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1 M. A. Abdellatif
Mahmoud Ahmed 

Abdellatif
2014

 من عينات آلراء دراسة: الخضراء المدينة مفهوم لتطبيق القابلية قياس

الخبر مدينة ومسؤولي الثانوية المرحلة وطالب السكان

 للبحوث اإلمارات مجلة

الهندسية
19 2  11-28

2 M. A. Hapallas
Mohammed 

Ahmed Hapallas
2014 التجارية المجمعات بمشروعات اإلشغال بعد ما تقييم

 للبحوث اإلمارات مجلة

الهندسيه
19 1

3 A. O. Al-Sulbi Ali Omar Al-Sulbi 2014
 التين ألشجار البصري المظهر على المختلفة العوامل تأثير تحديد

السعودية العربية المملكة–  الخبر لمدينة البحرية بالواجهة المنقط

 اإلمارات جامعة مجلة

الهندسية للبحوث
19 3  13-28

4 F. A. Al-Harigi
Fahad Abdullah Al-

Harigi 
2014

 األمير شارع دراسية حالة المدن مراكز أحياء حول المتسوقين آراء

بالخبر عبدالعزيز بن بندر

 القرى أم جامعة مجلة

والعمارة للهندسة

5 F. A. Al-Harigi
Fahad Abdullah Al-

Harigi
2013

 المدن في التقليدية التجارية الشوارع في التسوق بيئة تحسين نحو

بالخبر عبدالعزيز بن بندر األمير شارع حالة دراسة: السعودية
خالد الملك جامعة مجلة  

6 F. A. Al-Harigi
Fahad Abdullah Al-

Harigi
2013 م2030 سنة حتى البلدي لالستخدام الدمام بحاضرة المياه مصادر تقييم البناء تقنية 26

 84- 

94

7 F. A. Al-Harigi
Fahad Abdullah Al-

Harigi
2013

 للمراكز المحلية الخدمات تقديم قرار اتخاذ لدعم رقمية آلية تطوير

 1450 عام حتى السعودية العربية المملكة من  الشرقية بالمنطقة الريفية

هـ

 المجلة

 العلمية

 لجامعة

سعود الملك

25 2

8 A. H. Alkadi
Abdullah Husain 

Alkadi
2012

 ألحداث ميدانية تطبيقات: الكريم القرآن في الجغرافية االتجاهات مفهوم

النبوية والسيرة الكريم القرآن في ذكرها ورد

 الملك جامعة مجلة

 العلوم-  عبدالعزيز

الهندسية

 

9 M. A. Hapallas
Mohammed 

Ahmed Hapallas
2012 االليكتروني المعماري والتعليم المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت ثوره

 البناء تقنية مجلة

العامة األشغال بوزارة
25

10 A. H. Alkadi
Abdullah Husain 

Alkadi
2012

 المكرمة مكة من القوافل طريق على الحجرية األميال اكتشاف توثيق

 المعلومات وأنظمة العالمية الرصد أنظمة باستخدام المنورة المدينة إلى

الجغرافية

 لجامعة العلمية المجلة

خالد الملك
 

11 M. A. Hapallas
Mohammed 

Ahmed Hapallas
2012 المستدامة العمرانية التنمية اقتصاد ادارة في ودوره البيئي األثر تقييم األزهر جامعة مجلة 7 23
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12 A. H. Alkadi
Abdullah Husain 

