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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

  البيانات الشخصية
 
 زيد خالد محمد الزريقات  االســـــــم 
 م 1955/ 3/ 8 تاريخ ومكان الميالد 
 كلية اآلداب  –الجامعة األردنية  الكلية 

 الفلسفة  القسم 

 
 

    المؤهالت الدراسية 
 
 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية  
 1987 الهند  -ميليا اإلسالمية  اإلسالميةالفلسفة  توراه درجة الدك 
 1985 الهند –جامعة علي جار  فلسفة  درجة الماجستير 
 1978 الجامعة األردنية  لغة انجليزية  درجة البكالوريوس 
 

  التخصص ومجاالت االهتمام 
 
 إسالمية  فلسفة التخصص العام 
 الشرقية الفلسفة االسالمية/الفلسفة   التخصص الدقيق 

 ، فلسفة التاريخ الفلسفة السياسية مـجاالت االهتمام 
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  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

 
 كلمة( 150عنوان وملخص رسالة الدكتوراه )في حدود  

 مفهوم العدالة اإلجتماعية في اإلسالمعنوان الرسالة:  
 ملخص الرسالة:

Concept of Social Justice in Islam 
مكونة من ستة أقسام باإلضافة إلى مقدمة وخاتمة وتشمل: نبذة تاريخية عن   جاءت الرسالة

 المرحلة التي واكبت ظهور اإلسالم  
 مكانة اإلنسان في اإلسالم 

 مؤثرات التوحيد واإليمان على نواحي الحياة اإلنسانية  
 قواعد العدالة االجتماعية في اإلسالم، في االقتصاد، السياسية، القانون 

 يق العدالة االجتماعية  وسائل تحق
 الخاتمة التي تتحدث عن نتائج الرسالة  

الملخص: إن الوجود صادر عن إرادة واحدة، واإلنسانية جزء من مكونات هذا الكون، متناسق  
مع الكل ضمن إطار الوحدة المطلقة المتناسقة، والتكافل العام بين األفراد والجماعات مراعيًا  

 ث ال تطغى مطامع الفرد أو مطامع الجماعة.اختالف الطاقات البشرية بحي
اقتصاديًا تكافؤ في الفرص، وترك المواهب تعمل في حدود أن ال تتعارض مع األهداف العامة 

 للمجتمع. ضمن قواعد: نظام اإلرث، نظام الملكية، نظام الزكاة
الشعبية على  سياسيًا: نظام حكم مبني على قواعد الديمقراطية: تكافؤ الفرص والشورى، الرقابة 

 الحكام 
قانونيًا: ارتبطت فكرة القانون دومًا بفكرة العدل وهي الغاية القصوى التي يسعى إليها المجتمع  
المسلم. القانون يجب أن يكون رديفًا للعدل، وبدون ذلك يكون تناقضًا. من هنا ركز اإلسالم  

 عليه وسلم، ظهر على نظام المعامالت ووضع قواعد عامة لها : ومن بعد الرسول صلى هللا
لدينا مفهوم الفصل بين السلطات خاصة في القضاء،  بحيث يخضع لحكمه مكونات الشعب 

 الحاكم والمحكومين. 
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  السجل الوظيفي 
 
 

 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة
 2018/ 29/7 -2014/ 9/ 7 الجامعة األردنية  محاضر غير متفرغ

 لغاية اآلن   2018/ 30/7 الجامعة االردنية  استاذ مساعد 
 2019/ 2014/2018-2013 الجامعة األردنية  كلية اآلدابعضو مجلس 

 م 30/3/2011 -م12/7/2009 وزارة الداخلية األردنية محافظ العقبة

 م 12/7/2009 -م 16/10/2007 وزارة الداخلية األردنية محافظ المفرق 
 2006/ 2/10 وزارة الداخلية األردنية مدير هيئات المجتمع المدني

