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The provider of almost all the photos in this 
publication is the Syrian Heritage Archive 
Project at the Museum für Islamische Kunst 
(Museum for Islamic Art), Pergamonmuseum, 
Berlin (SHAP@MIK).
Most of the images of the photographers listed 
below are attributed to the Creative Commons 
Attribution –Noncommercial- Share Alike 4.0 
International License (CC-BY-NC-SA) or Creati-
ve Commons Attribution –Noncommercial-No 
Derivates 4.0 International License (CC-BY-NC-
ND). To view a copy of this license, visit http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 
or send a letter to Creative Commons, 444 Ca-
stro Street, Suite 900, Mountain View, Califor-
nia, 94041, USA. Photos without reference to 
a photographer are taken by the author(s) of 
the chapter.

Al-Jasser: Lamia al-Jasser (CC-BY-NC-ND)

David: Jean-Claude David (CC-BY-NC-ND)

Dayoub: Dima Dayoub (CC-BY-NC-ND)

Fansa: Collection Mamoun Fansa, Photos by Johan-

nes Grimm, Michael Kloster, Jens Schwanke, Kristin 

Hofer (CC-BY-NC-ND)

Gonnella: Julia Gonnella (CC-BY-NC-ND)

Grandin: Thierry Grandin (CC-BY-NC-ND)

Hajjar: Issam Hajjar (CC-BY-NC-ND)

Heiske: Peter Heiske (CC-BY-NC-ND)

Kasbo: Nabil Kasbo (CC-BY-NC-ND)

Kasmo: © Ruba Kasmo

Knost: Stefan Knost (CC-BY-NC-ND)

Meinecke: Museum für Islamische Kunst, Staatliche 

Museen zu Berlin, Photo: Michael Meinecke (CC-BY-

NC-SA)

Neglia: © Annalinda Neglia

Rese: Jürgen Rese (CC-BY-NC-SA)

Reuther: Museum für Islamische Kunst, Staatliche 

Museen zu Berlin, Photo: Oskar Reuther (CC-BY-NC-

SA)

Weber: Museum für Islamische Kunst, Staatliche Mu-

seen zu Berlin, Photo: Stefan Weber (CC-BY-NC-SA)

Wirth: Museum für Islamische Kunst, Staatliche Mu-

seen zu Berlin, Foto: Eugen Wirth (CC-BY-NC-SA)

Satellite Images: © Google Satellite Image 2020

1. Aleppo Uni 2000: Aleppo University. Students
work, Aleppo 2000.

2. BTU 2019: Brandenburg University of Technology,
Map of the Old City of Aleppo, Cottbus 2019.
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SURADEC, URP, Directorate of the Old City of Aleppo,
Cooperation Program with the Arab Fund for Econo-
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- Map No. 1, 5, 8, 16, 19 Cadastral Plans 1998.
- Map No. 2, 3, 9, 11, 12, 13, 14, 22 Aleppo Uni 2000.
- Map No. 4, 10, 15 and 23 Aleppo Uni 2000 updated
after the damage assessment survey 2019.
- Map No. 17, 18 BTU 2019.
- Map No. 6, 20 BTU 2019 - Aleppo Uni 2000 - David
1998.
- Map No. 6, 20 BTU 2019 - Aleppo Uni 2000 - David
1998 - updated after the damage assessment survey
2019.
- Street sections: Rehabilitation Farafra 2001.
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مصادر الصور

اث السوري  وع أرشيف ال�ت جميع الصور تقريًبا من قبل م�ش
. ف ي برل�ي

غامون �ف ي متحف ب�ي
، �ف ي متحف الفن اإلسالمي

�ف

Museum für Islamische Kunst 
Pergamonmuseum، Berlin

(SHAP@MIK)

ف أدناه محمّية تحت رخصة  معظم صور المصورين المدرج�ي
خيص  ال�ت  - تجاري  غ�ي   - ف  الُمصنَّ َنسب  اإلبداعي  المشاع 
بالمثل 4.0 دوىلي (CC-BY-NC-SA) أو تحت رخصة المشاع 
ف - غ�ي تجاري - منع االشتقاق 4.0  اإلبداعي َنسب الُمصنَّ
الرخص،  من  نسخة  لمشاهدة   .(CC-BY-NC-ND) دوىلي 
https://creativecommons.org/licen- زيارة  يرحب 
إىل  رسالة  إرسال  أو    ses/by-nc-nd/4.0/deed.ar
ف فيو،  ، صندوق بريد 1866، ماون�ت مؤسسة المشاع اإلبداعي

كاليفورنيا، 94041، الواليات المتحدة األمريكية. 

.( ف ي لم يتم ذكر مصدرها تعود للمؤلف (للمؤلف�ي الصور ال�ت

مصادر الخرائط
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