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  البيانات الشخصية

 

 دالل علي سليمان زريقات د. االســـــــم 

 اآلداب الكلية  

 الجغرافيا القسم 

 0779570589 رقم الهاتف 

 E-mail d.zreqat@ju.edu.jo 

 

 

    المؤهالت الدراسية

 

 التاريخ الجهة المانحة لها التخصص الدرجة العلمية 

 1992 ةالجامعة االردني * بكالوريوس 

 1995 الجامعة االردنية جغرافية مناخية ماجستير 

 2003 الجامعة االردنية فلسفة الجغرافيا        دكتوراة 

 

 

 

  التخصص ومجاالت االهتمام

 

 جغرافيا التخصص العام 

 طبيعيةجغرافية  التخصص الدقيق 

 المناخيةالبيئية، التغيرات  األخطار ،األراضيالغطاء األرضي واستعماالت  مـجاالت االهتمام 

 

  عنوان وملخص رسالة الدكتوراه

 

 كلمة( 150ملخص رسالة الدكتوراه )في حدود عنوان و 
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 * عنوان رسالة الدكتوراه: انماط الغطاء األرضي وخصائصه في حوض وادي جرش 

Land cover and its Characteristics in Jerash Valley Basin"" 
 

 

 

   

  السجل الوظيفي 

 

 التاريخ جهة العمل وعنوانها الوظيفة 

 1997/1998 كلية حوطة بني تميم/الرياض/السعودية محاضر 

ة محافظة الحدود الشمالية/ المملك/كلية التربية في عرعر استاذ مساعد 

 العربية السعودية

2003/2004 

زارة و عة البنات/العربية والعلوم االجتماعية/جام اللغةقسم  استاذ مساعد 

 التعليم العالي/ الرياض/ المملكة العربية السعودية

 

2004/2008 

 2009 الجامعة االردنية محاضر متفرغ 

 2011/2014 الجامعة االردنية استاذ مساعد 

 5/9/2014 الجامعة االردنية استاذ مشارك 

 9/3/2020 الجامعة االردنية استاذ 

 

  األعمال اإلدارية واللجان 

 

 التاريخ مسمى العمل اإلداري/ اللجان والمهام 

  اوال: األعمال االدارية 

   

 10/2019 كلية االداب للشؤون المالية واالداريةعميد نائب  

 17/9/2017 رئيسة قسم الجغرافيا  

 4/9/2013 مساعد العميد لشؤون الطلبة كلية اآلداب/ الجامعة األردنية   

 30/9/2012 آلداب للشؤون اإلدارية وشؤون طلبة السنة األولى مساعد عميد كلية ا  

  ثانيا: اللجان والمهام 
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 في لجمعية العلمية لكليات االدابللمؤتمر االول / ا عضو اللجنة التحضيرية 