Alkadi
2012

 المعالم مواقع وتسجيل تتبع في التاريخية الخرائط الستخدام متقرحة آلية

 دراسة: المعلوماتية تقنيات باستخدام حديثة رقمية خرائط على التراثية

المنورة المدينة حالة

 لجامعة العلمية المجلة

 إصدار–  فيصل الملك

 األساسية العلوم

والتطبيقية

24 1  

13 H. m. alqahtany
Hani mohammad 

alqahtany
2012 االسالمية العمارة في للخط  تاريخي بصري تحليل: والعمارة الكتابة

 البحوث مجلة

القرآنية والدراسات
8  

14 M. I. Ahmed
Mohamed Ibrahim 

Ahmed
2012

"  رفية ا جغ رسائل"  الكويتية بالدورية المنشورة األبحاث اتجاهات

تجميعية رسة ا د–  م 2007 عام إلى م 1979 عام من الفترة خالل

 البحوث مجلة

الكويت, الجغرافية
384

15 H. m. alqahtany
Hani mohammad 

alqahtany
2011 والخطاب والبنية المحتوى اشكاليات: االسالمي العمران فقه

 للفن لونارد مجلة

لندن والتراث، والعمارة
2

16 A. O. Al-Sulbi Ali Omar Al-Sulbi 2011
 األطفال ألعاب مناطق ألداء االشغال بعد ما لتقييم استداللية دراسة

الدمام بحاضرة العامة بالمتنزهات العائالت وتجمع
البناء تقنية 52  66-76

17 A. H. Alkadi
Abdullah Husain 

Alkadi
2011

 للمحاوالت وتحليلية تتبعية دراسة: النبوية الهجرة طريق خرائط

السابقة الرسومية

 لجامعة العلمية المجلة

 إصدار-  فيصل الملك

 األساسية العلوم

والتطبيقية

12 2  

18 H. m. alqahtany
Hani mohammad 

alqahtany
2011

 والحكم السلطة اشكال بين البنيوية العالقة: االسالمية العمارة جينولوجيا

والرؤيا المنهج في بحث: االسالم في والعمارة

 للفن لونارد مجلة 

لندن والتراث، والعمارة
5

19 A. H. Alkadi
Abdullah Husain 

Alkadi
2010

 العلماء روايات في النبوية الهجرة طريق لمعالم والزماني المكاني التتبع

والبياني الكمّي التحليل أساليب باستخدام-  هـ1393- 151 للفترة

 بحوث مركز مجلة

 المدينة ودراسات

المنورة المدينة المنورة،

33  

20 M. I. Ahmed
Mohamed Ibrahim 

Ahmed
2009 .المعاصرة العالمية ت المتغيرا ضوء في الصناعة فية جغرا

, اآلداب كلية مجلة

.اإلسكندرية جامعة
6

21 E. Aljofi Egal Aljofi 2009
 الزجاجية للواجهات الضوئي التأثير: المكتبية للمباني البيئي األداء تقييم

الدمام بحاضرة
البناء تقنية مجلة 19  
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22 H. m. alqahtany
Hani mohammad 

alqahtany
2009

 والبناء للعمارة والثقافية الفكرية االصول: االسالمية العمارة اركيولوجيا

العرب عند
العربي المستقبل مجلة 366  

23 H. m. alqahtany
Hani mohammad 

alqahtany
2008

 العربية المساجد عمارة في واالنشاء والشكل بالوظيفية الفراغ عالقة

التذكارية

 اليرموك، ابحاث مجلة

 االنسانية العلوم سلسلة

واالجتماعية

1

24 H. m. alqahtany
Hani mohammad 

alqahtany
2008

 السياسي للتكوين كانعكاس العمارة: االسالمية العمارة ظرفية

االسالم في للدولة واالجتماعي
العربي المستقبل 348

25 E. Aljofi Egal Aljofi 2008
–  فيصل الملك بجامعة والتخطيط العمارة بكلية القبول ومعايير شروط

والتقييم التطبيق

 الخليج دراسات مجلة

 العربية والجزيرة

الكويت ،جامعة

128

26 J. salagoor
Jamaludden 

Yousef Salagoor
2008 الخبر لمدينة البحرية للواجهة الترفيهي لالستخدام اإلشغال بعد ما تقييم

