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1,2 ‘File T/8 C 62 Banks at Gulf Ports: Bahrain, Eastern Bank Ltd’ [14r] (40/72), British Library: India Office Records and 
 Private Papers, IOR/R/15/1/198, in Qatar Digital Library 
 <https://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100023614487.0x000029> [accessed 26 February 2019] 

3 Eastern Bank (n.d.), unidentified photographer, (Source: Dr. Isa Ameen), The Bahrain History & Archaeology Society (2019)

4 Article entitled “Our Arab Cities Have Lost Their Identity” by Fawzi Shabaan in Akhbar Al Khaleej. (21 Jan 1979), photograph   
 by Mohammed Adwan, (2016) 

1 British Library, photograph by Abdulla Janahi and Connie Mangumbu (2017)

2 Qatar Digital Library, [lecture by Buthaina Al Janahi on the digitalization of the British Library archive], [Media]tions,  

 photograph by Hadeel Eltayeb (2017)

3 The Bahrain History & Archaeology Society, photograph by Suha Babikir Hasan (2019)

4 Isa Cultural Center, photograph by Hadeel Eltayeb (2017)
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HSBC Archives
51.519763, 0.003092
Access: register for an appointment 
by filling the online request form
Holdings: corporate archives which 
include photographs, documents 
and drawings of branches of the 
British Bank of the Middle East in the 
region
history@hsbc.com 
www.hsbc.com/who-we-are/our-
history/archives

British Library
51.530173, -0.127705
Access: registration required for 
Reading Card through two steps: 
1) online form and 2) in person 
by bringing a photo ID and proof 
of address. Part of the archive is 
currently being digitized and is 
available through Qatar Digital Library. 
Archival material that are not stored at 
the library could take up to 48 hours to 
arrive, therefore it is advised to order 
required documents 4 days in advance 
of the date of the planned visit. The 
maximum number of documents 
that can be ordered together is 10 
documents and some material might 
require a letter of introduction 
Holdings: photographs, maps, 
correspondences, audio collections, 
personal and national archives 
including that of the India Office 
in addition to Arabic scientific 
manuscripts
+(44) 330 333 1144 
Humanities, Science, Social Sciences, 
Rare Books & Music, Business & IP 
Centre and Newsroom Reading 
Rooms
Monday 10:00am-8:00pm, 
Tuesday-Thursday 09:30am-8:00pm
Friday-Saturday 09:30am-5:00pm 
Asian & African Studies, Manuscripts 
and Maps Reading Rooms
Monday 10:00am-5:00pm 
Tuesday-Saturday 9:30am-5:00pm 
Customer-Services@bl.uk 
https://bl.uk/catalogues-and-
collections

London Metropolitan Archives
51.525413, -0.107460
Access: registration required for 
Reading Card through two steps: 
1) online form and 2) in person by 
bringing a photo ID and proof of 
address
Holdings: focused on the history 
of London and the operations of 
London based companies in oversea 
countries including correspondences, 
photographs, drawings and visits by 
officials to the UK 
+(44) 207 332 3820 
Monday, Tuesday, Thursday 
9:30am-4:45pm
Wednesday 9:30am-7:30pm
ask.lma@cityoflondon.gov.uk 
www.cityoflondon.gov.uk/things-to-
do/london-metropolitan-archives/

The National Archives
51.481665, -0.280098 
Access: registration required for Reading 
Card through two steps: 1) online form 
and 2) in person by bringing a photo ID 
and proof of address. Offsite material 
can take up to 3 working days. You can 
plan your visit better by ordering up 
to 6 weeks in advance. The maximum 
number of documents you can order 
together is 12 documents
Holdings: photographs, drawings, maps 
and correspondences related to British 
operations in the Middle East region, 
including architectural drawings
+(44) 208 876 3444
Wednesday, Friday, Saturday 
9:00am–5:00pm 
Tuesday, Thursday 09:00am-7:00pm 
https://nationalarchives.gov.uk/
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Archnet 
Partnership between the Aga Khan 
Trust for Culture and the Aga Khan 
Documentation Center at MIT Libraries
Holdings: documents related to 
architecture, urbanism, environmental 
and landscape design, visual culture, and 
conservation issues in the Muslim World
archnet@mit.edu 
https://archnet.org/

Backbooks
Holdings: rare, old, and out-of-print 
publications on architecture and 
urbanism
+(965) 5511 0515
Instagram @backbooks

Dome, The Aga Khan Visual Archive 
(AKVA)
Holdings: digital images of 
architecture, urbanism, and the built 
environment of Muslim societies
akdc@mit.edu
https://dome.mit.edu/handle/1721.3/45936 

Qatar Digital Library 
Partnership between Qatar Foundation, 
Qatar National Library and the British 
Library
Holdings: digitized archival material 
from the British Library focused on 
the Middle East and North Africa 
region, including photographs, 
maps, correspondences, audio 
collections, personal and national 
archives including that of the India 
Office in addition to Arabic scientific 
manuscripts 
qnlps@qf.org.qa 
https://qdl.qa/en

Aga Khan Documentation Center 
42.359406, -71.089130 
Access: on request
Holdings: photographs, maps and 
documents on architecture, urbanism, and 
the built environment of Muslim societies
akdc@mit.edu 
https://libraries.mit.edu/akdc/collections/

ETH Zurich University Archives 
47.376685, 8.547957
Access: material of interest is to be 
requested through an online form 
Holdings: extensive and historically 
valuable collection of images and rare 
and valuable maps 
+(41) 44 632 0704 
Monday-Friday 10.00am-5.00pm 
archiv@library.ethz.ch
http://library.ethz.ch/en/Resources/
Archival-holdings-documentations/ 

