
 لسيرة الذاتية والعلميةا
 

 هبة شكر محمود البني اسم التدريسي )الثالثي واللقب(
 

 ماجستير / مدرس مساعد الشهادة، اللقب العلمي

 قسم الرياضيات، كلية التربية للعلوم الصرفة، جامعة الموصل، الموصل، العراق

 

 

 

 المعلومات الشخصية

 هبة شكر محمود البني االسم 

 1987 /7/1 المواليد 

 لعراق، االموصل مكان الوالدة 

 انثى الجنس 

 عراقية الجنسية 

 غير متزوجة الحالة الزوجية 

 عدد األطفال  

 07717895590 رقم الهاتف الجّوال 
 

 المعلومات األكاديمية

 مدرس مساعد اللقب العلمي 

 قسم الرياضيات، كلية التربية للعلوم الصرفة، جامعة الموصل القسم العلمي 

 رياضيات التخصص العام 

 تحليل عددي التخصص الدقيق 

 البريد األلكتروني .com hiba.albany@gmail 

 بوابة البحث العلمي Hiba shker 

 الباحث العلمي Hiba shker 

 ORCID Hiba shker 
 

 

 

 

 التحصيل الدراسي
 المانحة الجهة التخصص السنة الشهادة

 كلية التربية للعلوم الصرفة، جامعة الموصل  رياضيات 2018 ماجستير

 ، العراق 

 كلية التربية للعلوم الصرفة، جامعة الموصل  رياضيات 2009 بكالوريوس

 ، العراق
 

 األلقاب العلمية

mailto:hiba.albany@gmail


 20/12/2018 مدرس مساعد 
 

 الخبرات العلمية واإلدارية

 الرياضيات كلية التربية للعلوم الصرفة، جامعة الموصل ، العراققسم  2021 – 2018 تدريسية 

  امتلك خبره في

 االعمال االدراية 

في لجنة  عضوه 
االجازات الدراسية 

 خارج العراق 
 
 

عضوه في اللجنه 

 االمتحانية

2018 – 2020 

 

 

 

 

 

2019-2020 

 

 

 

2020-2021 

 عمادة كلية التربية للعلوم الصرفة

 

 

 

 

 

 التربية للعلوم الصرفةعمادة كلية 

 

 

 قسم الرياضيات كلية التربية للعلوم الصرفة، جامعة الموصل

 

 

 األنشطة التدريسية

 اسس تفاضل وتكامل، االولى،كيمياء، كلية التربية للعلوم الصرفة 

 اسس تفاضل وتكامل، االولى , فيزياء، كلية التربية للعلوم الصرفة 

  ،كلية التربية للعلوم الصرفةاسس رياضيات، االولى، رياضيات 

 رياضيات، االولى , فيزياء، كلية التربية للعلوم الصرفة 
 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا

 اليوجد الماجستير 

 اليوجد الدكتوراه 
 

 البحوث المنشورة

وتحسين النتائج باستخدام قانون  حل المعادالت التفاضلية الجزئية باستخدام طريقة تقلص باناخ

 شبة المنحرف

حل مسائل القيم االبتدائية ذات الرتب الكسرية باستخدام طريقة هوموتوبي التحليلية وتحسينها 

 2020/ باستخدام تقريبات بادي
  

  

 ة لسنة النشرالبحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 

 

 الكتب المؤلفة

  

 اليوجد 

 ة لسنة النشرالكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 

 



 

 المؤتمرات والندوات العلمية

  ) 2021ندوه علمية في جامعة الفلوجة بعنوان )القراءه التصويريه واثرها في تدبر القران الكريم 

 2020مؤتمر في جامعة القادسية  بعنوان )جامعة بال اسوار علم بال أوراق( 

  

  2019التربية للعلوم الصرفة، ندوة، عمادة كلية 

  

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 

 النشاطات العلمية األخرى

  2021دوره تعليم مستمر في كلية التربية قسم الفيزياء بعنوان) التواصل اللفظي وغير اللفظي( سنه 

  2020دوره بعنوان القانون الدولي االنساني 

 ( دوره تدريبية في كلية علوم الحاسبات والرياضيات / جامعة الموصل بعنوان zoom meeting and 

webinar 2020( عام 

 

 2019 دوره كفاءة للغة العربية 

 2019دورة طرائق التدريس 
 

 عضوية الجمعيات
 اليوجد

  
 

 كتب الشكر

  6عدد 

  


