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الجمهورية اليمنـــــية
حضرموت  -المكال

الدكتور هادي الصبان

C.V

السيرة الذاتية
االسم  :د .هادي سالم عمر الصبان
الجنسية  :يمني
تاريخ الميالد 1975/1/22 :م
الديانة  :مسلم
الحالة االجتماعية  :متزوج

المؤهالت األكاديمية
2009م
2009 - 2005
المملكة االردنية الهاشمية
الجامعة االردنية  /عمان

الدرجة الجامعية الثالثة (دكتوراه) المملكة االردنية الهاشمية  ،الجامعة االردنية  /عمان.

2005م
2005 - 2003
المملكة األردنية الهاشمية
جامعة اليرموك  /اربد

الدرجة الجامعية الثانية (ماجستير) المملكة االردنية الهاشمية جامعة اليرموك  /اربد.
.

2001 - 1997م
المملكة األردنية الهاشمية
جامعة اليرموك  /اربد

الدرجة الجامعية االول (بكالوريوس) المملكة االردنية الهاشمية جامعة اليرموك  /اربد.

الخـبرات الوظيفية
حاليا
جامعة حضرموت.
حاليا
جامعة حضرموت
حاليا
مركز الطب الرياضي

استاذ مشارك بكلية التربية قسم التربية البدنية والرياضية.
القائم باعمال نائب رئيس جامعة حضرموت للدراسات العليا والبحث العلمي .
مسؤل مركز الطب الرياضي بمحافظة حضرموت.

حاليا
الجامعة العربية المفتوحة
لشمال امريكا

مندوب الجامعة العربية المفتوحة لشمال امريكا بالجمهورية اليمنية.

حاليا
حضرموت /المكال

مدير التنفيذي لوحدة مشروع المدينة الجامعية بجامعة حضرموت.
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2016 -2009
مؤسسة الصندوق الخيري
للطالب المتفوقين.
2012 -2016
كلية التربية بالمكال
2012 -2016
كلية التربية بالمكال
2014-2011
جامعة حضرموت
2000–1992
وزارة التربية والتعليم
2005–2004
جامعة اليرموك بالمملكة
االردنية الهاشمية
2009
2009-2006
2006
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نائب رئيس مجلس أدارة بمؤسسة الصندوق الخيري للطالب المتفوقين.
رئيييس نقابيية اعضييا ليئيية التييدريس والتدريسييية المسيياعد بكلييية التربييية بييالمكال جامعيية
حضرموت.
عضو مراقبا ً بمجلس كلية التربية بالمكال في جامعة حضرموت.
مدير عام الدراسات العليا بجامعة حضرموت.
مدرسا ً في وزارة التربية والتعليم بمكتب التربية والتعليم بمحافظة حضرموت

رئيس مكتب الطلبة الوافدين بجامعة اليرموك بالمملكة االردنية الهاشمية.

عضو في اللجنة العليا إلحتفاالت بأعياد الوحدة اليمنية باألردن.

سفارة الجمهورية اليمنية
بالمملكة االردنية الهاشمية

شهــــــــادات التقدير والمشاركات
الشهادة

شييهادة تقديرييية فييي االسييبوع التربييوي واللقييافي اللالييث ميين أدراة التربييية والتعليييم م سيييئون
بمرتبة الشرف
شهادرة مشاركة في الدورة العربية التاسعة
شهادة تفوق علمي من السفارة اليمنية باألردن
شهادة تقدير من جامعة حضرموت في االسبوع الطالب اللاني
شييهادة مشيياركة فييي الورشيية العلمييية ادور علييوم الحركيية فييي صييناعة البطييل ال ولمبيييا
بجامعة اليرموك
شهادة شكر وتقدير من الملحقية اللقافية اليمنية باألردن
شهادة شكر وتقدير من الملحقية اللقافية اليمنية باألردن
شهادة شكر وتقدير من الملحقية اللقافية اليمنية باألردن
شهادة شكر وتقدير من الملحقية اللقافية اليمنية باألردن
شهادرة مشاركة في المؤتمر اللاني الرياضة في مواجهة الجريمة باالمارات العربية
شييهادة اكلميية وفييا ا ميين مؤسييس ورئيييس مجلييس األدارة الصصييندوق الخيييري للطييالب
المتفوقين تقديرا ً لجهود التي نبذلها في المؤسسة
شهادة تقديرية من جامعة حضرموت في تطوير قسم التربية البدنية والرياضية
شهادة شكر وعرفان مين طلبية خريجيي الدفعية العاشيرة بكليية التربيية قسيم التربيية البدنيية
والرياضية ،بجامعة حضرموت.
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شهادة تقدير من رئيس جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا بالجهود المبذولة فيي تطيوير
قسم التربية البدنية والرياضية المتمللة في المقررات الدراسية بمايتماشى والمعايير الدولية
واالنجاح في مختلف االنشطة بالقسم والكلية.

