
          Vice President for Student Affairs and Education                     
Curriculum vitae (c.v)                                                                                                
 - Professor .Dr Sherwan Salih Khidr 
-  Date and place of birth: 1/7/1962 Erbil, Iraq 

- Family name: Al jaff 

- Material status: Married   

- Home address: 121 Golan, Erbil, Iraq Kurdistan Region   
e-mail : sherwan.khidr@su.edu.krd    /     sherwan _62@yahoo.com 

Education 
B.Sc. in physical education &sport sciences    1988  -   

 M.Sc. Motor Learning    2000 - 

Ph.D.  Motor Learning / Gymnastics    2005 
Scientific Specialty: Philosophy of Physical Education / Motor learning - gymnastics  

Experience 
Rapporteur of the branch of individual games- 

Head of the Registration Department OF Physical Education- 

Head of the collective games branch in the Physical Education- 

Head of the theoretical sciences branch at the Physical Education- 

- Rapporteur of the Graduate Studies Committee at the Physical Education 

Member of the promotion committee at the Physical Education - 

 -Chairman of the examination committee for preliminary studies in the Physical Education 

Member of the examination committee for postgraduate studies at the college- 

   - Member of the committee to unify and review the curriculum of the faculties of physical education in the 

Kurdistan Region of Iraq 

Member of the Curriculum Committee at the Sports Institutes - 

Member of the Evaluation Committee, Teaching courses at Salahuddin University - 

Secretary of the Union Gymnastic in Erbil - 

President of the Union Gymnastic in Erbil 
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 ة الذاتيةرالسي

 
                                                            .د. شيروان صالخ خضر :الثالثي االسم  

 دكتور .ال:  استاذ    اللقب العلمي

 اربيل    1962 /7/ 1:  تأريخ ومحل الوالدة

 :  جاف    اللقب

 : متزوج  الحالة االجتماعية

 كوردستان العراق . –كوالن  121 –: اربيل  العنوان

   sherwan.khidr @su.edu.krd    /  sherwan _62@yahoo.com : عنوان البريد الكتروني      

 1988 شهادة بكالوريوس في كلية التربية الرياضية  جامعة الموصل  :   التحصيل الدراسي      

  2000اربيل    –في التربية الرياضية جامعة صالح الدين  ماجستير:شهادة ال                             

  2005معة الموصل  :شهادة الدكتوراه  في التربية الرياضية  جا                             

 الجمناستك  –: فلسفة التربية الرياضية / تعلم الحركي  العلمياالختصاص    

 :  والعلمية  المناصب االدارية 

 مساعد رئيس جامعة صالح الدين لشؤون الطلبة والتعليم  -

 .   فرع االلعاب الفردية ررمق -

 . التربية الرياضية  مسؤول شعبة التسجيل في الكلية -

 .في الكلية التربية الرياضية  رئيس فرع االلعاب الجماعية  -

 . في الكلية التربية الرياضية   رئيس فرع العلوم النظرية -

 . في الكلية التربية الرياضية   مقرر لجنة الدراسات العليا -

 عضو لجة الترقيات في كلية التربية الرياضية . -

 كلية التربية الرياضية .رئيس لجنة االمتحانات للدراسات االولية في  -

 عضو لجنة االمتحانات للدراسات العليا في الكلية .  -

 عضو لجنة توحيد ومراجعة المنهاج الدراسية لكليات التربية الرياضية في اقيلم كوردستان العراق.    -

 عضو لجنة المناهج الدراسية في معاهد التريية الرياضية . -

 تدريس  في جامعة صالح الدين . عضو  لجنة التقييم الدورات الطرائق ال -

  .تحاد الجمناستك في اربيل السكرتير ا -

 تحاد الجمناستك  في اربيل .الرئيس ا -
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c.v 
 