 الوطن العربي 

2019/12/1 

 2018/2019 عضو لجنة االعتماد وضمان الجودة 

 2018/2019 ة التعليم العاليعضو لجنة لوضع اسئلة الكفاءة /وزار 

 2018/2019 عضو لجنة تحقيق في قضية شكوى مقدمة ضد عضو هيئة تدريس 

 2018/2019 قسم الجغرافيا/والتواصل مع المجتمع عضو اللجنة االجتماعية  

 2018/2019 كلية االداب/عضو اللجنة االجتماعية  

 18/9/2018  مقرر لجنة الدراسات العليا 

حية نة الفنية الخاصة بمراجعة المعايير الوطنية لوثيقة الخدمات الصعضو اللج 

 الصديقة والمشورة للشباب، المجلس االعلى للسكان

2018 

 18/9/2017 مقرر لجنة الدراسات العليا/ رئيسة القسم  

 18/9/2017 مقرر اللجنة الثقافية /رئيسة القسم  

 20/11/2017 عضو لجنة تحضيرية لمؤتمر اآلداب الرابع 

 18/9/2017 مقرر اللجنة االجتماعية /رئيسة القسم 

 18/9/2017 مقرر لجنة الخطة الدراسية وضمان الجودة /رئيسة القسم  

 3/10/2017 مقرر لجنة لليوم العلمي لقسم لجغرافيا/ الجامعة األردنية  

في  2016/2017عضو للجنة استالم وتدقيق االمتحانات النهائية للفصل األول  

 قسم الجغرافيا

20/10/2017 

 8/5/2017 مقرر )عضو احتياط( للجنة تحقيق في مشاجرة 

م في قس 2016/2017عضو لجنة تسلم نتائج االمتحانات النهائية للفصل الثاني  

 الجغرافيا

24/4/2017 

 19/3/2016 عضو لجنة االشراف على انتخابات مجلس الطلبة/ في قسم الجغرافيا 

 5/9/2016 في قسم الجغرافيا  2016/2017االجتماعية للعام الجامعي عضو للجنة  

عضو لجنة التحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة للعام الجامعي  

2016/2017 

8/9/2016 
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 5/9/2016 عضو لجنة الخطة وضمان الجودة في قسم الجغرافيا/الجامعة األردنية 

 2016 في قسم الجغرافيا/ الجامعة األردنية عضو لجنة التواصل مع المجتمع المحلي 

 

5/9/2016 

 5/9/2016 ةعضو لجنة األنشطة الثقافية والعلمية في قسم الجغرافيا/ الجامعة األردني 

 3/8/2016 2015/2016عضو لجنة تدقيق االمتحانات النهائية للفصل الصيفي  

في قسم  2015/2016عضو لجنة تدقيق االمتحانات النهائية للفصل الصيفي  

 الجغرافيا

3/8/2016 

 17/3/2015 عضو لجنة االنتخابات العليا في كلية اآلداب/ الجامعة األردنية 

 23/7/2015  ة عضو لجنة حوسبة مادة جغرافية األردن في قسم الجغرافيا/ الجامعة األردني 

 8/9/2015  نيةعضو لجنة التواصل مع المجتمع المحلي في قسم الجغرافيا/ الجامعة األرد 

 8/9/2015 عضو للجنة االجتماعية في قسم الجغرافيا /الجامعة األردنية  

 8/9/2015 ة عضو لجنة األنشطة العلمية والثقافية في قسم الجغرافيا/ الجامعة األردني 

 20/9/2015 عضو لجنة شؤون الطلبة في كلية اآلداب /الجامعة األردنية  

 20/9/2015 ي كلية اآلداب /الجامعة األردنية عضو في اللجان الدائمة ف 

 20/9/2015 عضو لجنة النظر في مخالفات الطلبة /الجامعة األردنية 

 26/11/2015 منسق برنامج البكالوريوس في قسم الجغرافيا/ الجامعة األردنية 

 13/12/2015 عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير في قسم الجغرافيا/ الجامعة األردنية 

في قسم  2015/2016عضو لجنة تدقيق االمتحانات النهائية للفصل األول  

 الجغرافيا

27/12/2015 

 8/9/2014 ية عضو لجنة األنشطة الثقافية والعلمية في قسم الجغرافيا / الجامعة األردن 

 18/5/2014 في قسم الجغرافيا 2013/2014مقرر لجنة االمتحانات النهائي للفصل الثاني  

 8/12/2013 اللجنة المالية لمؤتمر كلية اآلداب/ الجامعة األردنية  عضو 

 5/12/2013 قهاوتدقي 2013/2014مقرر لجنة تسلم نتائج االمتحانات النهائية للفصل األول  

 12/11/2013 عضو اللجنة المالية لمؤتمر كلية اآلداب/ الجامعة األردنية  

 12/11/2013 داب/ الجامعة األردنية مقرر اللجنة اإلعالمية لمؤتمر كلية اآل 

 29/10/2013 مقرر لجنة التحقيق في قضايا الطلبة كلية اآلداب/ الجامعة األردنية  

 29/10/2013 عضو للجنة التحضيرية لليوم العلمي كلية اآلداب/ الجامعة األردنية  

 29/10/2013 مقرر لجنة شؤون الطلبة كلية اآلداب/ الجامعة األردنية  

 6/8/2013 عضو للجنة الفينة لدراسة العروض  
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 9/4/2013 عضو لجنة الخطة االستراتيجية كلية اآلداب/ الجامعة األردنية  

