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المؤهالت العلمية
التخصص

الجهة المانحة

التاريخ

الدرجة العلمية
 أستاذ دكتور

علم اجتماع /التنمية والسياسات االجتماعية

الجامعة األردنية

2020

 دكتوراه

علم االجتماع /علم اجتماع التنمية

الجامعة اللبنانية

2007

 ماجستير

علم االجتماع السياسي

الجامعة األردنية

2000

 بكالوريوس

علم االجتماع

الجامعة األردنية

1996

الخبرات المهنية
جهة العمل

التاريخ

الوظيفة
 عميد كلية اآلداب

الجامعة األردنية

 -2021وحتى اآلن

 رئيس قسم علم االجتماع

الجامعة األردنية

2021-2017

 مساعد العميد لشؤون الطلبة

الجامعة األردنية

2017-2016

 أستاذ مشارك

الجامعة األردنية

2016-2015
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 أستاذ مشارك

جامعة البتراء

2014-2008

 مساعد عميد شؤون الطلبة

جامعة البتراء

2014-2012

 مستشار التمويل والعالقات الدولية

جمعية الالعنف الدولية

2014-2010

 أستاذ مساعد

جامعة البتراء

2010-2008



وزارة البيئة

2008-2007







خبير اقتصادي-اجتماعي "برنامج التعويضات
البيئية"
العمل على رفع الكفاءة المؤسسية.
القيام بالزيارات الميدانية واعتبارها كأحد اهم الركائز في عمل التنمية مع المجتمعات المحلية.
العمل على دعم وتحضير المشاريع المتوسطة والمشاريع الصغيرة.
تقييم االتفاقيات للتمويل الميكروي.
التأكد من حسن ودقة تطبيق المواصفات والمعايير المعتمدة وفقا للتشريعات.

ق للمشاريع الريادية والتدخل المباشر
 منس ً

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

2007-2002

ق لبرنامج إرادة وبرامج التدرب /تعزيز
 منس ً
االنتاجية االقتصادية

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

2007-2002







متابعة تنفيذ المشاريع الريادية من عمل دراسات القبلية والمسح وتحديد االحتياجات للمناطق المستهدفة والسكان.
تحديد الميزانية المناسبة للتنفيذ بمراحل محددة.
متابعة التنفيذ مع جهات وسيطة ومنظمات غير حكومية واالشراف على تنفيذها والتأكد من سير عملها حسب الجهة
التي تدير المشروع.
التنسيق مع الجهات الرسمية والتشبيك بينها.
مسؤول مباشر عن االدارة التنموية للمشاريع.

 باحث اجتماعي








االتحاد العامة للجمعيات الخيرية2002-1998 /
مديرية الدراسات

العمل على رفع الكفاءة المؤسسية للجمعيات الخيرية المنتشرة في جميع محافظات المملكة وعددها  1800آنذاك.
القيام بالزيارات الميدانية واعتبارها كأحد اهم الركائز في عمل التنمية مع المجتمعات المحلية.
المشاركة في وضع السياسة العامة للعمل.
ادارة الموارد المالية.
العمل على حل النزاعات وحل المسائل المعقدة.
العمل على معالجة التحديات التي تواجه الجمعيات.
 2015وحتى االن
عدة جامعات في االردن
مشرف ومحكم على رسائل الدكتوراه والماجستير
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األبحاث العلمية المنشورة آخر خمس سنوات
اسم الباحث )الباحثين(

عنوان البحث والناشر والتاريخ

 أ.د .إسماعيل الزيود

Youth Participation in developmental Policies Making In Jordan,
Accepted For publication in the Humanities and Social letters
(HSSL).2022

 أ.د .إسماعيل الزيود

التحديات التي تواجه متلقي الخدمة في مكاتب االصالح والتوفيق األسري (دراسة على
عينة من متلقي الخدمة في المحاكم الشرعية في العاصمة عمان) ،عدد 111مجلة دراسات
 ،جامعة عمار ثليجي باألغواط  ،الجزائر ،ابريل .2022-3-16

 أ.د .إسماعيل الزيود

Gender Equality in Social National and civic Education
Curricula in the Jordanian Elementary education stage in light of
 .the CEDAW Treatyمجلة دراسات .2021-3-5