Harvard Library’s Special Collections 
and Archives 
42.373791, -71.115902
Access: open to all members of 
Harvard University. External visitors 
should bring a government-issued 
ID and consult the Harvard Library 
Privileges Office (charges may apply). 
Part of the archive is digitally available. 
It is advised to contact the archive 5 
business days in advance to the day of 
the visit
Holdings: correspondence, historical 
images, architectural drawings and 
maps
+(1) 617 495 2461
Monday-Friday 10:30am-4:30pm
archives_reference@harvard.edu
https://library.harvard.edu/explore-
collections

The London School of Economics and 
Political Science (LSE) Archives and 
Special Collections
51.514867, -0.11566
Access: registration required for Library 
Card through two steps:  1) online form, 
2) followed by sending requested 
documents. The process takes 5 days
Holdings: research papers
+(44) 207 955 7229
Monday-Friday 10.30am-5.00pm
library.enquiries@lse.ac.uk 
http://lse.ac.uk/library/collections 

University of Exeter
50.733408, -3.534096
The Arab World Documentation Unit 
(AWDU)
Access: open
Holdings: collections are mainly 
documentary reference material such 
as statistical data and reports issued by 
Arab states, and official publications, 
newsletters from various political groups 
and Pan-Arab literature from the mid-18th 
century onwards in addition to microfilms 
from British, American, Indian, French 
and Portuguese government archives 
and volumes of reproduced documents 
from the British Public Records Office 
published by Archive Edition
+(44) 139 272 3867
Monday-Friday: 8.00am-8.00pm 
Saturday-Sunday 10.00am-6:00pm
library@exeter.ac.uk
https://libguides.exeter.ac.uk/AWDU

University of Exeter
50.733408, -3.534096
Special Collections 
Access: open to all members of the University 
of Exeter. Outside visitors should register as 
Readers through two steps: 1) online form 
and 2) in person by bringing a photo ID. All 
visitors must order the required archival 
material two days in advance via e-mail
Holdings: Writings, documents, ephemera, 
artwork and photographs (for example 
watercolours of buildings, newspaper 
articles on Iraqi architecture - both modern 
and ancient - construction brochures and 
references to Bahraini buildings in both 
personal papers and printed ephemera)
+(44) 139 272 2096
Monday-Friday, 10:00am-5:00pm
libspc@exeter.ac.uk 
https://exeter.ac.uk/special-collections/
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University Archives Digital Portals 



Arab Center for Architecture (ACA)
33.888143, 35.520448
Access: on request for an appointment, 
the archive is currently being digitized 
and part of it is available online
Holdings: archives of Lebanese 
architects, archives of projects in 
Lebanon and online database of 
modern architecture in the Arab world
Monday-Friday 9.00am-2.00pm
info@arab-architecture.org
www.arab-architecture.org 

Atlas
25.318648, 51.536189
Access: on request
Holdings: book collection referencing 
the architecture and urbanism of the 
Middle East and North Africa including 
rare, old, and out-of-print publications
info@atlasbookstore.org
https://atlasbookstore.org/ 

Museum of Finnish Architecture
60.163218, 24.947834 
Access: open
Holdings: archives of Finnish architects 
that have worked in the Middle East, 
the collection includes architectural 
drawings, images, catalogues and 
publications
+(358) 45 7731 0484
Tuesday-Sunday 11.00am-6.00pm
kirjasto@mfa.fi
http://www.mfa.fi/archive
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Private Institutes Archives 

Royal Institute of British Architects 
(RIBA) Library
51.521204, -0.145102
Access: photo ID required
Holdings: extensive holding of 
architectural journals that focus on the 
Middle East: including Alam Albena, 
Middle East Architectural Design, and 
Middle East Construction. In addition 
to other journals with content on 
the region: including Interior Design, 
Bauform, Progressive Architecture, 
Building, Architectural Review, Town 
Planning Review, Landscape Design, 
Mimar, Interiors, Mur Vivant, RIBA 
Journal, and Concrete
+(44) 207 307 3882 
Tuesday 10.00am-8.00pm
Wednesday 10.00am-5.00pm
Friday 10.00am-5.00pm
Saturday 10.00am-1.30pm
info@riba.org
https://architecture.com/contact-
and-visit/riba-library

Royal Institute of British Architects 
(RIBA) Prints and Study Room, V&A 
Museum
51.497009, -0.172087
Access: open. Advanced appointment 
highly recommended
Holdings: drawings and archives of 
architects who have worked in the 
Middle East
+(44) 20 7307 3708
Tuesday, Wednesday, Friday 
10.00am-5.00pm 
drawingsandarchives@riba.org
http://vam.ac.uk/content/articles/v/
vam-riba-collections/

SALT
41.023939, 28.973490
Access: open
Holdings: archives of recent art, 
architecture, design, urbanism, and 
social and economic histories
+(90) 212 334 2200
Tuesday-Saturday 10.00am-7.00pm
Sunday 12.00pm-6.00pm
salt.research@saltonline.org 
https://saltonline.org/en/home

Tarek Waly Center Architecture & 
Heritage
30.003328, 31.231847
Access: open access
Holdings: urban studies and drawings 
of projects and publications by the 
center
+(20) 2 2741 2111
Sunday-Thursday 10.00am-4.00pm
info@walycenter.org
https://walycenter.org/en/
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National Archives Corporate Archives 

Aluminum Bahrain (Alba)
26.094846, 50.607158
Access: on request
Holdings: historical documents 
and photographs related to the 
construction of Alba and its 
surroundings in Sitra
+ (973) 17 830000 
Sunday-Thursday 6.30am-3.00pm
www.albasmelter.com

The Bahrain Petroleum Company 
(Bapco)
26.094211, 50.549648
Access: on request
Holdings: historical photographs, 
audiovisual material and 
correspondences
+(973) 1770 4040
Sunday-Thursday 7.00am-3.30pm
info@bapco.net
www.bapco.net