 29/9/2012 (2013/2014مقرر لجنة شؤون الطلبة للعام الجامعي ) 

 9/12/2012 عضو لجنة تحقيق في كلية اآلداب/ الجامعة األردنية  

 30/3/2011 ر لكلية اآلداب/ الجامعة األردنية مرافقة وفد طالبي زائ 

 23/12/2009 عضو للجنة االجتماعية كلية اآلداب/ الجامعة األردنية 

 30/12/2009 عضو لجنة شؤون طلبة / كلية اآلداب / الجامعة األردنية  

 

  األبحاث العلمية المنشورة آخر خمس سنوات

 

 لناشر والتاريخ عنوان البحث وا اسم الباحث )الباحثين( 

 د.دالل زريقات 
ئر دوا واقع تطبيق قواعد نظم المعلومات الجغرافية من وجهة نظر العاملين بها في

 2011الجامعة االردنية/-عمادة البحث العلمي/عمان الرسمية 

 د.دالل زريقاتد.يسرا الحسبان،  

ين في دور نموذج االرتفاع الرقمي في التحليل الجيومورفولوجي لمنطقة بير

 2011الجامعة االردنية/-عمادة البحث العلمي /األردن

د. دالل زريقات، د.يسرا  

كشف التغير في الغطاء األرضي باستخدام الصور الجوية ونظم المعلومات  الحسبان

 2012الجامعة االردنية/-عمادة البحث العلمي /جرش -الجغرافية في قضاء برما

 د، يحيى فرحان، د.دالل زريقات 

 Spatial estimation of soil erosion risk using RUSEL Approach راهيم فرحاناب

ERS, and GIS Techniques case study of kufranja watershed, 

northern Jordan/Scientific Research/2013 

 د.دالل زريقات 
باستخدام نظم  2009-1952تغير الغطاء األرضي في محافظة جرش بين عامي 

الجامعة -عمادة البحث العلميعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد الم

 2014االردنية/

 د.دالل زريقات 

ن بعد باستخدام تقنية االستشعار ع 2020-1987تحليل الغطاء الغابي ما بين عامي 

مجلة مؤته –ونظم المعلومات الجغرافية في حوض وادي كفرنجة/جامعة مؤتة 

 2014للبحوث والدراسات/
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 د، يحيى فرحان د.دالل زريقات 

 د، سامر نوايسة

 
Assessing the Influence of Physical Factors on Spatial Soil 

Erosion Risk in Northern Jordan/ Journal of American Science 

2014,;vol 10, number(7), p p 29-39; issn; 1545-1003 

د، يحيى فرحان، د.دالل  

 زريقات، د، علي عنبر

 Assessing Farmers’ Perception of Soil Erosion Risk 
In Northern Jordan , Journal of Environmental 

Protection, Scientific Research, 2015; vol 6; p p867-884 
  

                                               

 
 زريقاتد.دالل  

 تغيّر الغطاء األرضي واستعماالت األراضي في قضاء األزرق/ محافظة

باستخدام نظم المعلومات الجغرافيّة  2015-1978بين عامي  الزرقاء

, العدد 9المجلة االردنية للعلوم االجتماعية,المجلد  ،واالستشعار عن بُعد

3 ,2016 

 

 د.دالل زريقات 

عماالت األراضي من وجهة نظر عوامل تغيّر الغطاء األرضّي واست

 جرش -مالكي األراضي/ حالة دراسيّة: قضاء برما

  الجامعة االردنية ،4، العدد 44المجلد   دراسات،

د. يسرا الحسبان، د.دالل  

 زريقات
الخصائص المورفومترية لحوض نهر الزرقاء في االردن باستخدام نظم 

اسات: العلوم المعلومات الجغرافية ونموذج التضرس الرقمي، در

 42االنسانية و االجتماعية، 

د.يحيى فرحان، د. دالل زريقات  

 د.علي عنبر، واخرون

Prioritization of W.Mujib Catchment(Southern Jordan) 

through Morphometric and Discriminant Analysis , GIS 

and RS Techniques , journal of geoscience and 

environment protection, Vol.8 No.2, February 2018  

  10.4236/ojg.2018.82009DOI:   

https://doi.org/10.4236/ojg.2018.82009
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د.  د.يحيى فرحان، د.علي عنبر، 

