
 

Name : Sawsan Saud Azeez  Al- Jbouri                                                  

Date of  Birth :  1965      Baghdad   

 

List in chronological order of certification & implementation   

1- Baccalaureate :  in (1984 ) 

2- BSC :  the year of graduation  is  / 1995 /  College of Education for Woman /Chemistry 

Department (Morning study ) . The   graduation rate is ( 89.79) , I was employed  as  

Assistant researcher in the same College .  

3- BSC :  the year of graduation  is  / 2000 /  English Department (evening study ) .  The   

graduation rate is ( 70.90) .  

4- M.A  in teaching English as a foreign language  /  year of graduation is  ( 2006 ) to be 

assistant instructor (Asst.Inst)  

5- I was upgraded in (2012 ) to  Instructor  (Ins.)  

6- In 2013 I was presented for doctoral study  .  

7- In 2017 finished for doctoral study  . 

e-mail :sawsan.s@coeduw.uobaghdad.edu.iq   

 

 

 

 

 

 

C.V 



 

 Personal Information البيانات الشخصية   -1 

 Name صبر الجبوري سوسن سعود عزيز  واللقب  االسم الرباعي

 Nationality العراقيه الجنسية

 Date &  Birth  place /  العراق  /  بغداد   1965/   تاريخ الميالدمكان  و 

  Home address العراق / بغداد / الدورة عنوان السكن 

 sawsanaziz12@yahoo.com العنوان االلكتروني

sawsan.s@coeduw.uobaghdad.edu.iq 

Email address 

 .Mob . No    07809803221/07507478316  رقم الموبايل 

 

 

 

 االختصاص الدقيق االختصاص الكلية الجامعة       تاريخ الحصول عليها   الشهادات /العلمية المؤهالت  -2

 اإلنكليزيةطرائق تدريس اللغة  اللغة اإلنكليزية كليه التربية /ابن الرشد  جامعة بغداد  2017 الدكتوراه -

 طرائق تدريس اللغة اإلنكليزية ةاللغة اإلنكليزي للبنات  التربيةكليه  جامعة بغداد 2006 الماجستير -

 اللغة اإلنكليزية اللغة اإلنكليزية كليه التربية للبنات جامعة بغداد 2000 البكالوريويوس -

 

 

الوظائف التي تم شغلها من  -3

  اخر وظيفة 

 التاريخ العنوان الوظيفيو  مكان العمل

  -2020 قسم اللغة االنكليزيه/جامعة بغداد / كليه التربية للبنات مدرس / دكتور

 2019-2017 جامعة بغداد / كليه التربية للبنات / قسم التربيه وعلم النفس  مدرس / دكتور 

 2017-2012 ======================================= مدرس 

 2012-2006 ======================================== مدرس مساعد

 2002-2000 ن العلمية نجامعة بغداد / كليه التربية للبنات / العمادة /الشؤو باحث اقدم 

 2000-1998 الدراسات العلياجامعة بغداد / كليه التربية للبنات / العمادة /  مترجمة

 

 

 تاريخها  عنوان الدورة او المؤهل  الدورات والمؤهالت -4

 2006 دورة تاهيل التدريس وسالمه اللغة العربيه تاهيل التدريس

 دورة تاهيليه في الحاسبات : -1 تاهيل الحاسبات 

 (Doz – windows wordدورة متقدمه في علم الحاسبات ) -ا

Excel –power point -  

2005-2010 

 

   

mailto:sawsanaziz12@yahoo.com

