
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زٌنب داٌخ مطر خباط العنزي

 وقد درست المواد اآلتٌة: ,خبرة تدرٌسٌة فً كلٌة الكوت الجامعة لمدة ثالث سنوات -

 .نصوص قدٌمة -5مذاهب أدبٌة    -4نقد عربً قدٌم    -3أدب أندلسً    -2كتاب قدٌم      -1

 .والدورات والندوات الورش فً مشاركةال شهادات من العدٌد على حاصلة -

 

 م2014-2013اللغة العربٌة / جامعة واسط/ كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة   /بكالورٌوس -

 م 2018اللغة العربٌة/ جامعة واسط/ كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة  ماجستٌر/ -

ا/ مرحلة الكتابة - ًٌ  طالبة دكتوراه حال

 األساسٌة الحاسوبمشاركة  فً دورة مهارات شهادة 

 العامة اللغة االنكلٌزٌةإكمال دورة تعلٌم شهادة 

 دورة طرائق تدرٌس

 عربٌةاللغة الدورة سالمة 

/ تارٌخ النشر: 36/ االصدار 2/ المجلد واسط  مجلة كلٌة التربٌة جامعة  -األنا المتمردة فً الشعر النسوي العراقً
 م2019/ 29/9

 07818225173 رقم الهاتف

 alkutcollege.edu.iq@zainab.dayekhالبرٌد االلكترونً

 انثى - الجنس

 1989-7-20 تارٌخ التولد

 مطلقة - الحالة االجتماعٌة

 انوار الصدر –كوت  – السكن

 عراقٌة -الجنسٌة

 اللغة العربٌة – اللغة االم

 

 اجٌد استعمال الحاسوب 

 ممتاز -اللغة العربٌة

 متوسط -اللغة االنكلٌزٌة



 

Zainab dayekh matar AL- eanzei 

-Teaching experience at Al-Kut University College for three years, and I have studied the 
following subjects: 

1- An old book 2- Andalusian literature 3- Old Arabic criticism 4- Literary doctrines 5- 
Ancient texts. 

She holds many certificates of participation in workshops, seminars and courses. 

Bachelor’s degree/ Arabic language/ Wasit University/ College of Education for Human 
Sciences 2013-2014 AD 

 - MA/Arabic Language/Wasit University/College of Education for Human Sciences 2018 

 - Currently a PhD student / writing stage 

Certificate of participation in the basic computer skills course 

 Certificate of Completion of the General English Language Course 

 Teaching methods course 

 Arabic language safety course 

The Rebellious Ego in Iraqi Feminist Poetry - Journal of the College of Education 
University wasit / Volume 2 / Issue 36 / Publication Date: 9/29/2019  

I can use the computer  

Arabic  

English 

Phone No.07818225173 

Email- zainab.dayekh@alkutcollege.edu.iq 

Sex   feminine 

Birthday 20-7-1989 

Social status  divorce 

Residence  kut- anwar Al-sadr 

Nationality   Iraqi 

Language Arabic 


