السيــــــــــــــرة الذاتيــــــــــــــــــة

المعلومات الشخصية
االسم  :دنيا طالب محمد
الحاله االجتماعية :متزوج
العنوان  :محافظه ذي قار /الناصريه
تلفون 08708880787:
االيميلDunyaalatabi@yahoo.com :

العمل والخبرة
من  8007الى االن
 تدريسية في جامعة ذي قار  /كلية القانون

التعليم والتدريب
 بكلوريوسلغة عربية .
 ماجستير لغة عربية  /ادب.
 استخدام الحاسوب وبرامج الورد وااليكسيل والبور بوينت.
 حاصل على شهادة قيادة الحاسوب.
 حاصل على اختبار الكفاءة باللغه االنكليزية.
 حاصل على  8كتاب شكر وتقدير من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي

اللغات
 العربية
 اإلنكليزية

البحوث المنشورة
 المجاورة واالنقطاع في شعر نزار قباني
 المقومات الفكرية واالسلوبية لالغتراب في شعر ابي العالء المعري (اللزوميات)

Curriculum Vitae

Personal information
Name: DUNYA TALIB MOHMMAD
Gender: Female
Status: Marriage
Address: Nassiriyah . Thi-Qar
Telephone: 009647807220878
E-mail: Dunyaalatabi@yahoo.com
Nationality: Iraqi

Work experience
 Dates (from – to): 2008 to Now
Name and address of employer: : Thi-qar university
Type of business or sector: Students in thi-qar university of college
law.

Education and training
 B.S.c degree in Arabic Language
 M.S.c degree in Arabic Language / Literature
Technical skills and competences
 Computer / word , excel ,power point programs.
 Obtained to IC3 certificate

 Obtained to Tofel certificate
 Obtained2 thanks from the minister the higher education and
scientific research

Language
 Arabic
 English

The reports
 Neighboring and Ceasing in the poetry of Nizar Qabbani
 Constituents intellectual and stylistic alienation felt in Abu Ala
tempting
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