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البحث

دور التربية المتحفية في تعميق التراث الثقافي لدي طفل

إسم الباحث

أ.د /.فاتـن إبراهيم عبد
اللطـيف

الروضة.
برنامج مقترح لتحقيق بعض مطالب النمو االجتماعي لطفل
أ.د /.عبد الفتاح علـي غـ ـزال
ما قبل المدرسة في عصر العولمة باستخدام األلعاب التربوية.
التليفزيون والثقافة المعرفية للطفل المصري (دراسة ميدانية) .د /.سـلمـ ــى الس ـ ــيد
د /.مهـا إب ـراهيم البسيونــى
أنشطة مقترحة لإلجابة على بعض تساؤالت األطفال.
األنشطة الموسيقية كإستراتيجية تربوية لتثقيف طفل الروضة
د /.نيللـى محم ــد العطــار
بسلوكيات منع اإلصابة المنزلية.
دور التربية الموسيقية في تنمية بعض المهارات اللغوية لدى أ /.شرين عبد المعطى على
بغدادي
أطفال مرحلة ما قبل المدرسة.
الثقافة اإلسالمية لألم وانعكاساتها على التنشئة االجتماعية أ.د /.ممدوح عبد الرحيم

7
الجعفـري
لطفل ما قبل المدرسة (دراسة وصفية).
أ /.شه ــرزاد نــورى بازيليا
 8ثقافة الطفل [ الواقع والمأمول ]
 9نمو القدرات اإلبداعية التشكيلية كمردود لثقافة طفل الروضة .م.م /.رحــاب احمد شــرقاوى
أ.د /.محمود عبد الحليم
 10نحو إستراتيجية وطنية لتعليم وتثقيف الطفل المصري.
منسي
أ.د /.كمـال الدين حسيــن
 11الحكى الشعبي وإيجابيات الثقافة الشعبية.
أ /.يعقوب الشارون ـ ــى
 12في قصص األطفال المستلهمة من ألف ليلة وليلة.
بعض أشكال التوعية واإلرشاد ألسر األطفال ذوي
 13االحتياجات الخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة (الوقاية
والكشف والتدخل).
 14كتب األطفال ذوى االحتياجات الخاصة.

أ /.هال ــة الشارون ــى

 15تلوث األغذية بالمالمين "فضيحة الحليب المسموم".
 16التأثيرات الخطرة لمركب البسفينول أ على صحة الطفل.

أ.د /.مختار إبـراهيم يوسف
أ.د /.مختار إبـراهيم يوسف

د /.تهاني محمد عثمان
منيب

 17حق الطفل المعاق في ممارسة النشاط الرياضى.
 18ختان األطفال اإلناث وعالقته بالنية للعدائية لديهن.
ذوى القدرات الخاصة "الواقع والمأمول" :من نحن؟ ومن
19
هم؟
 20معاً ننزع الفتيل.
 21الفنون الشعبية.
 22دور التربية المتحفية في تعميق التراث لدى طفل الروضة.
 23الثقافة الغذائية في ضوء المأكوالت الشعبية.
الثقافة الموسيقية للطفل "اآلالت الموسيقية الشعبية فى
24
مصر".
 25القصة وثقافة الطفل.
 26األلعاب التعليمية ودورها في تنمية ثقافة الطفل.

د /.ماهر مصطفى شاهيناكى
د /.سهـى احمد أمين نصر
ن ـ ــوره زاي ـ ــد
أ /.ســوسن رضـ ـوان
أ.د /.فاتــن عبد اللطــيف
أ.د /.فاتــن عبد اللطــيف
د /.هالـة إبراهيم الجروانـى
د /.نيللى محمد العطـار
د /.شريف إبراهيم خمــيس
د /.جنات عبد الغنى
البكاتوشى
د /.رحاب صالـح بـرغـوث