 لكلية العلمية المجلة

المنيا جامعة الهندسة،
1 27  

27 J. Y. h. Salagoor
Jamaludden 

Yousef Salagoor
2008

 التخطيط لطالب المهنية الشخصية لبناء التدريس في التوسعية النظرية

واإلقليمي الحضري

 القرى أم جامعة مجلة

والهندسة والطب للعلوم
20 1  15-34

28 H. m. alqahtany
Hani mohammad 

alqahtany
2008

 ومقاربة سوسيولوجي تحليل: والتفاعلية الوظيفية بين االسالمية العمارة

االنساق في
العربي المستقبل 357  

29 J. Y. h. Salagoor
Jamaludden 

Yousef Salagoor
2008

 المساكن ألنواع الطلب تقدير: السعودية العربية الممملكة في اإلسكان

م2025-  هـ1445 لعام القادمة سنة للعشرين

 العمارة مجلة

 جامعة والتخطيط،

.العربية بيروت

19
 223-

237

30 A. H. Alkadi
Abdullah Husain 

Alkadi
2007

 لحفر هندسية رؤية: الكبرى المشروعات انجاز في النجاح خصائص

األحزاب غزوة في الخندق

 بحوث مركز مجلة

 المدينة ودراسات

المنورة المدينة المنورة،

20  

31 J. salagoor
Jamaludden 

Yousef Salagoor 
2007

     فترة في السعودية العربية المملكة في الحضرية المساكن نمط تغير

م1969-م1902/  هـ1389- هـ1319 الشامل التخطيط قبل ما

 النشرة الهندسة، كلية

 عين جامعة ،، العلمية

.شمس

3 42
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32 H. m. alqahtany
Hani mohammad 

alqahtany
2007 االسالمية العمارة تكوين في ودورها االسالمية للعمارة بنيوي تحليل

 المجلة

 العربية

 للعلوم

 االنسانية،

 مجلس

 النشر

 العلمي

 بجامعة

 الكويت،

الكويت

98

33 F. A. Al-Harigi
Fahad Abdullah Al-

Harigi
2007

 نشاطات إنجاز أسلوب على المعلومات وتقنية االتصاالت تطور تأثير

السعودية العربية المملكة في الحضرية السكان

 لهندسة العلمية المجلة

األزهر
2 9

 152-

166 

34 A. H. Alkadi
Abdullah Husain 

Alkadi
2007

 الدمام مدن في السكنية الوحدات إيجار تفاوت في المؤثرة العوامل

والهفوف والخبر

 الملك جامعة مجلة

العلمية المجلة-  فيصل
8 1  53-74

35 M. I. Ahmed
Mohamed Ibrahim 

Ahmed
2007 السادات مدينة حالة رسة ا د  المصرية الصحارى في العمرانية التنمية

, اآلداب كلية مجلة

.اإلسكندرية جامعة
52

36 H. m. alqahtany
Hani mohammad 

alqahtany
2006

 بنيوي اجتماعي تحليل: االسالمية العمارة في خلدونية نظرية معالم

 والدولة العصبية في خلدون ابن افكار ضوء في االسالمية للعمارة

والعمران

 العربي، التاريخ مجلة

 المؤرخين جمعية

المغاربة

38  

37 H. m. alqahtany
Hani mohammad 

alqahtany
2006 جديدة واجتماعية جغرافية سياقات في االسالمية للعمارة نقدية قراءة

 الفكر، عالم مجلة

 للثقافة الوطني المجلس

 واالداب، والفنون

الكويت

34

38 H. m. alqahtany
Hani mohammad 

alqahtany
2006

 وصدر ماقبل مرحلة في العربية الجزيرة شبه في الحصون عمارة

االسالم

 للبحوث جرش مجلة

 عمادة والدراسات،

 ،جامعة العلمي البحث

االهلية جرش

1  

39 A. H. Alkadi
Abdullah Husain 

Alkadi
2006

 جغرافية مرجعية باعتباره  الشمال إلى الشرق اتجاه من للتحول دراسة

واآلثار والكيفية التوقيت: معاصرة

 بحوث مركز مجلة

 المدينة ودراسات

المنورة

19
 213-

264
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40 J. salagoor
Jamaludden 

