
 

 زينات الكرمي

اتيّةالسيرة الذّ   

 

 

الجامعة األردنيّة -م صفبكالوريس معلّ المؤّهالت: *  

  :الخبرات*

.ينات للنّشر والتّوزيعسنة رئيس هيئة مديرين في دار الزّ  3-    

.سنة مدير إنتاج وتطوير وتأليف في دار المنهل ناشرون 20-    

اسيّة والّروضة في مدارس داخل األردن            سنة معلّمة ومشرفة أكاديميّة على المرحلة األس 20-  
 وخارجه. 

.األردن وخارجه في أساليب التدريس مات داخلقيادة ورشات عمل تدريبيّة للمعلّ  -    

        ائل بحث الوس وتقديمالعربيّة في األردن المشاركة في المؤتمر الثامن والعشرون لمجمع اللّغة  -  
.واألساليب التعليميّة في رياض األطفال في األردن الواقع والمأمول    

  .طنجة في المغرب مدينة تقديم ورشة متخّصصة في مؤتمر مناهج اللّغة العربيّة في -  

.عليم التفكيرتل اض األطفال خاصة بمركز ديبونوقيادة ورشة تدريبيّة في آليّة بناء مناهج حديثة لري -    

.رس الخاّصةالتّربوي للمدا الثقافي ورشات تدريبيّة متعّددة في المؤتمرات الخاّصة بالملتقىقيادة  -    

 

 

 

 

 

 



 
:المنهجيّة المؤلّفات*  

     
  دولة قطر.خاص  2020منهاج اللغة العربية للصفوف األّول والثّاني للفصلين الّدراسيين  تأليف-    

دولة خاص  2020نتأليف دليل المعلم لمنهاج اللغة العربية للصفوف األّول والثّاني للفصلين الّدراسيي-  
قطر.      

دولة قطر.خاص  2020منهاج التربية االسالمية للصفوف األّول والثّاني للفصلين الّدراسيين  تأليف -   

خاص   2020يينتأليف دليل المعلم لمنهاج التربية االسالمية للصفوف األّول والثّاني للفصلين الّدراس-  
  دولة قطر.    
 ات األول إلى الّسادسوالمستوي نّاطقين بغيرها للروضةسلسلة سنابل العربيّة لتعليم العربيّة لل تأليف -  

  . 2019خاص دار الّزينات      

    .2020المهارات الكتابية للمستويات األول إلى السادس خاص دار الزينات   تأليف سلسلة-  
لى الّرابع ات األول إوالمستوي تأليف سلسلة أصدقاء العربيّة لتعليم العربيّة للنّاطقين بغيرها للروضة -  

. 4201دار المنهل ناشرون خاص           
ادس السّ ين بغيرها للروضة والمستويات األول إلى المشاركة في تأليف منهاج العربيّة للنّاطق -      

  2010مؤسسة إتقان للخدمات التّربويّة  خاص      
   مناهج ة مؤسسخاص  الصّف األولالمشاركة في تأليف منهاج العربيّة للنّاطقين بغيرها للروضة و -  
  .2008العالمية    
  العب ربيّة،دي العربيّة، هيّا إلى العلرياض األطفال، ناهة تأليف العديد من الّسالسل التّعليميّة الموجّ  -  
   ، هيّا إلى اإليمان، ....ي الخط العربيدوتعلّم، أحب العربيّة، نا     
  .تأليف العديد من المرفقات التّعليميّة المساندة والمبتكرة -  
المؤلفات القصصيّة: *  
(خاص دار الزينات)سنوات. 6- 4قصة لعمر  30 منلحروف وتتكون حكايات دودي لتعليم ا -    

(خاص دار الزينات) سنوات. 8- 6قصص لعمر  6سلسلة أقرأ وأتعلم وتتكّون من  -    

(خاص دار الزينات) سنوات. 10-8سلسلة أقرأ وأستمتع وتتكّون من عشر قصص لعمر  -    
ختلفة)( خاص دور نشر م العديد من القصص الموجهة لمراحل عمريّة مختلفة. -    

             


