
 
 
 االداب:        الكمية                                

  (تدريسين  ) السيرة الشخصية–  (1)استمارة رقم 
االسم الرباعي و 

المقب 
تاريخ و مكان  بنمكن-سيبان حسن عمى

الوالدة 
 مسممة-الكرديةالقومية و الديانة  1974الموصل-عراق

   التاريخالقسم  االداب الكمية 
رقم و تاريخ ىوية 
األحوال المدنية و 

جية اإلصدار 

رقم و تاريخ ىوية  دائرة النفوس واالحوال المدنية
الجنسية العراقية و 

جية اإلصدار 

 +Aفصيمة الدم  مديرية جنسية اربيل

 انثىالجنس  

عنوان السكن تكمم كتابة قراءة المغات التي يجيدىا 
 الحالي 

 

 

 الموصلعنوان السكن السابق  -دىوك

 ok ok ok الكردية

 ok ok ok العربية

 متزوجةالحالة الزوجية 
  ok ok االنكميزية

 
 االداب:         الكمية 

( تدريسيين ) السيرة الوظيفية –  (2)استمارة رقم 
  تاريخ النقل الى جامعة دىوك تاريخ التعيين ألول مرة و مكان التعيين االسم الثالثي 

 1.10.1997 جامعة دىوك-21.10.2000 سيبان حسن عمى

رقم و تاريخ األمر تاريخ الترقية  تدرج المقب العممي جية الحصول تاريخ الحصول الشيادة 
 3.10.2004-3974 19.10.2004مدرس مساعد  جامعة الموصل 1997بكالوريوس 
  مدرس  جامعة دىوك 2005ماجستير 
  أستاذ مساعد  جامعة دىوك 2011(طالبة دكتورا)دكتوراه 

  أستاذ    
      

الميام اإلدارية المكمفة 
بيا في الجامعة إضافة 

الى عممو 

المجان المشتركة فييا الفترة نوع الميمة الفترة نوع الميمة 
    1998-1997 مديرة مكتبة االداب

شؤون -مديرة تسجيل
 كمية االداب-الطمبة

2001-2004    

     
  قسم التاريخ-االداب-فاكمتى العموم االنسانيةمقر العمل الحالي 

 
 
 
 

 االداب:        الكمية 
 (تدريسيين  ) السيرة العممية–  ( 3 )استمارة رقم 

 دكتوراالشيادة  سيبان حسن عمياالسم الثالثي  
 تاريخ العصور الوسطى: االختصاص الدقيق  التاريخاالختصاص العام 

 
دراسة فى تاريخيا السياسى و -حصن كيفاعنوان رسالة الماجستير 

  ىجرى1300-1200الحضارى
 استاذ بجامعة د ىوك-زرار توفيق صديق.داسم المشرف وعنوان عممو 



االطروحة قيد )رسوم دارالسمطنة االيوبية فى مصرعنوان أطروحة الدكتوراه 
 (االنجاز

 استاذة بجامعة دىوك-فائزة محمد عزت.د اسم المشرف وعنوان عممو

 بحوث المنشورة
النشاط االقتصادى والعمرانى لمدينة حصن  -1 

 (م13-12/ه 7-6)كيفاخالل قرنين 

 مواكب دار السمطنة االيوبية في مصر -2

 

 مجمة جامعة دىوك
 

 مجمة جامعة زاخو

  15/9/2007 بتاريخ 576:رقم الكتاب
 

 28/9/2014 بتاريخ 1167:رقم الكتاب

    
    

  الكمية المراحل التي درست فييا المادة المواد التدريسية
المرحمة االولى من قسم التاريخ والمغة الكوردية والمغة  كوردولجي

 االنكميزية
 صباحي /كمية االداب

 
 

  صباحي/كمية االداب  المرحمة الثانية من قسم التاريخ  التاريخ االموي
  صباحي/كمية االداب  المرحمة الثالثة من قسم التاريخ تاريخ المغرب واالندلس

  صباحي/كمية االداب  المرحمة الثانية من قسم التاريخ  تاريخ العصور الوسطى 
 تاريخ اليونان والرومان
السيرة النبوية والخالفة 

 الراشدة
 التاريخ العباسي

 االستشراق االسالمي
 االستشراق االسالمي

 حضارة اسالمية
 حضارة اسالمية

 
 فمسفة وفكر سياسي

 المرحمة االولى من قسم التاريخ
 المرحمة االولى من قسم التاريخ

 
 المرحمة الثالثة من قسم التاريخ
 المرحمة الثالثة من قسم التاريخ 
 المرحمة الثالثة من قسم التاريخ
 المرحمة الرابعة من قسم التاريخ
 المرحمة الرابعة من قسم التاريخ

 
 المرحمة الرابعة من قسم التاريخ 

 صباحي/كمية االداب 
 صباحي/كمية االداب 

 
 صباحي/كمية االداب 
 صباحي/كمية االداب 
 مسائي/ كمية االداب
 صباحي/كمية االداب 
 مسائي/كمية االداب
 صباحي/كمية االداب 

 
 
 
 
 

 

 تقييم العممى لمرسائل االكاديمية
 التاريخ الباحث عنوان  الرسالة 
 2015,6 جيمةن ىشيار م749-661/ه132-41اليبات واليدايا في العيد االموي  1

 السمينارات
سمينارات العممية فى القسم ضمن برنامج  

 ضمان الجودة لموزارة تعميم عالى
 كمية االداب/ قسم التاريخ  طو حسين واثر الفكر االستشراقي في كتاباتو

 قمعة صالح الدين االيوبي في القاىرة   
 وصف اثري البراز اىميتيا الحربية

 كمية االداب/ قسم التاريخ 

 كمية االداب/ قسم التاريخ  الوقت اىميتو وتقسيمو في زمننا الحاضر    
الخطوات االستباقية النشاء المستعمرة البشرية _كوكب المريخ   

 االولى كبديال لالرض
 كمية االداب/ قسم التاريخ 

 الحشاشين واغتيال الكفاءات القيادية في المجتمع االسالمي  
 _ـ دراسة تاريخية تحميمية

بحث ترقية مشترك مقدم كسمينار في قسم 
 كمية االداب/ التاريخ 

  



 

 

 