2012

شهادة شكر وعرفيان مين طلبية خريجيي الدفعية الحاديية العاشير بكليية التربيية قسيم التربيية
البدنية والرياضية بجامعة حضرموت

2013

شيهادة شيكر وعرفيان مين طلبية العمييانيين الخيريجين قسيم التربيية البدنيية والرياضيية ،لمييا
بذلت من جهد ومن عطا علمي .بجامعة حضرموت

2013

شهادرة مشياركة فيي الميؤتمر اليدولي الرابي" ا الرياضية فيي مواجهية الجريميةا باالميارات
العربية دبي
شيييهادة مشييياركة دورة تصيييميم البيييراما والمقيييررات الجامعييية متقدمييية مركيييز التطيييوير
االكاديمي)
شييهادة حضييور دورة المهييارات اللعوييية لعضييو ليئيية التييدريس الجييامعي مركز التطييوير
االكاديمي)
مشاركة في مؤتمر الدولي االول بتونس  15-14مارس
شييهادة تقييديرة لجهييود فييي انجيياح فعاليييات مييؤتمر العلمييي االول لطييالب الجامعيية بجامعيية
حضرموت
شهادة تقديرة إلشرافي على البحث العملي الحاصل عليى المركيز اللاليث فيي محيور العليوم
الطبيعية والتطبقية ،بجامعة حضرموت.
شهادة حضور دورة برناما الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  )SPSSمركز التطوير
االكاديمي)
شييهادة حضييور دورة طييرق التييدريس الجييامعي فلسييفتت كفاياتييت التدريسييية مركز التطييوير
االكاديمي)
شهادة حضور دورة مهارات التدريس الفعال مركز التطوير االكاديمي)

الدورات التدريبية

2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014

المكان

نوع الدورة

السنة

اللجنة األولمبية بالجمهورية اليمنية
المركز األردني األولمبي إلعداد المدربين
والقادة
األتحاد العربي ل لعاب الرياضية
المركز األردني األولمبي إلعداد المدربين
والقادة
االتحاد األردني لرياضة المعاقين
مركز توبنجن األلماني
مركز الرشراش باألردن
مركز الرشراش باألردن
االتحاد األردني لتنس الطاولة
االتحاد األردني للريشة الطائرة
كلية التربية الرياضية بالجامعة األردنية

دورة تدريب أولمبية في كرة القدم

1995

دورة تدريب أولمبية في كرة القدم

1998

دورة تدريب أولمبية في مكافحة المنشطات

1999

دورة تدريب أولمبية في كرة الطائرة

2000

دورة تدريب أولمبية لسباحة المعاقين حركيا ً
دورة في المساج العالجي
دورة كمبيوتر شاملة
دورة انترنت
دورة تحكيم تنس طاولة
دورة تحكيم في كرة الريشة الطائرة
دورة تحليل حركي باستخدام برناما ايباس

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2007

المنشورات
3

خلوي+967777123083 :
البريد اإللكترونيhadisabban@yahoo.com :