Yousef Salagoor
2006

 فترة في السعودية العربية بالمملكة المساكن مخزون في التغير دراسة

الشامل التخطيط

 الهندسية، العلوم مجلة

أسيوط جامعة
3 34

 971-

989

41 A. H. Alkadi
Abdullah Husain 

Alkadi
2006

 الرسول عهد في المنورة المدينة في للمساجد التخطيطية الخصائص

وسلم عليه هللا صلى

 لكلية العلمية المجلة

- المنيا جامعة- الهندسة

مصر

5 1
 103-

117

42 H. m. alqahtany
Hani mohammad 

alqahtany
2005

 وعالقتها عسير بمنطقة الجدارية النقوش في واالشكال العناصر وحدة

باللباس

 دمشق جامعة مجلة

الهندسية، للعلوم
2  

43 M. A. Abdellatif
Mahmoud Ahmed 

Abdellatif
2005

 تحديد عملية جوانب لبعض والمستقبلي الحالي الوضع وتحليل دراسة

 بالجامعات المعماري التعليم في المستخدمة اآللي الحاسب برامج

السعودية

 البناء، تقنية مجلة

 وزارة عن تصدر

 البلدية الشئون

 الرياض، والقروية،

 العربية المملكة

السعودية

7
 52-

66.

44 M. A. Abdellatif
Mahmoud Ahmed 

Abdellatif
2005

 التنمية لعمليات المناسبة الصغرى العمرانية للوحدة األمثل الحجم دراسة

المصرية بالصحاري

 لكلية العلمية المجلة

المنيا جامعة الهندسة،
24 1

 319-

327.

45 M. A. Abdellatif
Mahmoud Ahmed 

Abdellatif
2005

 بالصحاري العمرانية للتجمعات المالئم العمراني النسيج خصائص

.المصرية

 لكلية العلمية المجلة

المنيا جامعة الهندسة،
24 1

 306-

318

46 A. H. Alkadi
Abdullah Husain 

Alkadi
2005

: الحضارية بالمناطق التنمية في الجغرافية المعلومات نظم إستخدام

السعودية العربية بالمملكة الشرقية بالمنطقة الخيرية الجهات حالة دراسة

-  الهندسية العلوم مجلة

مصر-  أسيوط جامعة
-33المجلد 5 العدد 

 ص 

: ص

2019-

2034

47 F. A. Al-Harigi
Fahad Abdullah Al-

Harigi
2005 السعودية العربية المملكة في الرئيسة للمدن العمرانية والبيئة المسكن

 الخليج دراسات مجلة

العربية والجزيرة
118

 81-

119
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48 H. m. alqahtany
Hani mohammad 

alqahtany
2005

 السعودية العربية بالمملكة عسير بمنطقة التقليدية العمارة بين العالقة

اليمن في السكنية للحصون التقليدية والعمارة

 للبحوث البلقاء مجلة

 عمادة والدراسات،

 العليا الدراسات

 جامعة العلمي، والبحث

االهلية عمان

1  

49 A. M. Aloweid

Abdullah 

Mohammed 

Aloweid

2005 السعودية العربية بالمملكة التقليدية العمارة في والنقوش الزخارف

- والتراث الفن مجلة

 العربية اإلمارات

المتحدة

18  

50 M. A. Abdellatif
Mahmoud Ahmed 

Abdellatif
2004

 لرصد كأسلوب الكبرى للمشروعات التشغيل بعد ما البيئي التأثير تقييم

كمثال مصر بجنوب العالي السد مشروع: الغائبة البيئية األبعاد

 الهندسية، العلوم مجلة

 جامعة الهندسة، كلية

أسيوط

33 5

51 F. A. Al-Harigi
Fahad Abdullah Al-

Harigi
2004

 المملكة- الدمام بحاضرة التجارية الالفتات انتشار حول السكان آراء

.السعودية العربية

 الملك جامعة مجلة

 العمارة كلية سعود،

والتخطيط

16
 175-

198

52 M. A. Abdellatif
Mahmoud Ahmed 

Abdellatif
2004

: مصر في البولية والمسالك الكلي لمراكز المعماري التصميم أسس

والتخصصين األطباء من عينة آلراء تحليلية دراسة

 الهندسية، العلوم مجلة

 جامعة الهندسة، كلية

أسيوط

32 2
 1061-

1076.