 
                                                                                                                                 ريداودثخضر  شريوان صاحلد.     :ناوى سييانى 

 دكتؤر  -  ثرؤفيسؤرى:   ثلةى زانستى
            :     07504536175 : مؤبايل

 1/7/1962 /   بةروارى لةدايك بوون
  هةوليَر    : شويَنى لةدايك بوون

 ضنار طةرةكى  - هةوليَر  : ناونيشان
 sherwan_62@yahoo.com    / ناونيشانى      ئةليكرتؤنى       

  خيَزاندار :   بارى كةسيَتى
 1 كض  3   /  كورِ :      ذمارةى مندالَ

  عرياقى :   رِةطةزنامة
 مامؤستاى زانكؤ :   زانستى  ناونيشانى

  ياردةدةرى سةرؤكى زانكؤ بؤ كاروبارى قوتابيان وخويَندن زانكؤى سةالحةددين / شويَنى كاركردن : 
 مجناستك – جوولةزانى   : ثسثؤرِى

  :شويَنى ثيَطةيشنت و دةرضوون
 سؤران قوتاخبانةى :    قوتاخبانةى سةرةتايى

  كورِان سةيداوةى ناوةندى :   قوتاخبانةى ناوةندى

 كورِان كوردستانى دواناوةندى :   قوتاخبانةى دواناوةندى

 1987-1988    زانكؤى موصل – كؤليَذى ثةروةردةى وةرزشى :   كالؤريؤسبروانامةى ب

   1999-2000 زانكؤى سةالحةددين – كؤليَذى ثةروةردةى وةرزشى :   ماستةربروانامةى 

  2005-2006 موصل زانكؤى – كؤليَذى ثةروةردةى وةرزشى :   دكتؤرابروانامةى 
 :جطة لة نامةى ماستةر و دكتؤرا   /تويَذينةوةكان

 .ثةيوةندى دركى هةستى جولة بةثلةى جيَطريبوون دواى دابةزين بةئاستى منايشكردن لةسةر ئاميَرى بازنةيى -1

 كاريطةرى بةكارهيَنانى جؤرةكانى زانيارى طةرِاوة بةثيَى كاتى ثيَدانى لةسةر فيَربوونى هةنديَك كارامةى جولةى -2

 .لةسةر ئاميَرى ثانى هاوسةنطى  

 .زانكؤى سةالحةددين – كارامةكانى فيَربوون و بةبري هيَنانةوةو ثةيوةندى بة ثالَنةرةكانى فيَربوون لةاليةن قوتابيانى ثةروةردةى وةرزشى -3

 .باخضةى ساوايان لة ناوةندى هةوليَر كاريطةرى ثرؤطرامى ثيَشنيار كراو لةثةروةردةى جولة لةسةر طةشةى جولة و هزرى و كؤمةالَيةتى منداالَنى -4

 . لةيى بة ئاستى منايشكردنى كارامةيى لةسةر ئاميَرى سةكؤى بازدان لة يارى مجناستكوثةيوةندى رازى بوونى جو -5

 (سالَ. 12-10(لة نيَوان قوتابيانى  قوتاخبانةكاني مريى و ئةهلي بؤ تةمةنى )Hi-Qبةراورد كردني هزرى جيَطة بة ثيَى منونةى ) -6

طةشةى كاريطةى بةرنامةى فيَركردن  بةبةكارهيَنانى مجناستكى ياري لةسةر ثيَشخستنى  هةنديَك لة توانا جةستةييةكان و كارامة سةرةكيةكان وة   -7
 كؤمةالَيةتى  مناالَنى باخضةى ساوايان  .

سةكؤى بازدان ( –تةرييب  –ة سةر ئاميَرى )رايةخي سةرزةوى كاريطةرى  ويَزطةكانى فيَربوون بةبةكارهيَنانى  كؤمبيوتةر بؤ وةرطرتنى هةنديَك كارامة ل -8
 وطةشةى ئاراستةكانى قوتابيان بؤ وانةى مجناستك  . 