Isa Cultural Center
26.220838, 50.599593
Access: open
Holdings: publications related 
to architecture, newspapers 
and magazines that have been 
published since 1939 and historical 
documents
+(973) 1736 6666
Sunday-Thursday 8:00am-2:30pm 
Saturday 8:00am-12:30pm
info@icc.gov.bh
www.icc.gov.bh/en

Jaffariya Waqaf Directorate 
26.227128, 50.578878
Access: on request
Holdings: historical documents, 
drawings and photos of 
mosques and maatams and their 
surroundings
+(973) 1724 4999
Sunday-Thursday 7.15am-1.30pm
alawqaf@jwd.gov.bh
www.jwd.gov.bh

Manama Knowledge Resources Center
26.223952, 50.584545 
Access: open. The archive is currently 
being digitized
Holdings: Master and PhD Theses on 
architecture that have been accredited 
by the Ministry of Education
Sunday-Wednesday 7:30am-2:30pm
Thursday 7:30am-12:00pm

Ministry of Information Affairs
26.163876, 50.553336
Access: limited access can be granted 
for research purposes on request. The 
archive is currently being organized 
and digitized
News Archive
All news broadcasted on Bahrain TV, 
including the inauguration of major 
projects. It mostly starts from 1995 but 
some old material has been retrieved  
such as the opening of Isa Town
Radio Broadcasting Archive
All material recorded on the radio of 
Bahrain
Television Broadcasting Archive
Bapco audiovisual archives, television 
series, archives from Kuwait television 
before 1990
+(973) 1787 1111 
www.mia.gov.bh/en

Sunni Waqf Directorate
26.235493, 50.579400
Access: on request
Holdings: historical documents, 
drawings and photos of mosques and 
their surroundings
+(973) 1720 5000
Sunday 7.00am-2.15pm
Monday-Thursday 7.00am-2.00pm
info@sunniwaqf.org
info@swd.bh 
www.sunniwaqf.org

Survey and Land Registration Bureau
26.230507, 50.545587
Access: limited access can be granted 
for research purposes 
Holdings: real estate registration files 
(since 1925) and maps
+(973) 1720 4050
+(973) 1757 7999
Sunday-Thursday 7:30am-1:00pm
info@slrb.gov.bh
cs@slrb.gov.bh
www.slrb.gov.bh/home/index
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University Archives Private Institute Archives Digital Portals 

Electronic Library for Theses
Holdings: Master and PhD Theses 
on architecture that have been 
accredited by the Ministry Education
+(973) 1723 1105
+(973) 1727 8419
+(973) 1727 8809
www.moedu.gov.bh/DLIB/en/index.aspx

Directorate of Public Libraries
Holdings: portal to search for available 
publications in registered national 
libraries 
+(973) 1723 1105
http://www.moe.gov.bh/lib/
MyLibraryEn/SearchForBooks/

Kingdom University
26.135810, 50.583382
Access: open to all members of 
Kingdom University. External readers 
may gain access through a paid 
registration process
Holdings: publications on architecture 
and urbanism and online academic 
databases are available
+(973) 1330 2805
Sunday-Thursday 8.00am-8.00pm
www.ku.edu.bh

University of Bahrain
Isa Town 26.165418, 50.546663
Sakhir 26.051660, 50.513474
Access: open to all members of 
University of Bahrain. External readers 
may gain access on request
Holdings: books and magazines 
on architecture, urbanism and 
engineering in addition to special 
collections from international 
organizations and online academic 
databases are available
+(973) 1743 8808
Sakir Central Library
Sunday-Thursday 7:00am-7.00pm
Isa Town SITL and Engineering
Sunday-Thursday 7:30am-5:00pm
library@uob.edu.bh
www.uob.edu.bh/en/index.php/
library

Bahrain Society of Engineers
26.213591, 50.597937 
Access: limited access can be 
granted for research purposes 
on request. Photographs and the 
magazine archive are currently 
being digitized
Holdings: Al Mohandis publication, 
documentations of events, 
photographs and correspondences
+(973) 1772 7100
Saturday-Wednesday 
8:00am-1:00pm, 4:00pm-7:00pm 
Thursday 8:00am-1:00pm 
mohandis@batelco.com.bh
http://mohandis.org/

House of Architectural Heritage
26.253938, 50.610360
Access: open
Holdings: writings, pictures and 
drawings about the architectural 
by John Yarwood. In addition to 
publications on architecture and 
urbanism in the Middle East region
+(973) 1732 2549
Saturday-Thursday 
9:00am-1:00pm, 4:00pm-7:00pm  
info@shaikhebrahimcenter.org 
www.shaikhebrahimcenter.org

Khalid Antiques
26.217682, 50.483163
Access: open
Holdings: rare, old, and out-of-print 
publications on architecture and 
urbanism
+(973) 3960 0544
+(973) 1769 9950
Saturday-Thursday 9.30am-7.00pm
Khalid699@gmail.com

Naval Support Activity Bahrain
(NSA Bahrain)
26.207314, 50.610024
Access: on request
Holdings: historical photographs 
documenting the development of the 
base in Juffair and its surroundings 
from 1950s onwards
+(973) 1785 0000
Sunday-Friday 8.30am-5.00pm
www.navy.com

The Bahrain History and Archaeology 
Society
26.209552, 50.605439
Access: request an appointment
Holdings: historical documents, 
photographs and publications
Wednesday 6.00pm-9.00pm
www.bahrainhistory.org
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Personal Archives

Abdulla Yateem
Holdings: various historical documents

Ali Akbar Bushehri
Holdings: British Native Agency 
Records (c. 1833 - 1900), Minutes of 
Bahrain chamber of commerce (c. 
1939 - 47), Firdawsi Club (c. 1946 - 60), 
Matam Al- Ajam Al Kabeer and the 
Persian School (c. 1913 - 57), Historical 
photographs and typescripts