الجمهورية اليمنـــــية
حضرموت  -المكال

الدكتور هادي الصبان

 بحثثب بعنثثوان  :أثثثر برنثثاما رياضثثي ملتثثرع عل ث العال ثثة بثثين بعثثك المتويثثرات السثثيكوبيولوجية لثثداألحداب الجانحين بمؤسسات الرعاية-األردن .مؤتمر الدولي اللاني االرياضة في مواجهة الجريمةا
 23-20نوفمبر 2010م،المجلد اللاني ،ص.590-569:
 بحب بعنوان  :مصادرالضوط النفسي لثد مثدربي األنديثة المشثاركة ببطولثة األنديثة العربيثة واإليريليثةللكثثثرل الطثثثا رل مثثثن الجلثثثو  -سثثثوريا .مجلييية البحيييوث التربويييية الشييياملة مصييير ، 2011م )1
الصنف ،)1ص.165-151:
 بحب بعنوان  :أثر برناما رياضي ملترع عل العال ة بين بعك المتويرات السيوسولوجية لد األحدابالجانحين بمؤسسات الرعاية-األردن .مجلة الدراسات الجامعة االردنية  ،2011م  )38العلوم
التربوية ملحق  :6ص .2140-2128
 بحب بعنوان  :دراسة بعك المعو ات التي تواجه العبي كرل اللدم بوادي حضرموت_الجمهوريةاليمنية .في مؤتمر الرياضة الوطني االول بتعز  7ابريل .2013
 بحب بعنوان  :التحليل التمييزي لبعك المتويرات الكينماتيكية لمهارل االرسال الساحق بالكرل الطا رل.مجلة حضرموت للعلوم اإلنسانية ،ديسمبر  ،2013م  )10ع  :)2ص .561-545
 بحب بعنوان  :تاثير األنشطة البدنية المتنوعة عل بعك المتويرات البيولوجية لد األحداب الجانحينبمؤسسات الرعاية-األردن .مؤتمر الدولي الراب" االرياضة في مواجهة الجريمةا 27-24
نوفمبر 2013م ،المجلد اللاني ،ص.520-500:
 بحب بعنوان  :االسترداد وعال تة بالسمنة لد طلبة المدار بمدينة المكال .مؤتمر الدولي اللانيبتونس  16-13مارس 2014م.
بحب بعنوان :أثر برناما رياضي ملترع عل بعك المتويرات الفسيوبدنية لد متعاطي اللات .مجلةحضرموت للعلوم اإلنسانية ،ديسمبر  ،2015م  )12ع  :)2ص .527-517
 بحب بعنوان  :دراسة ملارنة االدراك الح –الحركي لد تالميذ مدار التعليم االساسي الحكوميةواالهلية .مقبول للنشر بمجلة جامعة حضرموت للعلوم االنسانية) خطاب ج ح م دأ 2015 3 10 8
الموافق 2015 3 24م.
بحب بعنوان  :االدراك الح –الحركي وعال ته بالسمنة لد تالميذ مدار التعليم االساسي بمدينةالمكال ،المجلة العلمية لعلوم وتلنيات األنشطة البدنية والرياضية  ،العدد ( )12ديسمبر ،2015
ص.93-77:
 بحب بعنوان  :مشاهدل األنشطة الرياضية وعال تها بصورل الجسد لد عينة من المراهلات بمداربمدينة المكال .مؤتمر الدولي الحادي عشر لكلية التربية الرياضية واللالث لجمعية ومعالد واقسام
التربية الرياضية عمان -االردن المجلد اللاني  21-20 :يوليو 2016م.

مناقشات الرسالة العلمية

 -رسالة ماجستير بعنوان  :اتجاهات طالب الثانوية العامة نحو االنشطة الرياضية يي المدار

الخاصة يي

محايظة عدن،للطالب محمد منصور جازم سعيد ،كلية التربية  ،قسم التربية البدنية والرياضية جامعة
عدن2016 ،م.
 رسالة ماجستير بعنوان :عزوف طالب كلية التربية – عدن عن ممارسة النشاط الرياضي ،للطالب ناصرمحمد علي الدلمشي ،كلية التربية  ،قسم التربية البدنية والرياضية جامعة عدن2016 ،م.
رسالة ماجستير بعنوان :استراتيجية ملترحة لتطوير األدارل الرياضية يي لعبة كرل اللدم اليمنية ،للطالبجودار رضوان زيد النجار ،كلية التربية  ،قسم التربية البدنية والرياضية جامعة عدن2016 ،م.
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المواد التي نقوم بتدريسها

 فسيولوجيا التربية الرياضية. العاب مضرب.التشريح.التعلم الحركي.اللياقة البدنية والرياضية.طرائق تدريس التربية الرياضية.مادة اللياقة البدنية بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت. منالا البحث العلمي لطبة الدراسات العليا. -علم النفس الرياضي.

المها رات واللغات
الحاسب اآللي

اإلتقان

اللغات

WINWORD
EXCEL
طباعة باللوة العربية
طباعة باللوة اإلنجليزية

ممتاز
ممتاز
ممتاز
جيدجدا ً

اللعة العربية
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اإلتقان

محادلة
كتابة

ممتاز
ممتاز

