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C.Vسيیرةة ذذااتيیة   

 
 

هھھھاني بن محمد بن علي االقحطانيااالسم:   
 

 االمؤهھھھالتت ااألكادديیميیة
1983بكالورريیوسس االعماررةة وواالتخطيیط٬، جامعة االملك فيیصل٬، االدمامم٬، االمملكة االعربيیة االسعودديیة٬،   
1988ماجستيیر االعماررةة٬، جامعة ووااشنطن٬، سانت لويیس٬، ميیزوورريي٬، االواليیاتت االمتحدةة ااالمريیكيیة٬،   

  1996عماررةة٬، جامعة ااددنبرةة٬، أأددنبرةة٬، االمملكة االمتحدةة٬، ددكتوررااةة اال
 

 االبيیاناتت االوظظيیفيیة
جامعة االدمامم ( االملك فيیصل سابقا )٬، كليیة االعماررةة وواالتخطيیط٬، قسم االعماررةة جهھة االعمل:  

أأستاذذاالرتبة ااألكادديیميیة:   
عماررةة ووتخطيیطاالتخصص االعامم:   

نن ااالسالميیة٬، نقد ووتارريیختارريیخ وونظريیاتت االعماررةة٬، االعماررةة وواالفنو االتخصص االدقيیق:  
االعماررةة االمعاصرةة في االوططن االعربي وواالعالم ااالسالمي٬، ااألبعادد االثقافيیة ووااالجتماعيیة في االعماررةة٬،  تت االبحثيیة وواالمهھنيیة:الهھھھتمامااا

 االعماررةة وواالفنونن االبصريیة
 

  كليیة االعماررةة وواالتخطيیط للدررااساتت االعليیا وواالبحث االعلميل سابق : ووكيیللمهھامم ااالدداارريیةاا
ررأأيي بصحيیفة االيیومم كاتبوو  

 
٬، االمملكة االعربيیة االسعودديیة   ٬31451، االدمامم٬، 2397جامعة االدمامم٬، كليیة االعماررةة وواالتخطيیط٬، صص.بب. عنواانن االمرااسلة:   

hani.arch@gmaill.com:االبريید اااللكترووني 
 

 االكتب االعلميیة  االمنشوررةة ( ااألحدثث فاألقدمم )
 

 
باددييء االعماررةة ااألسالميیة ووتحوالتهھا االمعاصرةةم  

 قرااءةة تحليیليیة في االشكل
 كتابب علمي ثقافي محكم

2009االناشر: مركز ددررااساتت االوحدةة االعربيیة ٬، بيیرووتت٬، لبنانن٬، أأغسطس   
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 االعماررةة وواالناسس
:ووااقع ووآآفاقق االتنميیة االعمراانة في االمملكة  

 مقاالتت مختاررةة في االعماررةة االمعاصرةة في االمملكة
مم2008اشر:دداارر االكفاحح للنشر وواالتوززيیع٬، االدمامم٬، االن  

 
 

 من االمساكن االتقليیديیة االى ناططحاتت االسحابب:
 االعماررةة في االمملكة االعربيیة االسعودديیة

 قرااءةة نقديیة ألبرزز ااألتجاهھھھاتت االمعمارريیة في االمملكة
 كتابب علمي محكم

مم2002االناشر: مركز االترجمة وواالتأليیف وواالنشر٬، جامعة االملك فيیصل٬، االدمامم٬،   
 

 
االبحوثث االعلميیة االمحكمة االمنشوررةة   

 ااالحدثث فاالقدمم
 

1 ٬، مجلة مجلة االبحوثث وواالدررااساتت االقرآآنيیةللخط في االعماررةة ااالسالميیة٬،  االكتابة وواالعماررةة: تحليیل بصريي تارريیخي  -
٬2012، 8مصحف االشريیف٬، االعددد لعلميیة محكمة تصدرر عن مجمع االملك فهھد لطباعة اا  

2 م وواالعماررةة في ااالسالمم: بحث في االمنهھج كالقة االبنيیويیة بيین ااشكالل االسلطة وواالحجيینولوجيیا االعماررةة ااالسالميیة: االع -
2011االعددد االخامس٬، سبتمبر لندنن٬، ٬، مجلة لونارردد للفن وواالعماررةة وواالترااثثوواالرؤؤيیا٬،   

3 ٬، لندنن٬، االعددد لونارردد للفن وواالعماررةة وواالترااثثفقهھ االعمراانن ااالسالمي: ااشكاليیاتت االمحتوىى وواالبنيیة وواالخطابب٬، مجلة  -
2011ني٬، ماررسس االثا  

4 مباددييء االعماررةة ااالسالميیة ووتحوالتهھا االمعاصرةة: قرااءةة تحليیليیة للشكل٬، ملخص مختصر للكتابب االذيي يیحمل نفس  -
٬2009، نوفمبر٬، ٬369، االعددد االمستقبل االعربياالعنواانن٬، مجلة   

5 ٬، بيمستقبل االعراالاارركيیولوجيیا االعماررةة ااالسالميیة: ااالصولل االفكريیة وواالثقافيیة للعماررةة وواالبناء عند االعربب٬، مجلة  -
٬2009، ااغسطس٬، 366االعددد   

