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استاذ جامعي

تدريس الطالب والطالبات الجامعيين وإلقاء المحاضرات.
ضبط وتنظيم التدريس الجامعي واألبحاث العلمية.

نشر األبحاث والدراسات العلمية.
تنظيم الندوات والمناقشات البحثية في التخصص. 

القيام بالبحوث العلمية على مستوى متقدم.

  2022  حتى األن 
جامعة بيتش هنغاريا

دكتوراة علوم صحية وطبية

  2017  حتى األن 
جامعة بيتش هنغاريا

دكتوراة تمريض صحة البالغين

2022    2014
جامعة بغداد

ماجستير علوم تمريض صحة البالغين

2014    2007
جامعة بغداد

بكالوريوس في علوم التمريض

.دورة متخصصة على تقنية تروية القلب والرئة في مستشفيات ابولو في الهند

.دورة متخصصة على تقنية تروية القلب والرئة في مستشفى ابن البيطار في بغداد\ العراق

.دورة متخصصة على تقنية تروية القلب والرئة في مستشفى الجراحة التخصصي في بغداد\ العراق

.دورة متخصصة على طوارئ القلب في مستشفيات ابولو في الهند

.دورة اللجان االمتحانية وبطاقة الدرجات

مقرر فرع تمريض صحة البالغين.
رئيس فرع تمريض صحة البالغين وما زلت مستمر.

المناصب التي توليتها

تدريس مادة تمريض البالغين في جامعة ذي قار \كلية التمريض.
تدريس مادة اساسيات التمريض في جامعة ذي قار \كلية التمريض.

تدريس مادة التقييم الصحي في جامعة ذي قار \كلية التمريض.
تدريس مادة السموم لطلبة الماجستير في جامعة بيتش \هنغاريا.

تدريس مادة طرق البحث لطلبة الماجستير في جامعة بيتش \هنغاريا..
تدريس مادة االجصاء الطبي طلبة الماجستير في جامعة بيتش \هنغاريا.

تدريس مادة علم الويائيات لطلبة الماجستير في جامعة بيتش \هنغاريا..

التدريس
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االشراف على طلبة البكالوريوس عدد( 5).

االشراف والمناقشات

كتب شكر وتقدير من السادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي عدد 2.
كتب شكر وتقدير رؤساء الجامعات عدد 2.
كتب شكر وتقدير من مدراء عامين عدد 4.
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المهارات التقنية
المهارات الحاسوبية

(Computer Skills)


IC3 & Microsoft office

مهارات تحليل البيانات
(SPSS &Data Analysis )



مهارات التصميم
(Design)



المهارات الشخصية

القدرة على العمل بشكل منفرد او ضمن فريق عمل االهتمام بالتفاصيل وقدرات تنظيمية عالية.

مهارة حل المشكالت

اللغات
اللغة األم (العربية)

(English) االنكليزية


السباحة


السفر


كرة القدم


الكتابة
والرسم


فن البناء

الهوايات
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