 أ.د .إسماعيل الزيود

دور مستشفيات القطاع الخاص في تنمية الرعاية الصحية بمنطقة الرياض.
The role of Private sector hospitals in developing health care in
.Riyadh

 أ.د .إسماعيل الزيود

المسؤولية االجتماعية للقطاع األهلي ودورها في التنمية االقتصادية في "المملكة العربية
السعودية.2021،

 أ.د .إسماعيل الزيود

أثر برنامج "مكاني" المقدم من منظمة اليونيسيف الدولية على أسر الالجئين السوريين
في مخيم األزرق ،مجلة دراسات ،عدد  ،102جامعة عمار ثليجي باألغواط ،الجزائر،
.2021

 أ.د .إسماعيل الزيود

دور المجالس البلدية في التنمية المحلية في مدينة حائل من وجهة نظر المستفيدين من
الخدمات البلدية "دراسة اجتماعية" مجلة المشكاة للعلوم اإلنسانية.2020 ،

 أ.د .إسماعيل الزيود

تقدر أفراد المجتمع المحلي في مدينة حائل لدور المؤسسات األهلية الصحية نحو الخدمات
المقدمة لهم "دراسة اجتماعية" ،مجلة االندلس ،مجلد  6عدد .2020 ،23

 أ.د .إسماعيل الزيود

تقدر أفراد المجتمع المحلي في مدينة حائل لدور المؤسسات األهلية الصحية نحو الخدمات
المقدمة لهم "دراسة اجتماعية" ،مجلة االندلس ،مجلد  6عدد .2020 ،23

 أ.د .إسماعيل الزيود

Economic and Social Transitions, and Their Impact on Young
People’s Attitudes toward Education and Work (Field Study on
University of Jordan Students)), Dirasat, Human and Social
Sciences, Volume 46, No.2, 2019.
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 أ.د .إسماعيل الزيود

The Role of Non-Governmental Organizations in Development of
Jordanian Society, Dirasat, Human and Social Sciences, Volume
46, No. 2, Supplement 1, 2019.

 أ.د .إسماعيل الزيود

أثر ضغوط العمل على اإلبداع الوظيفي للمرأة العاملة في القطاع الصناعي والتنموي
األردني دراسة حالة :مدينة الحسن الصناعية ،مجلة جامعة فلسطين لألبحاث والدراسات،
جامعة فلسطين( ،مقبول للنشر مرفق كتاب القبول).2019/3/4

 أ.د .إسماعيل الزيود

أثر المشاريع الممولة من صندوق التنمية والتشغيل على المقترضين في األردن :دراسة
اجتماعية اقتصادية ،المجلة األردنية للعلوم االجتماعية ،الجامعة األردنية( ،مقبول للنشر
مرفق كتاب القبول(.2019/9/3

 أ.د .إسماعيل الزيود

أنماط التنشئة األسرية السائدة لدى األسر المفككة " دراسة على عينة من طلبة المدارس
الثانوية في محافظة الفراونية بدولة الكويت" مجلة جامعة فلسطين لألبحاث والدراسات،
المجلد التاسع ،العدد األول ،مارس .2019

 أ.د .إسماعيل الزيود

طبيعة العالقة بين االحزاب والنظام السياسي في األردن ،مجلة جامعة فلسطين لألبحاث
والدراسات ،جامعة فلسطين( ،مقبول للنشر مرفق كتاب القبول)(.)2019/1/19

 أ.د .إسماعيل الزيود

الخصائص االجتماعية واالقتصادية للسياح :السياحة الدينية في منطقة المغطس أنموذجا،
دراسات ،العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،المجلد  ، 45العدد ، 4ملحق .2018، 1

 أ.د .إسماعيل الزيود

الخصائص االجتماعية واالقتصادية لالجئين السوريين في مخيم الزعتري ،المجلة
األردنية للعلوم االجتماعية ،المجلد ، 11العدد .2018، 1

 أ.د .إسماعيل الزيود

Impact of Corporate Social Responsibility Implementation in
Jordanian Public Shareholding Companies on Sustainable
Development, Asian Social Science; Vol. 13, No. 2; 2017.