Dr. Isa Ameen
Holdings: images of buildings and 
master builders in Bahrain and 
historical documents
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عبد الله يتيم
املقتنيات: وثائق تاريخية متعددة

عيل أكرب بوشهري
-١٨٣٣  
غرفة اجتامعات  ومحارض  تقريباً(،   ١٩٠٠ 
تقريباً(،  ١٩٤٧  -١٩٣٩( البحرينية   التجارة 
تقريباً(،  ١٩٤٦-١٩٦٠( الفردويس   والنادي 
ومأتم العجم الكبري واملدرسة الفارسية )١٩١٣-
تاريخية فوتوغرافية  وصور  تقريباً(،   ١٩٥٧ 

ومخطوطات

د. عيىس أمني
يف وبنائني  ملباين  فوتوغرافية  صور   املقتنيات: 

البحرين، ومستندات تاريخية

األرشيفات الشخصية
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جامعة البحرين
مدينة عيىس

 26.165418, 50.546663
الصخري

 26.051660, 50.513474
جامعة منتسبي  لجميع  متاح  االطالع:   طريقة 
االطالع الجامعة  للزوار من خارج   البحرين. ميكن 

عىل املصادر من خالل تقديم طلب
 املقتنيات: منشورات متخصصة يف العامرة والتنمية
عاملية ملنظامت  خاصة  ومجموعات   الحرضية 
باإلضافة لقاعدة بيانات أكادميية متاحة عىل اإلنرتنت

٠٠٩٧٣١٧٤٣٨٨٠٨
املكتبة املركزية يف الصخري

األحد - الخميس ٧:٠٠ صباحاً - ٧:٠٠ مساًء
الهندسة املعلومات ومكتبة  العلوم وتقنية    مكتبة 

يف مدينة عيىس
األحد - الخميس ٧:٣٠ صباحاً - ٥:٠٠ مساًء

library@uob.edu.bh
www.uob.edu.bh/en/index.php/library

جامعة اململكة
26.135810, 50.583382

جامعة منتسبي  لجميع  متاح  االطالع:   طريقة 
 اململكة. ميكن للزوار االطالع عىل املصادر من خالل

التسجيل ودفع الرسوم
 املقتنيات: منشورات متخصصة يف العامرة والتنمية
أكادميية متاحة بيانات  لقاعدة  باإلضافة   الحرضية 

عىل اإلنرتنت
٠٠٩٧٣١٣٣٠٢٨٠٥

 األحد - الخميس ٨:٠٠ صباحاً - ٨:٠٠ مساًء
www.ku.edu.bh

 أرشيفات الجامعات 

املكتبة اإللكرتونية للرسائل الجامعية
 املقتنيات: رسائل املاجستري والدكتوراه يف البحرين

املعتمدة من قبل وزارة الرتبية والتعليم
٠٠٩٧٣١٧٢٣١١٠٥ 
٠٠٩٧٣١٧٢٧٨٤١٩

 ٠٠٩٧٣١٧٢٧٨٨٠٩
www.moedu.gov.bh/DLIB/en/index.aspx

إدارة املكتبات العامة
جميع يف  املنشورات  عن  بحث  محرك   املقتنيات: 

املكتبات الوطنية املسجلة
٠٠٩٧٣١٧٢٣١١٠٥

http://www.moe.gov.bh/lib/MyLibraryEn/
SearchForBooks/

بيت الرتاث املعامري
26.253938, 50.610360

طريقة االطالع: متاح
يروود، لجون  ورسومات  وصور  كتابات   املقتنيات: 
باإلضافة إىل منشورات عن العامرة والتصميم الحرضي

٠٠٩٧٣١٧٣٢٢٥٤٩
السبت - الخميس

٩:٠٠ صباحاً - ١:٠٠ مساًء، ٤:٠٠ مساًء - ٧:٠٠ مساءً 
info@shaikhebrahimcenter.org 
www.shaikhebrahimcenter.org

خالد للتحف
26.217682, 50.483163

طريقة االطالع: متاح
املتخصصة والقدمية  النادرة  املنشورات   املقتنيات: 
منطقة يف  الحرضية  والتنمية  العامرة  مجاالت   يف 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا
٠٠٩٧٣١٧٦٩٩٩٥٠
٠٠٩٧٣٣٩٦٠٠٥٤٤

السبت - الخميس ٩:٣٠ صباحاً - ٧:٠٠ مساًء
Khalid699@gmail.com

جمعية تاريخ وآثار البحرين
26.209552, 50.605439

 طريقة االطالع: التقدم بطلب موعد
فوتوغرافية وصور  تاريخية  مستندات   املقتنيات: 

ومنشورات
األربعاء ٦:٠٠ مساًء - ٩:٠٠ مساًء

www.bahrainhistory.org

جمعية املهندسني البحرينية
26.213591, 50.597937 

 طريقة االطالع: تقديم طلب يوضح أغراض البحث٬ يتم
 حالياً إنشاء أرشيف رقمي خاص بالصور واملنشورات

 املقتنيات: أرشيف مجلة املهندس وصور فوتوغرافية
ووثائق خاصة بأنشطة الجمعية ومراسالت

٠٠٩٧٣١٧٧٢٧١٠٠
السبت - األربعاء

٨:٠٠ صباحاً - ١:٠٠ مساًء 
٤:٠٠ مساًء - ٧:٠٠ مساًء

الخميس٨:٠٠ صباحاً - ١:٠٠ مساًء
mohandis@batelco.com.bh

http://mohandis.org/

قوات نشاط اإلسناد البحري
26.207314, 50.610024

طريقة االطالع: تقديم طلب يوضح أغراض البحث
 املقتنيات: صور تاريخية توثق مراحل التغيري يف القاعدة

