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حنان حسن ابراهيم

جتريب التعبير الفني لرياض االطفال

2013/2/643

التربية الفنية/األطفال/التعلم

عمان – دار المسيرة للنشر والتوزيع 

تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف ا�ولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية

 

 – لدار المسـيرة للنشر والتوزيع
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reproduced, distributed in any form or by any means,or stored in a data base 
or retrieval system , without the prior written permisson of  the publisher 

عنوان الدار

الرئيسي :  عمان - العبـدلـي - مقـابل البنك العـربي    هاتف : 5627049 6 962+    فاكس : 5627059 6 962+
الفرع : عمان - ساحة املسجد احلسيني - سوق البتراء    هاتف : 4640950 6 962+    فاكس : 4617640 6 962+

صندوق بريد 7218 عمان - 11118 األردن

 E-mail: Info@massira.jo   .  Website: www.massira.jo

ــة األولـى  الطبع
ــة الثانية  الطبع
ــة الثالثة  الطبع

2014م – 1435هـ
2015م – 1436هـ
2017م – 1438هـ

التصميم واالخراج بالدار - دائرة االنتاج

www.massira.jo
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