 أ.د .إسماعيل الزيود

Small Tourism Projects and their Role in the Local Development
Iraq AlAmir (Case Study- Jordan), European Journal of Social
Sciences,ISSN 1450-2267 Vol. 53 No 2 October, 2016, pp.241-256

 أ.د .إسماعيل الزيود

اتجاهات طلبة جامعة البتراء نحو العمل التطوعي في األردن ،المجلة األردنية للعلوم
االجتماعية ،المجلد  ، 7العدد .2014 ، 3

 أ.د .إسماعيل الزيود

ارهاصات النهضة في المجتمع العربي :دراسة سوسيولوجية في ضوء نظرية (التحدي
واالستجابة( ،مجلة دراسات ،العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،المجلد ، 40العدد ،2، 1
.2013

 أ.د .إسماعيل الزيود

مدى تكيف الطلبة الوافدين الدارسين في الجامعات األردنية حيال الظروف المعيشية
والدراسية ،المجلة األردنية للعلوم االجتماعية ،المجلد ، 6العدد .2013، 3
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 أ.د .إسماعيل الزيود

مواقف المجتمع األردني من الزواج المبكر :دراسة ميدانية ،مجلة دراسات ،اإلنسانية
و االجتماعية ،المجلد ، 39العدد .2012، 2

الكتب العلمية
اسم الكتاب

اسم المؤلف

 أ.د .اسماعيل الزيود كتاب العنف المجتمعي :اطاللة نظرية ،تاريخ النشر ، 2012/12/3دار كنوز المعرفة
العلمية
 أ.د .اسماعيل الزيود كتاب علم االجتماع ،تاريخ النشر ، 2011/2/25دار كنوز المعرفة العلمية
 أ.د .اسماعيل الزيود كتاب العشيرة واالنتخابات في األردن ،محكم علميًا ،تاريخ النشر  ، 2010/1/1دار جليس
الزمان للنشر والتوزيع
 أ.د .اسماعيل الزيود كتاب دور المشروعات اإلنمائية الصغيرة في التنمية الريفية ،تاريخ النشر ، 2010دار
جليس الزمان للنشر والتوزيع.

المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية
اسم المؤتمر والجهة المنظمة
 مؤتمر الدراسات االجتماعية 2019

مكان وتاريخ انعقاده

نوع المشاركة

الشارقة 2019/4/11-9

مشاركة في إدارة جلسات
المؤتمر
رئيس اللجنة التحضيرية
للمؤتمر ومشارك في الجلسات
مشارك

 المؤتمر االقليمي االول لعلم االجتماع الجامعة األردنية 2019/4/25-24
"أزمة الراهن وسؤال المستقبل"
الجامعة األردنية2019/12/5
 محاضرة :الدولة المدنية هي الحل
 اتجاهات معاصرة في القضايا االنسانية :الجامعة األردنية 2018/4/11-10
تجارب ومقاربات

مشارك

 محاضرة :دور المرأة في المجتمع

الجامعة األردنية 2017/10/24

مشارك

 محاضرة :دور المرأة في المجتمع

الجامعة األردنية 2017/11/14

مشارك

 الملتقى الحادي عشر ألجيال علماء
االجتماع العرب

االردن 2001/8/10-1

مشارك

 الملتقى الثامن ألجيال علماء االجتماع
العرب

الجمعية العربية لعلم االجتماع
1998/8/26-17

مشارك

الدورات التدريبية
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التاريخ

اسم الدورة والجهة المنظمة
 إدارة الصف وتنظيمه /مركز االعتماد وضمان الجودة الجامعة االردنية

28/2/2019

 مهارات التواصل الفعال /مركز االعتماد وضمان الجودة الجامعة االردنية

20/2/2019

 دورة إجراء االختبارات القصيرة من خالل نظام المودل /مركز االعتماد وضمان 2019/2/13
الجودة الجامعة االردنية
 سياسات واستراتيجيات توفير فرص اإلستخدام في المؤسسات الصغيرة 2013/3/21-10
والمتوسطة الحجم /المركز الدولي للتدريب منظمة العمل الدولية تورينو /إيطاليا
 المهارات الريادية والقيادية في المشروعات الصغيرة /مركز برفكت للتدريب 2006/6/21-10
والتنمية
 التأثير في السياسات العامة /االتحاد العام للجمعيات الخيرية بالتعاون مع الشبكة 2002/3/11-9
العربية للمنظمات االهلية
 كتابة العروض /معهد الملكة زين الشرف التنموي