واملنطقة املحيطة بها يف الجفري منذ ١٩٥٠
٠٠٩٧٣١٧٨٥٠٠٠٠

األحد - الخميس ٨:٣٠ صباحاً - ٥:٠٠ مساًء
www.navy.com 

البوابات الرقمية أرشيفات املؤسسات الخاصة 
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املعرفة ملصادر  املنامة  مركز 
26.223952, 50.584545 

أرشيف إنشاء  حالياً  يتم  متاح،  االطالع:   طريقة 
رقمي

والدكتوراه املاجستري  اطروحات   املقتنيات: 
والتعليم الرتبية  وزارة  قبل  من  املعتمدة 

األحد - األربعاء ٧:٣٠ صباحاً - ٢:٣٠ مساًء
١٢:٠٠ مساًء  - الخميس ٧:٣٠ صباحاً 

وزارة شؤون اإلعالم
26.163876, 50.553336

أغراض يوضح  طلب  تقديم  االطالع:   طريقة 
إىل وتحويلها  املقتنيات  تنظيم  حالياً  يتم   البحث، 

أرشيف رقمي
أرشيف قسم األخبار

بأخبار عالقة  له  ما  كل  عىل  القسم  هذا   يحتوي 
 تلفزيون البحرين مثل افتتاح املشاريع املعامرية،
األرشيف منذ عام ١٩٩٥ ولكنه يحتوي عىل  يبدأ 

بعض املواد القدمية كافتتاح مدينة عيىس
أرشيف قسم اإلذاعة

يحتوي عىل تسجيالت اإلذاعة البحرينية
أرشيف قسم التلفزيون

قبل من  مسجلة  أفالم  أرشيفات  عىل   يحتوي 
التلفزيونية املسلسالت  لتسجيالت  باإلضافة   بابكو 

وأرشيفات تلفزيون الكويت قبل حرب الخليج
٠٠٩٧٣١٧٨٧١١١١

www.mia.gov.bh/en

األوقاف الجعفرية
26.227128, 50.578878

طريقة االطالع: تقديم طلب
والصور والرسومات  التاريخية  الوثائق   املقتنيات: 
التي تخص املساجد واملآتم واملناطق املحيطة بها

٠٠٩٧٣١٧٢٤٤٩٩٩ 
األحد - الخميس ٧:١٥ صباحاً - ١:٣٠ مساًء

alawqaf@jwd.gov.bh
www.jwd.gov.bh

األوقاف السنية
26.235493, 50.579400

طريقة االطالع: تقديم طلب
والصور والرسومات  التاريخية  الوثائق   املقتنيات: 

التي تخص املساجد واملناطق املحيطة بها
٠٠٩٧٣١٧٢٠٥٠٠٠

اإلثنني - الخميس ٧:٠٠ صباحاً - ٢:٠٠ مساًء
األحد ٧:٠٠ صباحاً - ٢:١٥ مساًء

info@sunniwaqf.org
info@swd.bh 

www.sunniwaqf.org

جهاز املساحة والتسجيل العقاري
26.230507, 50.545587

طريقة االطالع: تقديم طلب يوضح أغراض البحث
١٩٢٥ منذ  العقاري  التسجيل  ملفات   املقتنيات: 

باإلضافة إىل املخططات والخرائط
٠٠٩٧٣١٧٢٠٤٠٥٠
٠٠٩٧٣١٧٥٧٧٩٩٩

األحد - الخميس ٧:٣٠ صباحاً - ١:٠٠ مساًء
info@slrb.gov.bh

cs@slrb.gov.bh
www.slrb.gov.bh/home/index

مركز عيىس الثقايف
26.220838, 50.599593

طريقة االطالع: متاح
الهندسة يف  متخصصة  منشورات   املقتنيات: 
ووثائق  ١٩٣٩ منذ  وصحف  ومجالت   املعامرية 

تاريخية
٠٠٩٧٣١٧٣٦٦٦٦٦

األحد - الخميس ٨:٠٠ صباحاً - ٢:٣٠ مساًء
  السبت ٨:٠٠ صباحاً - ١٢:٣٠ مساًء

info@icc.gov.bh
www.icc.gov.bh/en

 أرشيفات الرشكات  األرشيفات الوطنية 

املونيوم البحرين - ألبا
26.094846, 50.607158

أغراض يوضح  طلب  تقديم  االطالع:   طريقة 
البحث

إنشاء تخص  ومستندات  صور   املقتنيات: 
يف املحيطة  املنطقة  وتغريات  ألبا   مبنى 

سرتة  جزيرة 
٠٠٩٧٣١٧٨٣٠٠٠٠

األحد - الخميس ٦:٣٠ صباحاً - ٣:٠٠ مساًء
www.albasmelter.com

بابكو  - البحرين  نفط  رشكة 
26.094211, 50.549648

أغراض يوضح  طلب  تقديم  االطالع:   طريقة 
لبحث ا

للبحرين تاريخية  فوتوغرافية  صور   املقتنيات: 
وأفالم ومراسالت 

٠٠٩٧٣١٧٧٠٤٠٤٠
٣:٣٠ مساًء األحد - الخميس ٧:٠٠ صباحاً - 

info@bapco.net
www.bapco.net
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سالت
41.023939, 28.973490

طريقة االطالع: متاح
والتصميم الجديد  للفن  ارشيفات   املقتنيات: 
املعامري والحرضي والتاريخ االقتصادي واالجتامعي

٠٠٩٠٢١٢٣٣٤٢٢٠٠
الثالثاء - السبت ١٠:٠٠ صباحاً - ٧:٠٠ مساًء

األحد ١٢:٠٠ مساًء - ٦:٠٠ مساًء
salt.research@saltonline.org 

https://saltonline.org/en/home

املركز العريب للعامرة
33.888143, 35.520448

حاليا يتم  موعد.   بطلب  التقدم  االطالع:   طريقة 
إنشاء أرشيف رقمي وجزء منه متوفر يف اإلنرتنت

 املقتنيات: أرشيفات معامريون لبنانيون باإلضافة إىل
قاعدة بيانات تشمل العامرة الحديثة يف العامل العريب