 دالل زريقات واخرون
Prioritization of Promising Wadi Wala Watershed 

(Southern Jordan) Using GIS-Based Morphometric 

Analysis and Multivariate Statistics, open journal of 

geology, Vol.8 No.2, April 10, 2018  

  00964.2018.gep10.4236/DOI:   

 د.دالل زريقات 

تعماالت األراضي في حوض وادي ابن التغير في الغطاء األرضي واس

 حّماد/ محافظة الكرك

-261ص ص  /2العدد /11المجلة االردنية للعلوم االجتماعية /المجلد 

287 

 ريم الخاروف  

 عدنان نويران

 دالل زريقات
الكشف عن مدى التغير في الغطاء األرضي واستعماالت األراضي في 

ة نظم المعلومات الجغرافيلواء الرمثا باستخدام االستشعار عن بعد و

( والتنبوء المستقبلي الستعماالت األرض والغطاء 1985/2014)

 2، العدد28، مجلة ابحاث اليرموك، المجلد 2019 األرضي

 نور الشقور 

 دالل زريقات

في مساحة الغطاء االرضي واستعماالت االراضي في دراسة التعير

نظام المعلومات باستخدام 2017-1986محافظة الكرك خالل الفترة 

ة وطنيالجغرافية واالستشار عن بعد، مقبول للنشر، مجلة جامعة النجاح ال

 (1، العدد )36، المجلد 2022لالبحاث)العلوم االنسانية (،

 عبد الرحيم الضرابعة 

 دالل زريقات

 قاسم دويكات
، 2020التجرية التنوية التركية ودورها في تعزيز قوة الدولة السياسية، 

) اني، العدد الث28جامعة االسالمية للبحوث االنسانية، المجلد مجلة ال

 مقبول للنشر(

https://doi.org/10.4236/ojg.2018.82009
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 دالل زريقات 

 ميسون الزغول

ف التنبوء بتدهور التربة باستخدام المعادلة العالمية لتقدير انجرا

 د(ونظم المعلومات الجغرافية وتقنيات االستشعار عن بعRUSLEالتربة)

، مجلة دراسات للعوم لكركفي حوض وادي ابن حّماد/ محافظة ا

 االجتماعية واالنسانية) مقبول للنشر(

 عبد الرحيم الضرابعة 

 دالل زريقات 

 السياسات واالستراتيجيات الحديثة للدولة التركية

-25تركيا -الموتمر الدولي السابع للعلوم االجتماعية . انقره

27/10/2019 

 

 

 

 

 مشروع البحث والجهة الداعمة احثين(اسم الباحث)الب 

التغير في الغطاء األرضي واستعماالت األراضي في وداي ابن   د.دالل زريقات 

 حماد/محافظة الكرك/عمادة البحث العلمي/الجامعة االردنية

2016 

 

 يحيى فرحان د .أ 

 دالل زريقات د.

Spatial estimation of soil erosion risk using 

RUSEL Approach ERS, and GIS Techniques 

case study of kufranja watershed, northern 

 2013/عمادة البحث العلمي/الجامعة االردنية

 

   

   

   

 

 

  المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية

 

 نوع مكان وتاريخ انعقاده اسم المؤتمر والجهة المنظمة  

 المشاركة

  مشاريع االبحاث المدعومة
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وتقنيات وتطبيقات االستشعار عن المؤتمر الدولي النظمة  

 بعد المتطورة لمراقبة االرض

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية 

الرياض /  /22/5/2005-7خالل الفترة 

 السعودية.