1-3/2001

العضوية في الهيئات والجمعيات العلمية المهنية
اسم الهيئة والجمعية العلمية المهنية ومكانها

التاريخ

 رئيس الجمعية االردنية لعلم االجتماع

2019

 عضو لجنة ضمان الجودة ونتاجات التعلم المدمج /كلية اآلداب

2019

 عضو منتخب ممثل لكلية اآلداب في مجلس الجامعة االردنية.

2019

 عضو لجنة تأديب الطلبة في الجامعة االردنية/عمادة شؤون الطلبة

2019

 عضو هيئة إدارية /نادي ابناء الثورة العربية الكبرى

2019

 أمين صندوق الجمعية االردنية لعلم االجتماع

2015

 عضو هيئة إدارية جمعية األعنف العربية

2010

 خبير اقتصادي -اجتماعي /في وزارة البيئة /وحدة التعويضات البيئية

2008

ق للمشاريع الريادية والتدخل المباشر /وزارة التخطيط والتعاون الدولي
 منس ً

2007

ق  /وزارة البرنامج إرادة وبرامج التدرب /تعزيز االنتاجية االقتصادية
 منس ً
التخطيط والتعاون الدولي

2007
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 باحث اجتماعي في مديرية الدراسات /االتحاد العام للجمعيات الخيرية
 عضو كرسي الملك حسين بن طالل للدراسات األردنية والدولية  /مركز
الدراسات االستراتيجية  /الجامعة األردنية

2002-2001
2022

 عضو لجنة الخطة الدراسية في الجامعة األردنية

2022/2021

 عضو مجلس مركز الترجمة في الجامعة األردنية

2022-2021

 عضو مجلس مركز اللغات في الجامعة األردنية

2022-2021

 عضو لجنة التعاون بين الجامعة األردنية ومركز االبتكار

2022

 عضو لجنة الهيئة والنزاهة ومكافحة الفساد

2022

 عضو لجنة برنامج الدبلوم العالي في الحوكمة ومكافحة الفساد

2022

 عضو لجنة تعليمات االيفاد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية

2022

 عضو مجلس أمناء جامعة إربد األهلية

2022

اإلشراف على رسائل الدكتوراه:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

دور الجمعيات المحلية في تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية في منطقة البادية الشمالية الشرقية.إعداد عبدهللا
مقبل الشرفات .2019
الحكومة ومشاركة الشباب في التخطيط التنموي في األردن :مراجعة للخطط والبرامج التنموية المعدة من قبل
وزارة التخطيط والتعاون الدولي للفترة  2021 -2014إعداد سمير حسين محمد العطار.2020 .
دور مكاتب اإلصالح األسري في الحد من النزاعات األسرية :دراسة سوسيولوجية على عينة من متلقي الخدمة في
المحاكم الشرعية في العاصمة عمان2020 .
أنماط التنمية األسرية وعالقتها بانحراف األحداث :دراسة ميدانية في دولة الكويت إعداد فواز حمدان .2017
الصراع والتكيف في العالقة بين األحزاب والنظام السياسي وأثرها على التحول الديمقراطي في األردن خالل
(‘ )2017/2010إعداد هشام نبيل .2017
أثر العوامل االجتماعية واالقتصادية للمناطق التنموية على المجتمع المحلي المستهدف  :دراسة حالة لمحافظتي
العاصمة و المفرق /األردن .إعداد الطالبة أريج عبدالوهاب القرالة .2017
تقييم تجربة المجالس البلدية في التنمية المحلية .دراسة على عينة من أبناء المجتمع المحلي في مدينة حائل إعداد
عبدهللا بن عبد الهادي الشمري .2018
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 .8المسؤولية االجتماعية للقطاع األهلي ودورها في تعزيز الخدمة الصحية في مدينة عرعر إعداد خميس بن مريح
العنزي2018.
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