اإلثنني- الجمعة ٩:٠٠ صباحاً - ٢:٠٠ مساًء
info@arab-architecture.org
www.arab-architecture.org

مركز طارق واىل، العامرة والرتاث
30.003328, 31.231847

طريقة االطالع: متاح
معامرية ورسومات  حرضية  دراسات   املقتنيات: 

للمشاريع واملطبوعات التي نفذها املركز
٠٠٢٠٢٢٧٤١٢١١١

األحد - الخميس ١٠:٠٠ صباحاً - ٤:٠٠ مساًء
info@walycenter.org

https://walycenter.org/en/

أطلس
25.318648, 51.536189

طريقة االطالع: تقديم طلب
 املقتنيات: مجموعة من املنشورات النادرة والقدمية
والتنمية العامرة  املتخصصة يف مجاالت   والحديثة 
الحرضية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

info@atlasbookstore.org
https://atlasbookstore.org/ 

مكتبة املعهد املليك الربيطاين للمعامريني
51.521204, -0.145102

 طريقة االطالع: يجب اظهار بطاقة شخصية
 املقتنيات: مجموعة واسعة من املجالت املعامرية،
عامل مثل:  األوسط  الرشق  مبنطقة  املختص   منها 
 البناء، مدل إيست اركتكترشل دزاين، مدل إيست
بافورم، انتريير ديزاين،   كونسرتكشن. وأخرى مثل: 
ريفيو، اركتكترشل  بلدنج،  اركتكترش،   بروقرسف 
معامر، دزاين،  الندسكيب  ريفيو،  بالننج   تاون 

انترييرز، مور فيفانت، ريبا جورنال، كونكريت
٠٠٤٤٢٠٧٣٠٧٣٨٨٢ 

الثالثاء ١٠:٠٠ صباحاً - ٨:٠٠ مساًء
األربعاء والجمعة ١٠:٠٠ صباحاً - ٥:٠٠ مساًء

السبت ١٠:٠٠ صباحاً - ١:٣٠ مساًء
info@riba.org

 https://architecture.com/contact-and-
visit/riba-library

الربيطاين املليك  املعهد  دراسة  وغرفة   مطبوعات 
 للمعامريني يف متحف فيكتوريا وألربت

51.497009, -0.172087
طلب بتقديم  يُنصح  ولكن  متاح  االطالع:   طريقة 

زيارة مسبقاً لتجهيز املواد املراد االطالع عليها
تخص أرشيفية  ومحفوظات  رسومات   املقتنيات: 
الرشق يف  مشاريع  صمموا  معامريني   مهندسني 

 األوسط
٠٠٤٤٢٠٧٣٠٧٣٧٠٨

الثالثاء واألربعاء والجمعة
١٠:٠٠ صباحاً - ٥:٠٠ مساًء 

drawingsandarchives@riba.org
http://vam.ac.uk/content/articles/v/vam-

riba-collections/

متحف العامرة الفنلندية
60.163218, 24.947834

طريقة االطالع: متاح
 املقتنيات: رسومات وصور وكتالوجات ومنشورات
 عن مشاريع يف الرشق األوسط صممها معامريون

فنلنديون
٠٠٣٥٨٤٥٧٧٣١٠٤٨٤

 الثالثاء - األحد ١١:٠٠ صباحاً - ٦:٠٠ مساًء
kirjasto@mfa.fi

http://www.mfa.fi/archive

 أرشيفات املؤسسات الخاصة 
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 أرتش-نت
ومركز للثقافة  خان  اآلغا  صندوق  بني  ما   رشاكة 
 اآلغا خان للتوثيق يف مكتبات معهد ماساتشوستس

للتكنولوجيا
املعامرية بالهندسة  املتعلقة  الوثائق   املقتنيات: 
وقضايا البرصية  والثقافة  الحرضي   والتصميم 

الحفظ عىل املواقع التاريخية يف العامل اإلسالمي
archnet@mit.edu 

https://archnet.org/

باكبوكس
والقدمية النادرة  املنشورات   املقتنيات: 
الحرضية والتنمية  العامرة  مجاالت  يف   املتخصصة 

٠٠٩٦٥٥٥١١٠٥١٥
backbooks@ :إنستقرام

 
دوم - أرشيف اآلغا خان البرصي

 املقتنيات: صور رقمية للهندسة املعامرية والتنمية
الحرضية والبيئة املبنية يف العامل اإلسالمي

akdc@mit.edu
https://dome.mit.edu/handle/1721.3/45936 

 مكتبة قطر الرقمية
الوطنية قطر  ومكتبة  قطر  مؤسسة  بني  ما   رشاكة 

واملكتبة الربيطانية
املكتبة من  رقمية  أرشيفية  مواد   املقتنيات: 
وشامل األوسط  الرشق  منطقة  تخص   الربيطانية 
والخرائط الفوتوغرافية  الصور  وتشمل   أفريقيا، 
واألرشيفات الصوتية  واملجموعات   واملراسالت 
الهند مكتب  ذلك  يف  مبا  والوطنية   الشخصية 

باإلضافة إىل املخطوطات العلمية العربية
qnlps@qf.org.qa 

https://www.qdl.qa/en

البوابات الرقمية

جامعة إكسيرت
50.733408, -3.534096
 وحدة توثيق العامل العريب

طريقة االطالع: متاح
كبيانات مرجعية  مواد   املقتنيات: 
الحكومات ومنشورات  إحصائية   وتقارير 
ألدبيات باإلضافة  السياسية،   والجمعيات 
القرن منتصف  من  ابتداًء  العربية   القومية 
أرشيفات من  املايكرو  وأفالم  عرش   الثامن 
والهندية واألمريكية  الربيطانية   الحكومات 
املستنسخة والوثائق  والربتغالية   والفرنسية 
والتي الربيطاين  العامة  السجالت  مكتب   من 