53 F. A. Al-Harigi
Fahad Abdullah Al-

Harigi
2004 الراهن الوضع دراسة: الدمام حاضرة في التجارية الالفتات انتشار

 عبد الملك جامعة مجلة

 تصاميم علوم العزيز،

البيئة

2
 33 -

62

54 E. Aljofi Egal Aljofi 2004 الطبيعية لإلضاءة كمنظم التقليدي الداخلي الفناء اسيوط جامعة مجلة 32 5  

55 F. A. Al-Harigi
Fahad Abdullah Al-

Harigi
2004

 مستوى على الطلب تقدير: السعودية العربية المملكة في اإلسكان

المناطق

 القرى أم جامعة مجلة

والهندسة والطب للعلوم
16 2

 13- 

40.

56 E. Aljofi Egal Aljofi 2004
  االنسحاب دراسة  المستقبلية واآلثار الدوافع- العمارة تخصص اختيار

فيصل الملك بجامعة والتخطيط العمارة بكلية

 المجلة

 العلمية

 لهندسة

األزهر

7 5
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57 F. S. Kubbara
Fawzi Saeed 

Kubbara
2003

 العربية الممكلة في الجغرافية المعلومات نظم الستخدام تحليلة دراسة

السعودية

 والهندسة العلوم مجلة

اسيوط جامعة– 
 

58 F. A. Al-Harigi
Fahad Abdullah Al-

Harigi
2003 التجارية الالفتات انتشار ظل في العمرانية البيئة في واالنسجام التوافق

 لجامعة العلمية المجلة

 العلوم فيصل الملك

التطبيقية و األساسية

4 1  1-21

59 F. A. Al-Harigi
Fahad Abdullah Al-

Harigi
2002

 العربية المملكة في الحضري لتخطيط كآلية المناطق نظام تفعيل نحو

.السعودية

 العلوم مجلة

, الهندسة كلية,الهندسية

أسيوط جامعة

30 3
 815-

826

60 A. M. Aloweid

Abdullah 

Mohammed 

Aloweid

2002
ً التقليدية العمارة مالمح  العربية بالمملكة الجغرافية لالختالفات طبقا

السعودية

 المدينة العقيق، مجلة

المنورة
19  

61 M. A. Abdellatif
Mahmoud Ahmed 

Abdellatif
2002

: والتخطيط العمارة بكليات التخرج لمشروعات المجتمعية النفعية تعظيم

السعودية العربية بالمملكة فيصل الملك جامعة حالة دراسة

 الهندسية، العلوم مجلة

 جامعة الهندسة، كلية

أسيوط

30 4

62 H. m. alqahtany
Hani mohammad 

alqahtany
2002 والتحقيب االستمرارية بين االسالمية العمارة تاريخ

 للبحوث البلقاء مجلة

 عمادة والدراسات،

 جامعة العلمي، البحث

االهلية عمان

2  

63 F. S. Kubbara
Fawzi Saeed 

Kubbara
2002

 في العام األمن مراكز مواقع لتوزيع الجغرافية المعلومات نظم استخدام

الدمام حاضرة

–  األمنية البحوث مجلة

األمنية فهد الملك كلية
10

64 H. m. alqahtany
Hani mohammad 

alqahtany
2001 والكتاب والحلي السجاد بفنون االسالمية المعمارية الزخارف عالقة

 العربي، التاريخ مجلة

 المؤرخين جمعية

المغاربة

19  

65 J. Y. salagoor
Jamaludden 

Yousef Salagoor
2001

 في العمرانية الهوية تكوين في وأثرها والتزام اإللزام بين البناء أحكام
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