رفع إلى وظيفة محافظ وباشر عمله كمديًرا لمديرية حظر  
 األسلحة الكيماوية

 2006/ 28/5 وزارة الداخلية األردنية

 2006/ 15/4 وزارة الداخلية  محافظ في مالك وزارة الداخلية 
 20/9/2004 وزارة الداخلية األردنية متصرف لواء بني كنانه

 14/6/2011 اسة الوزارةرئ مستشار في مالك رئاسة الوزارة
 13/8/2000 وزارة الداخلية األردنية متصرف لواء الكورة

 م 13/8/2000 -م 22/5/1999 وزارة الداخلية األردنية نائب محافظ البلقاء / متصرف لواء القصبة  
 م 22/5/1999 -م 14/2/1998 وزارة الداخلية األردنية متصرف/مركز وزارة الداخلية  

 م 28/5/2006 -م 20/9/2004 وزارة الداخلية األردنية ي كنانة متصرف لواء بن
 م10/7/1997 -م  4/5/1997 - وزارة الداخلية األردنية نائب محافظ البلقاء /متصرف لواء القصبة بالوكالة  

 م 4/1997 -م 7/9/1996 وزارة الداخلية األردنية مساعد محافظ البلقاء  
 م  7/9/1996 -م 20/3/1996 لداخلية األردنيةوزارة ا متصرف /مساعد محافظ المفرق  

 م 20/3/1996 -م 1/1/1996 وزارة الداخلية األردنية متصرف لواء قصبة عجلون  
 م  1/1/1996 -م 21/8/1994 وزارة الداخلية األردنية متصرف / مساعد محافظ البلقاء 

 1994/ 16/8 وزارة الداخلية  رفع إلى وظيفة متصرف
 م 16/8/1994 -م 31/7/1993 ة الداخلية األردنيةوزار  مدير قضاء صبحا 

 م 31/7/1993 -م 27/3/1993 وزارة الداخلية األردنية مدير قضاء / محافظة المفرق 
 م 27/3/1993 -م 12/9/1992 وزارة الداخلية األردنية مساعد متصرف لواء الكورة 

 1992/ 1/11 وزارة الداخلية  مدير قضاء
 1989/ 16/9 لداخلية وزارة ا وزارة الداخلية 

 1983/ 14/2 وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم
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  األعمال اإلدارية واللجان 

 
 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام

 م 30/3/2011 -م12/7/2009 محافظ العقبة
 م 12/7/2009 -م 16/10/2007 محافظ المفرق 

 2006/ 2/10 مدير هيئات المجتمع المدني
رفع إلى وظيفة محافظ وباشر عمله كمديًرا لمديرية حظر  

 األسلحة الكيماوية
28/5 /2006 

 2006/ 15/4 محافظ في مالك وزارة الداخلية 
 20/9/2004 متصرف لواء بني كنانه

 14/6/2011 مستشار في مالك رئاسة الوزارة
 13/8/2000 متصرف لواء الكورة

 م 13/8/2000 -م 22/5/1999 نائب محافظ البلقاء / متصرف لواء القصبة  
 م 22/5/1999 -م 14/2/1998 متصرف/مركز وزارة الداخلية  

 م 28/5/2006 -م 20/9/2004 متصرف لواء بني كنانة 
 م10/7/1997 -م  4/5/1997 - نائب محافظ البلقاء /متصرف لواء القصبة بالوكالة  

 م 4/1997 -م 7/9/1996 بلقاء  مساعد محافظ ال
 م  7/9/1996 -م 20/3/1996 متصرف /مساعد محافظ المفرق  

 م 20/3/1996 -م 1/1/1996 متصرف لواء قصبة عجلون  
 م  1/1/1996 -م 21/8/1994 متصرف / مساعد محافظ البلقاء 

 1994/ 16/8 رفع إلى وظيفة متصرف
 م 16/8/1994 -م 31/7/1993 مدير قضاء صبحا 

 م 31/7/1993 -م 27/3/1993 ر قضاء / محافظة المفرق مدي
 م 27/3/1993 -م 12/9/1992 مساعد متصرف لواء الكورة 