إدشن آرجيف  نرشتها 
٠٠٤٤١٣٩٢٧٢٣٨٦٧

اإلثنني - الجمعة ٨:٠٠ صباحاً - ٨:٠٠ مساًء
السبت - األحد ١٠:٠٠ صباحاً - ٦:٠٠ مساًء

library@exeter.ac.uk
https://libguides.exeter.ac.uk/AWDU

جامعة إكسيرت
50.733408, -3.534096

 املجموعات الخاصة
جامعة منتسبي  لجميع  متاح  االطالع:   طريقة 
التسجيل الجامعة  خارج  من  الزوار  عىل   إكسيرت، 
استامرة تعبئة   )١ خطوتني:  طريق  عن   كقارئ  
 التسجيل و٢(  الحضور الشخيص مع إظهار بطاقة
يوم من  يومني  قبل  يُرسل  اإلطالع  طلب   هوية. 

  الزيارة املقررة
 املقتنيات: كتابات ورسومات وصور

٠٠٤٤١٣٩٢٧٢٢٠٩٦
اإلثنني- الجمعة ١٠:٠٠ صباحاً - ٥:٠٠ مساًء

libspc@exeter.ac.uk 
https://exeter.ac.uk/special-collections/

- السياسية  والعلوم  لالقتصاد  لندن  كلية   أرشيف 
إل. إس. يس

51.514867, -0.11566
بطاقة عىل  الحصول  تطلب  االطالع:   طريقة 
تعبئة  )١ خطوتني:  طريق  عن   املكتبة 
اإلنرتنت عىل  املوجودة  التسجيل   استامرة 
اإللكرتوين الربيد  عرب  طلب  يتبعها  والذي   و٢( 
قد هوية،  إثبات  ملستندات  األرشيف   من 

أيام  ٥ التسجيل  يستغرق 
املقتنيات: مراسالت ومواد أرشيفية

٠٠٤٤٢٠٧٩٥٥٧٢٢٩
اإلثنني- الجمعة ١٠:٣٠صباحاً - ٥:٠٠ مساًء

library.enquiries@lse.ac.uk 
http://lse.ac.uk/library/collections 

 أرشيفات الجامعات 

أرشيف جامعة إي. يت. إتش. يف زيوريخ
47.376685, 8.547957

بخصوص طلب  إستامرة  تعبئة  االطالع:   طريقة 
املوقع طريق  عن  عليها  االطالع  املراد   املواد 

اإللكرتوين
التاريخية الصور  من  واسعة  مجموعة   املقتنيات: 

والخرائط النادرة والقيمة
٠٠٤١٤٤٦٣٢٠٧٠٤  

 اإلثنني - الجمعة ١٠.٠٠ صباحاً - ٥.٠٠ مساًء
archiv@library.ethz.ch

http://library.ethz.ch/en/Resources/
Archival-holdings-documentations/

 أرشيف مكتبة جامعة هارفارد
42.373791, -71.115902

 طريقة االطالع: متاح لجميع منتسبي جامعة هارفارد،
بطاقة هوية إحضار  الجامعة  الزوار من خارج   عىل 
 حكومية ومراجعة مكتب االمتيازات يف مكتبة هارفارد
 )يف بعض الحاالت قد يتطلب التسجيل رسوم(. جزء
 من األرشيف متوفر عىل اإلنرتنت. يُنصح التواصل مع

األرشيف قبل ٥ أيام عمل من تاريخ الزيارة املقررة
 املقتنيات: املراسالت والصور التاريخية والرسومات

املعامرية والخرائط
٠٠١٦١٧٤٩٥٢٤٦١

 اإلثنني - الجمعة ١٠.٣٠ صباحاً - ٤.٣٠ مساًء
archives_reference@harvard.edu

https://library.harvard.edu/explore-collections

مركز اآلغا خان للتوثيق
42.359406, -71.089130 

طريقة االطالع: تقديم طلب
 املقتنيات: الصور الفوتوغرافية والخرائط والوثائق

حول العامرة والبيئة املبنية يف العامل اإلسالمي
akdc@mit.edu 

https://libraries.mit.edu/akdc/collections/
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دلـيـل إقـلـيـمـي

أرشيف لندن الحرضي
51.525413, -0.107460

قارئ بطاقة  الحصول عىل  تطلب  االطالع:   طريقة 
املوجودة التسجيل  استامرة  تعبئة   )١  عن طريق: 
إظهار مع  الشخيص  الحضور  و٢(  اإلنرتنت   عىل 

بطاقة هوية وإثبات مكان اإلقامة
 املقتنيات: متعلقة بتاريخ لندن وعمليات الرشكات
العامل، حول  عديدة  دول  يف  لندن  يف   املوجودة 
 وتشمل املستندات املراسالت والصور الفوتوغرافية

 والرسومات وزيارات املسؤولني يف تلك الدول
٠٠٤٤٢٠٧٣٣٢٣٨٢٠

اإلثنني، الثالثاء، الخميس
٩:٣٠ صباحاً- ٤:٤٥ مساًء 

    األربعاء ٩:٣٠ صباحاً - ٧:٣٠ مساًء
ask.lma@cityoflondon.gov.uk 

www.cityoflondon.gov.uk/things-to-do/
london-metropolitan-archives/

 أرشيفات الرشكات 

املكتبة الربيطانية
51.530173, -0.127705

 طريقة االطالع: تطلب الحصول عىل بطاقة قارئ عن
 طريق خطوتني: ١( تعبئة استامرة التسحبل املوجودة
 عىل اإلنرتنت و٢( الحضور الشخيص مع إظهار بطاقة
 هوية وإثبات مكان اإلقامة. يتم حاليا إنشاء أرشيف
 رقمي يختص مبنطقة الرشق األوسط وهو متوفر يف
 مكتبة قطر الرقمية. املواد األرشيفية التي يتم تخزينها
 يف أرشيفات خارجية قد تستغرق ٤٨ ساعة للوصول
 للمكتبة وبناء عليه ينصح بطلب املواد املراد االطالع
الحد املقررة،  الزيارة  تاريخ  من  أيام   ٤ قبل   عليها 
 األقىص لعدد املستندات التي ميكن طلبها مًعا هو ١٠