ة جومناستيكي كاريطةري بةكارهيَناني سةكؤي بازداني فيّركردنى يارمةتيدةر بؤ فيَربووني هةنديَ لةكارامةكاني بازدان و وشياري بةثرؤسةكاني زانني ل -9
 ان. هونةريي قوتابي

اليةتى بؤ كاريطةرى بةرنامةى فيَركارى بةهؤى بةكارهيَنانى ضاالَكى جوولةى ئازاد لة سةرطةشةى هةنديَك تواناى جةستةيى و جوولةيى وة طةشةى كؤمة -10
 باخضةى ساوايان.  
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 ةكانو ليَذن ثؤست 
 

 ياريدةدةرى سةرؤكى زانكؤ بؤ كاروبارى قوتابيان و خويَندن  -1

 برِياردةرى لقى ياريية تاكةكان  -2

  . ليَثرسراوى تؤمارى كؤليَذى ثةروةردةى وةرزش -3

 . ة تيميةكانيسةرؤكى لقى ياري -4

   سةرؤك لقى زانستة بنةرةتيةكان -5

 .لقى هةوليَر – مجناستيك سكرتيَرى  يةكيَتى -6

 . لقى هةوليَر -مجناستك  سةرؤكى يةكيَتى -7

 وةرزشى سةر بةوةزارةتى ثةروةردة . ئةندامى دانانى ثرؤطرام بؤ ثةميانطاكانى  -8

 ئةندامى لَيذنةى دانان و ثياضونةوةى ثرؤطرامى خويَندنى كؤليَذةكانى ثةروةردةى وةرزشى   لةهةريَمى    كوردستان .   -9
 بةشدارى لة كؤنفراسى زانستى  وةرزش بؤ هةمووانة وةك تويَذةر لة توركيا . -10

 :  وةكو زانكؤ   بةشدارى لة زؤرينةى ليَذنةكانى كؤليَذ -11

 خويَندنى باالَ .و زانستىليَذنةى  -

 ئةندامى ليَذنةى بةرزكردنةوةى ثلةى زانستى لة  كؤليَذ . -

 ئةندامى ليَذنةى ثيَشوازى كؤبونةوةى راطرةكانى ثةروةردةى  وةرزشى  ووالتانى عةرةب لة زانكؤى سةالحةدين     -

 ردةى وةرزشى سؤرانفةرماندةى بةريَوةبردنى خيَوةتطاى ديَدةوانى ثةروة  -
 .كؤمةاليةتى ئةندامى ليَذنةى  -
 ى كؤتايى سالَ وةك سةرؤك  يان ئةندام .تاقي كردنةوةكان ليَذنةكانى  -

 و دكتورا  . نامةى ماستةرو سةرثةرشتى  ضةندين    تاوتويَكردنى ئةندامى ليَذنةى  -

 . رمةى ماستةنا سةرثةرشتى   -

 ئةندامى ضةندين ليَذنةكانى  ئاهةنطى دةرضوانى زانكؤ    .  -

 ئةندامى ليَذنةى لؤجستى لة كؤنفراسى زانستى زانكؤى سةالحةددين .  -

 ئةندامي ليذنةى كؤنفراسى  سةرؤك زانكؤكانى عةرةب  لة زانكؤى سةالحةدين  -

 كان .ئةندامى ليذنةى  كؤنفرانسى ئالو طؤرى قوتابيان لة نيَوان زانكؤ عةرةبية -

 طوتؤتنةوةى وانةو بابةتى زانسيت  :       
 . وولة زانىوانةى ج -
 ى ئاميَر .مجناستكوانةى  -

 .دةوانى  ديَوانةى  -

 .   ئةكادميى طفتوطؤىوانةى  -

 وانةى مسنار بؤ قوتابيانى ماستةر  -

ثريداود خضر د.شريوان صاحل  
Sherwan.khidr@su.edu.krd  
Sherwan_62 @yahoo.com 
0750 4536175 

07508393975 

 

 

 

 

 



 