6 - ISLAMIC ARCHITECTURE AS A REFLECTION OF FUNCTIONALISM AND 
INTERACTIONISM, CONCEPTUAL ORIGINS IN CULTURE AND 

SOCIOLOGY, CONTEMPORARY ARAB AFFAIRS, LONDON, V. 2, 
SEPTEMBER, 2009  

7 ٬، االمستقبل االعربييیة وواالتفاعليیة: تحليیل سوسيیولوجي وومقارربة في ااالنساقق٬، مجلة االعماررةة ااالسالميیة بيین االوظظيیف -
٬2008، نوفمبر 357االعددد   

8 االمستقبل ظظرفيیة االعماررةة ااالسالميیة: االعماررةة كانعكاسس للتكويین االسيیاسي ووااالجتماعي للدوولة في ااالسالمم٬، مجلة  -
٬2008، فبراايیر٬، ٬348، االعددد االعربي  

9 ٬، سلسلة مجلة اابحاثث االيیرموكككل ووااالنشاء في عماررةة االمساجد االعربيیة االتذكارريیة٬، عالقة االفرااغغ بالوظظيیفيیة وواالش -
2008االعلومم ااالنسانيیة ووااالجتماعيیة٬، االعددد ااالوولل   

10 ٬، مجلس االمجلة االعربيیة للعلومم ااالنسانيیةتحليیل بنيیويي للعماررةة ااالسالميیة ووددووررهھھھا في تكويین االعماررةة ااالسالميیة٬،  -
٬2007، 98يیت٬، االعددد االنشر االعلمي بجامعة االكويیت٬، االكو  

11 معالم نظريیة خلدوونيیة في االعماررةة ااالسالميیة: تحليیل ااجتماعي بنيیويي للعماررةة ااالسالميیة في ضوء اافكارر اابن خلدوونن  -
٬2006، جمعيیة االمؤررخيین االمغارربة٬، االعددد االثامن وواالثالثونن٬، االتارريیخ االعربيفي االعصبيیة وواالدوولة وواالعمراانن٬، مجلة   

12 ٬، االمجلس االوططني للثقافة عالم االفكرفي سيیاقاتت جغراافيیة ووااجتماعيیة جديیدةة٬، مجلة قرااءةة نقديیة للعماررةة ااالسالميیة  -
٬2006، 34وواالفنونن ووااالدداابب٬، االكويیت٬، االعددد   

13 ٬، جرشش للبحوثث وواالدررااساتتصدرر ااالسالمم٬، مجلة عماررةة االحصونن في شبهھ االجزيیرةة االعربيیة في مرحلة ماقبل وو -
عماددةة االبحث االعلمي  

2006لل جامعة جرشش ااالهھھھليیة٬، االعددد ااالوو ٬،  
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14 جامعة ددمشق للعلومم ووحدةة االعناصر ووااالشكالل في االنقوشش االجداارريیة بمنطقة عسيیر ووعالقتهھا باللباسس٬، مجلة  -
٬2005، االعددد االثاني٬، االهھندسيیة  

15 االعالقة بيین االعماررةة االتقليیديیة بمنطقة عسيیر بالمملكة االعربيیة االسعودديیة وواالعماررةة االتقليیديیة للحصونن االسكنيیة في  -
٬، عماددةة االدررااساتت االعليیا وواالبحث االعلمي٬، جامعة عمانن ااالهھھھليیة٬، االعددد لبحوثث وواالدررااساتتل االبلقاءااليیمن٬، مجلة 

2005ااكتوبر  ااالوولل٬،  
16 ٬، عماددةة االبحث االعلمي٬، االبلقاء للبحوثث وواالدررااساتتتارريیخ االعماررةة ااالسالميیة بيین ااالستمراارريیة وواالتحقيیب٬، مجلة  -

٬2002، ااكتوبر٬، 2جامعة عمانن ااالهھھھليیة٬، االعددد   
17 ٬، جمعيیة االمؤررخيین االتارريیخ االعربياالمعمارريیة ااالسالميیة بفنونن االسجادد وواالحلي وواالكتابب٬، مجلة عالقة االزخاررفف  -

2001االمغارربة٬، االعددد االتاسع عشر٬،   
18 ٬، مركز االمأثوررااتت االشعبيیةمسميیاتت االحصونن في االجزيیرةة االعربيیة ووددالالتهھا االلغويیة: منطقة عسيیر كمثالل٬، مجلة  -

٬2000، 57االدووحة٬، االعددد  ٬،االعربيیة االترااثث االشعبي لمجلس االتعاوونن لدوولل االخليیج  
 
 

اانشطة ااخرىى  
2007االمشارركة في مسابقة توسعة االمطافف بالحرمم االمكي االشريیف  عامم   
1990االحصولل على جائزةة اابهھا االثقافيیة للبحث االعلمي٬، االمركز االثاني٬،   

االمشارركة في عددد من االمناشط االمنبريیة وواالفكريیة وواالصحفيیة في مجالل االتخصص  
 
 
 

ااالططالعع على االسيیرةة االذااتيیة يیرجى ززيیاررةة االموقع االرسمي لصاحب االسيیرةةووللمزيید من   
SCHOLARCHITECT.COM  

 