 

 حضور

، 23/11/2005-21الخبر خالل الفترة  المؤتمر الدولي االول لنظم المعلومات الجغرافية 

 الدمام، السعودية

مشاركة، 

 عملورقة 

-22جامعة االميرة سميه، خالل الفترة   مؤتمر أزمة البحث العلمي في الوطن العربي 

 ، عمان ، االردن.23/4/2011

 

مشاركة، 

 ورقة عمل

نظرة استراتيجية للعالم االسالمي في القرن الحادي  

 القرن الحادي والعشرين والعشرين: فرص، تطورات

 “International Congress of 21st Century 

Islamic World: A Strategic Perspective 

Opportunities, Possibilities, Developments, 

Challenges, Solution Proposals 

 

 

 

 

 

 

 ، ومشاكل، وحلول. 

 جامعة يوزنجو ييل ، وان/تركيا

 2017مايو 13-11خالل الفترة 

 ,”which was hosted by 

Yüzüncü Yıl University in the 

period between 10-14 May 

2017 

 ورقة عمل

 ورشة العمل التشاركية /المجلس االعلى للسكان 

 

 

 

مشاركة  25/6/2018

باللجنة 

 الفنية

 المؤتمر العلمي الخامس للعلوم االجتماعية /جامعة يلدز 

 

 جامعة يلدز للتكنولوجيا/اسطنبول تركيا

25-28/10/2018 

مشاركة 

 ورقة عمل

 تركيا -انقره -جامعة انقره تركيا -سابع للعلوم االجتماعية انقرهالموتمر الدولي ال 

25-27/10/2019 

مشاركة 

 ورقة عمل

 

  الدورات التدريبية

 

 اسم الدورة والجهة المنظمة 

 

 التاريخ

 دورة رخصة قيادة الكمبيوتر الدولية، جامعة فيالدلفيا. 

  

2001 

 1998 دورة محادثة لغة االنجليزية، جامعة اليرموك. 

 2015 دورة التعليم االلكتروني 

 امعةزيادة معدل االستشهاد بالبحوث العلمية/ مركز اعتماد وضمان الجودة/ الج 

 االردنية 

2018 
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How to increase your citation rate 

 اخالقيات التدريس من منظور تطبيقي 

Ethics teaching 

7/5/2018 

 17/10/2018 ديمية في الجامعة االردنيةاجراءات ضمان الجودة للبرامج األكا 

 27/6/2018 عمل الرسومات والمخططات بإستخدام ميكروسوفت فيزيو 

 بناء اساسيات االبتكار واالبداع والريادة لدى الطلبة 

 

“Building student`s creativity, innovation and 

entrepreneurship” 

21/11/2018 

 Zero theory and practice 22/11/2018 

 اإلستخدام الفعّال للبوربوينت في التعليم والبحث العلمي" 

"Effective use of PowerPoint Presentation in Teaching and 

Research" 

 

21/12/2018 

 عليم"ستخدام وسائل التواصل االجتماعي في الت"ا 

"Using social media for learning" 

7/2/2019 

 13/2/2019 لقصيرة من خالل نظام المودماجراء االختبارات ا 

   

 

 

  األنشطة التدريسية

 

 التي  الدراسية والمواد المقررات 

 تدريسهاب قام

 الدراسات  البكالوريوس

 العليا

 دكتوراة  تقييم االثار البيئية 

   الثاقافة الوطنية 

   تربية وطنية 

   جغرافية االردن 

   مدخل الى الجغرافية 

   جغرافية اجتماعية 

   جغرافية سياحية 

   االخطار البيئية 

   استعماالت االراضي 

   جغرافية حيوية 

   جغرافية سياسية 

   جغرافية الخدمات 

   جافةالقاليم جغرافية اال 

 

 

  العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية

 

 مهنية ومكانهااسم الهيئة والجمعية العلمية ال 

 

 التاريخ

 حتى االن-2013 الجمعية الجغرافية الخليجية 

 حتى االن-2014 جمعية رابطة االكاديميات االردنيات 

 

 