 1992/ 1/11 مدير قضاء
 1989/ 16/9 وزارة الداخلية 

 1983/ 14/2 وزارة التربية والتعليم
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  آخر خمس سنوات  األبحاث العلمية المنشورة

 
 2019، 1، العدد 12المجلة األردنية للعلوم االجتماعية، المجلد ،عند كونفوشيوس اسيالفكر السي الدكتور زيد زريقات
دليل معرفة هللا بالعقل في فلسفة الماتريدي الكالمية، دراسات، العلوم اإلنسانية واالجتماعية، المجلد  الدكتور زيد زريقات

 . 2019، 3، العدد  46
منجزة في مؤلفه "اإلهانة في عهد الميغا إمبريالية" بحث منشور في  قراءة في فكر المهدي ال الدكتور زيد زريقات

 . 2019/تشرين األول،  27-26-25تركيا،  -المؤتمر السابع للعلوم االجتماعية، جامعة انقرة
، مقبول للنشر في مجلة دراسات تاريخ Anattaفلسفة إنكار الذات عند بوذا الالنفس  الدكتور زيد زريقات

11/9 /2019 . 

 تور زيد زريقاتالدك

The philosophy of coexistence in the Interpretation of Al Maidah Surah 
(Chapter) Ali Radi AbuZuraqk as a case study 

 فلسفة التعايش في تأويل سورة المائدة دراسة علي راضي أبو زريق انموذجا
Journal of Social Sciences center of Excellence for Scientific research 
Journalism, Texas, J/Jss/ Volume 7, Number 1, January 2018 

 
  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية 

 
 المشاركة  نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجهة المنظمة  
مؤتمر كلية اآلداب "الربيع العربي: 

 االنعكاسات والتحديثات
 المعدين للمؤتمر 108/4/2014-الجامعة األردنية 

 بحث منشور 2019/تشرين األول/ 27-26-25تركيا  –جامعة انقرة  مؤتمر الدولي السابع للعلوم االجتماعية
-2018-2017-2016-2015الجامعة األردنية من عام   اليوم الفلسفي العالمي 

2019 
 حضور 

مؤتمرات علم االجتماع، مؤتمر 
تمر الدراسات العربية في الغرب، مؤ 

 الربيع العربي، األمسيات الشعريه

 مشارك فاعل  كلية اآلداب

 
  الدورات التدريبية 

 
 اسم الدورة والجهة المنظمة  

 
 التاريخ

 4/11/1998-1988/ 15/8 دورة برنامج اإلدارة العليا 
 5/2007/ 26-2007/ 19/5 دورة الحوار االستراتيجي للمحافظين في وزارة الداخلية  
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 2004/ 17/3-1/3/2004 قدرات الحكام اإلداريين في مجال التنمية المستدامةتنمية وتطوير  
 2018آب  دورة التعلم المدمج  
 2020آذار  CAMTASIA 9 4دورة إعداد ومونتاج الفيديوهات التعليمية باستخدام برنامج  
 
 

  األنشطة التدريسية 
 
 الدراسات العليا يوسالبكالور  تدريسهاب قامالتي   الدراسية والمواد المقررات 

 ❑ √ أعالم فلسفية  
 ❑ √ اتجاهات راهنة في الفلسفة  
 ❑ √   فلسفة العلوم االجتماعية واإلنسانية  
 ❑ √ الفلسفة السياسية واالجتماعية 
 ❑ √ مشكالت فلسفية  
 ❑ √ الفلسفة الشرقية  
 ❑ √ جباري(ا)متطلب جامعة  مقدمة في الفلسفة والتفكير الناقد  
 

  ية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية العضو 
 
 اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها 

 
 التاريخ

 2017 الجمعية الفلسفية األردنية  
 2020/ 28/2 الجمعية األردنية لمكافحة التصحر وتنمية البادية 
 
 
 

  المنح والجوائز التي حصل عليها 
 
 التاريخ جائزة ومكانهاالجهة المانحة لل اسم الجائزة 

    
 


