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 ة والعلميةالذاتي السيرة                 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
   الجوائز:

 2016لندن  –البريطانيةاالكاديمية العلمية  من العربي،   ميدالية التميز العلمي -
 .2006على مستوى الجامعة األردنية عام  جائزة الباحث المميز-
)موقاا   2017يناااير  1، حساات تياانيي صااحيسة الدالااتور االردنيااة 2016االردنيون اصحاب االنجاااتال لعااام    اختياري ضمن قائمة-

 اليحيسة(
: مقدمة من مكتت الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم لإلبااداا الرياضااي، خاامل ماادتمر اربااداا الرياضااي ال ااام  جائزة البحث المميز-

 .2013بالجامعال األردنية 
 .2014العلمي قُدم في مدتمر الشارقة من اكاديمية القلم ألجامعية كركوك ألعراق  درا التميز في التواصل-
 وال ارجية. المحلية  لعدد من الجوائز العلمية الترشح-
 العديد من كتت الشكر والتقدير من جهال اكاديمية محلية وعربية وعالمية.-

 alhayek-https://profalhayek.wixsite.com/sadiq الموق  االلكتروني:

 salhayek@ju.edu.jo&    dralhayek2@yahoo.com    :البريد االلكتروني
 الجامعة األردنية.   -: بكالوريوس في التربية الرياضية1986 -1982  -   :الدرجال العلمية

   الجامعة األردنية. –: ماجستير في التدريت الرياضي 1993 - 1991  -                          
   التربية الرياضية من جامعة: الدكتوراه في المناهج والتدري  في 2001 -1997  -                          

  USA, Ohio University  - بامريكا. أوهايو                                                   

 :ال برال اردارية *
 .2018 -2017الجامعة األردنية  –عميد كلية التربية الرياضية  -
 2016اب  – 2012الجامعة األردنية  –نائت عميد كلية التربية الرياضية   -
 م2012 – 2010الجامعة األردنية  –رئي  قسم ارشراف والتدري  كلية التربية الرياضية  -
 2010 – 2006مساعد عميد كلية التربية الرياضية لشدون الطلبة  -
 .2016اب  -2006األمين العام المساعد لجمعية كليال ومعاهد وأقسام التربية الرياضية العربية  -
 2015 – 2013 الدولية لتكنولوجيا الرياضة بالسويد لألكاديمية األمين العام المساعد  -

 . البكالوريوس والماجستير والدكتوراهلمراحل أردنية  ةجامع أكثر من فيالتدري   :ال برال التدريسية  *
   :ارنتاج العلمي *

 : ثمثة كتت علمية منهجية )مرفق أدناه(.العلمية  أوال: الكتت
 رئي  )وعضو( لجان االشراف على تأليي دليل المعلم لمناهج التربية الرياضية  للمرحلتين االالاالية  ثانيا: تأليي:  
 وتارة التربية والتعليم. -والثانوية باألردن                  
 )مرفق أدناه(.باللغتين العربية وارنجليزية ا علمي بحثا (150: وعددها )العلميةثالثا: األبحاث 

 )مرفق أدناه(.( مدتمرا وندوة علمية عالمية وعربية ومحلية 74)  المشاركة في :والندوال العلميةالمدتمرال  *
 )مرفق أدناه(.رياضية عربية واجنبية بحثية ( مجلة علمية 40ل ) علمية هيئال االتشارية عضوية* 
 )مرفق أدناه(.(  مدتمر وندوة علمية عالمي وعربي ومحلي  55ل )  لجان علمية عضويةرئاالة و *
 ( دولة عربية وأجنبية )مرفق أدناه(.25وعددها )  في مجمتها أو تيارتها علميا تم النشرالتي  الدول *

 ( أطروحة ورالالة جامعية )مرفق أدناه(.34على )  االكاديمي ارشراف*  
 )مرفق أدناه(.  األردنيةخارج الجامعة وداخل ( 34) األطاريح والرالائل جامعية لجان مناقشة*  
 )مرفق أدناه(.في العديد من الجمعيال والهيئال العلمية العربية واألجنبية  علمية عضوية *
 )مرفق أدناه(.( لجنة 350ما يزيد عن ) في الجامعة األردنيةعلمية وأكاديمية و إداريةلجان عضوية * 

 ممحظة: لمطما على السيرة المسيلة ارجو التسضل بزيارة صسحتي على الموق  التالي:
alhayek-https://profalhayek.wixsite.com/sadiq 

 األالتاذ الدكتور صادق خالد الحايك 
 2021-2018امريكا يجامعة النسناتي في أالتاذ تائر 

 .2018 -2017الجامعة األردنية  –عميد كلية التربية الرياضية  •

 .2016اب -2012الجامعة األردنية  –نائت عميد كلية التربية الرياضية  •

 . 2018اب -2017العربية األمين العام لجمعية كليال التربية الرياضية  •

 .2016( لعلوم الرياضةالعربي  اعلمي المجم رئي  الرابطة العربية للمناهج وطرق التدري  ) •

 .2016عضو المجل  التنسيذي للجمعية األاليوية للعلوم البدنية والرياضية  •

 https://www.ifss- لعلوم الرياضه، لندن عضو مدال  في االتحاد الدولي •
sport.com/coaching 

  Arab Impact Factor .العلمية عضو اللجنة العلمية لمعامل التاثير العربي للمجمل   •

 ( دبي.www.asspes.orgعضو مدال  للمجم  العلمي العربي لعلوم الرياضة ) •

mailto:salhayek@ju.edu.jo
https://www.ifss-sport.com/coaching
https://www.ifss-sport.com/coaching

	* المؤتمرات والندوات العلمية: المشاركة في  (74) مؤتمرا وندوة علمية عالمية وعربية ومحلية (مرفق أدناه).
	* عضوية لجان إدارية وعلمية وأكاديمية في الجامعة الأردنية ما يزيد عن (350) لجنة (مرفق أدناه).