 مستندات. بعض املصادر قد تتطلب  رسالة توصية
والخرائط الفوتوغرافية  الصور   املقتنيات: 
واألرشيفات الصوتية  واملجموعات   واملراسالت 
الهند مكتب  ذلك  يف  مبا  والوطنية   الشخصية 

باإلضافة إىل املخطوطات العلمية العربية
٠٠٤٤٣٣٠٣٣٣١١٤٤

والعلوم اإلنسانية  بالعلوم  الخاصة  القراءة   غرف 
واملوسيقى الكتب  ونوادر  والعلوم   االجتامعية 

ومركز إدارة األعامل وغرفة األخبار
اإلثنني١٠:٠٠ صباحاً - ٨:٠٠ مساًء

الثالثاء - الخميس ٩:٣٠ صباحاً - ٨:٠٠ مساًء
الجمعة - السبت ٩:٣٠ صباحاً - ٥:٠٠ مساًء

اآلسيوية بالدراسات  الخاصة  القراءة   غرف 
واألفريقية واملخطوطات والخرائط
اإلثنني١٠:٠٠ صباحاً - ٥:٠٠ مساًء

 الثالثاء - السبت ٩:٣٠ صباحاً - ٥:٠٠ مساًء
Customer-Services@bl.uk 

https://bl.uk/catalogues-and-collections

األرشيفات الوطنية - حكومة اململكة املتحدة
51.481665, -0.280098 

قارئ بطاقة  الحصول عىل  تطلب  االطالع:   طريقة 
التسجيل استامرة  تعبئة   )١ خطوتني:  طريق   عن 
 املوجودة عىل اإلنرتنت و٢( الحضور الشخيص مع
املواد اإلقامة.  مكان  وإثبات  هوية  بطاقة   إظهار 
أرشيفات خارجية يتم تخزينها يف  التي   األرشيفية 
ينصح عليه  وبناء  الحظارها  أيام   ٣ تستغرق    قد 
الزيارة تاريخ  من  أسابيع   ٦ قبل  الطلب   بتقديم 
التي ميكن املستندات  لعدد  األقىص  الحد   املقررة، 

طلبها مًعا هو ١٢ مستند
وخرائط ورسومات  فوتوغرافية  صور   املقتنيات: 
الربيطانية الحكومة  بإدارة  متعلقة   ومراسالت 

٠٠٤٤٢٠٨٨٧٦٣٤٤٤  
األربعاء والجمعة والسبت ٩:٠٠ صباحاً - ٥:٠٠ مساءً 

الثالثاء والخميس ٩:٠٠ صباحاً - ٧:٠٠ مساًء
https://nationalarchives.gov.uk/

 األرشيفات الوطنية 

 أرشيف بنك اتش. اس. يب. يس
51.519763, 0.003092

 طريقة االطالع: التسجيل عرب تعبئة إستامرة طلب
موعد عن طريق املوقع اإللكرتوين

 املقتنيات: أرشيف الرشكة ويشمل صور ومستندات
للرشق الربيطاين  املرصف  ألفرع   ومخططات 

األوسط يف املنطقة
history@hsbc.com 

www.hsbc.com/who-we-are/our-history/
archives
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»ملف C 8/T 62 البنوك يف املوانئ الخليجية: البحرين، البنك الرشقي املحدود« ]و4 1  [ )4٠/٧2(و املكتبة الربيطانية: أوراق خاصة وسجالت من مكتب الهند IOR/R/198/1/15و مكتبة قطر الرقمية   2 ،1

 >1٠٠٠2361448٧.٠x٠٠٠٠29_vdc/81٠55/https://www.qdl.qa/archive<  

]تم الوصول إليها يف 28 شباط 2٠19[  

البنك الرشقي )بدون تاريخ( ، املصور مجهول، )املصدر د. عيىس أمني(، جمعية تاريخ وآثار البحرين )2٠18(   3

مقال بعنوان »مدننا العربية فقدت شخصيتها«، الكاتب فوزي شعبان، أخبار الخليج يف )21 كانون الثاين 19٧9(، تصوير محمد عدوان ، )2٠16(   4

األرشيفات الوطنية - حكومة اململكة املتحدة، تصوير عبد الله جناحي و كوين منجومبو  )2٠1٧(   1

مكتبة قطر الرقمية ]محارضة لبثينة جناحي حول مرشوع إنشاء األرشيف الرقمي ألرشيف املكتبة الربيطانية[، وساطات، البحرين، تصوير هديل الطيب )2٠1٧(  2

جمعية تاريخ وآثار البحرين، تصوير سهى بابكر حسن )2٠19(  3

مركز عيىس الثقايف، تصوير هديل الطيب )2٠1٧(  4





 دلـيـل األرشـيـفـات بـدأ تـكـويـنـه خـالل

 الـمـوسـم الـثـقـافـي الـثـانـي لـمـوانـئ

تـاريـخ اإلصـدار آَذار، ٢٠١٩

يـتـم تـعـديـل دلـيـل األرشـيـفـات بـيـن حـيـن وآخـر

 يـمـكـن الـتـحـصـل عـلـى االصـدار األخـيـر مـن الـمـوقـع

الـتـالـي

http://www.mawane.org/directory

www.mawane.org
info@mawane.org
@mawane_bh

ت 
وسـاطـــا

مــــوانـئ





وساطات
أرشـيـفـات دلـيـل 

٢٠١٩ آَذار، 


