(سوم 16.5 × 10) بوصوة :6.4 × 3.9 ملونة حجرية . نبعة1862عام  

  لألبحاث  معهد جتي 330.  ا مامية الصوفحة  (1862  عام  )لندن  السوورية وا ةورحة المصورية المدافن سوترانجفورد

718-3026 

 

 

 سووترانجفورد. نبعة فيسووكونتيس سووميث  ور بيوف آن إميلي غرار على هانهار  نيكوالس لتدمر، شااامل منظر.  98

 المدافن سوترانجفورد فيسوكونتيس سوميث  بيوفور  آن إميلي . من(سوم  11 × 52) بوصوة  :4.3 × 20.4 ملونة حجرية

 3026-718  لألبحاث معهد جتيا مامية.  الغالف نليعة  (1862 عام  )لندن السورية وا ةرحة المصرية
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   إرث الملكة زنوبيا

 

 

  : يتية . لوحة1730عام  حتى 1725 عام من الفترة تيبولو  باتيستا جيوفاني جنود ا، تخاطب زنوبيا الملكة. 99

 مجموعة كولومبيا  مقانعة واشوننن  في للفنون  الونني المعرض. (سوم 261.4 × 365.8) بوصوة 102.9 × 144 

 كولومبيا. مقانعة واشننن  في للفنون  الونني المعرض . روائع1961.9.42 كريس  هنري صموئيل

 

 

 بوصة 60.4 × 72.2 : يتية . لوحة1888سشمال   عام  جي هربر  تدمر، على لزنوبيا األخيرة النظرة .100

  0.86  1890ا أسترالي جنوب حكومة منحة أديليد  أستراليا  بجنوب الفنون . معرض(سم 153.6 × 183.4) 

 

 

 بوصة 10.8 × 8.1 :ونبعة . نقش1787عام  ميكيالنجيلو  غرار على شارب ويليام ،زنوبيا. 101

 مجلس لصووالح © والنشوور النبع حقوق . 0513.425  1843 لندن في البريناني  المتحف. (سووم 27.6 × 20.8) 

 ويورك.ني في الفنية  الموارد معرض البريناني المتحف أمناء

 



33 

 

 . مكتبة(سوم  208.3) بوصوة 82 :رخامي . تمثال1859عام   هوسومر  غودهو هاريي  بالساالسال، مقيدة زنوبيا.  102

 التمويل بواسوونة الشووراء عملية كاليفورنيا. تم  مارينو  سووان في نباتية  وحدائق فنية  مجموعا  تةووم هنتنغتون 

 بالصوور الخاصوة والنشور النبع ا مريكية. حقوق الفنية قنعال على للحصوول فرجينيا في سوكو  سوتيل بمعارض الخاص

 سووان في هنتنغتون  مكتبة في الفنية المجموعا  روائع صووالحل © والنشوور النبع حقوق .نيلسوون فريدريك لصووالح ©

 كاليفورنيا. مارينو 

 

 

لوحة . النقش.  1799عام   كاسووواس  فرانسووووا لويس غرار على ني دينيس وفرانسووووا ليباجيلي  ،زنوبيا قصااار.  103

  عام باريس ) مصروجنوب رحلة إلى سوريا  فينيقيا  فلسنين  من.  (سم 46.5 ×  31) وصوةب   18.1 × 12.2:العالمة

 840011  لألبحاث معهد جتي. 74لوحة    1مجلد  (تقريبًا 1799

 

V .حديثرالصتدمرفي الع 

 

 

 البعثة لصووالح © والنشوور النبع حقوق .فيرسووتيغ تي . صووورة1975عام   ،الغرب من دقلديانوس مخي  . منظر104

 المتوسن. ا بيض البحر مننقة في اآلثار لعلم البولندي المرك  تدمر إلى البولندية
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 الحديث عل  اآلثار

 

 

  والنشووور النبع حقوق .رومانوسوووكي إتش :. صوووورة1959م  عا  دقلديانوس، مخي  في العمل من األول . اليو 105

 المتوسن. ا بيض البحر مننقة في اآلثار لعلم البولندي المرك  تدمر إلى البولندية البعثة لصالح©

 

 

 النبع حقوق.  1962م  عا ،بيل معبد في عماله مع دقلديانوس، مخي  في الحفريات مدير ميكاويساكي، . كازيميرز106

 المتوسن. ا بيض البحر مننقة في اآلثار لعلم البولندي المرك   تدمر إلى البولندية البعثة لحلصا © والنشر

 

 

 لصوالح © والنشور النبع حقوق .فيرسوتيغ تي :صوورة  .1975عام   الخلفية، في الجنائز  المعبد مع الالت . معبد107

 المتوسن. ا بيض البحر مننقة في اآلثار لعلم البولندي المرك   تدمر إلى البولندية البعثة
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 البعثة لصووالح © والنشوور النبع حقوق .غوليكوسووكي مإ :صووورة  .2007عام   ،الالت معبد في عمود تاج . نقل108

 المتوسن. ا بيض البحر مننقة في اآلثار لعلم البولندي لمرك ا  تدمر إلى البولندية

 

 قوقح .بوصووة54 × 42 ملونة: . نبعة2005عام   دورنبورغ، شااولتز أورسااوال كبيرة، مقبرة من 3-1-تدمر.  109

 لويسوتي. معرض دورنبورغ. روائع شولت  أورسوال لصالح © والنشر النبع

 


