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                                                                                            صفحة       328-عدد الصفحات :

الكتاب عن الشيخ زايد رحمه هللا حيث يتكون من خمسة عشرة بابا ينقلنا الكاتب  في الباب االول عن الحديث عن الشيخ زايد  يتحدث 

ب كرسي العمل ال كرسي الحكم ثم الى باب زايد واالتحاد الى أن يصل بنا  بالباب الخامس طفولته وكيف كانت البداية ثم ينتقل بنا الى با

                            مارات قديما وحديثاللشيخ زايدودولة اإلعشر وهو باب زايد وقيادة الدولة يحتوي الكتاب على العديد من الصور 

                                                                                               لى مكتبة المدرسة   لقراءة الكتاب كامال توجه إ
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This book is talking about Sheik Zayed, his childhood and his early years of life. And talks about how he 

becomes a ruler of the UAE.  How he made the UAE a better place. And how he united the Emirates and 

how he developed the country in all aspects, the sources of his strength and wisdoms  

Its available in English and Arabic language  

To read the book, please visit our Library 

 

 

 

 



ماراتبمناسبة العيد الوطني لدولة اإل  

يقدم لكم كتاب نادي القراءة   

 قالوا عن مسيرة االتحاد

 

 

 اعداد : واصف باقي 

 الناشر :وزارة الثقافة والشباب

/الطبعة االولى 2008سنة الطبع :  

   صفحة 222عدد الصفحات :

حفها ثار في متاخالل حصونها وقالعها وما بقي من أثها من مارات وتراثمنها على تاريخ دولة اإليعد هذا الكتاب نافذة مضيئة نطل  

وحدة زايد ......رمز الويتحدث عن    صول الريادة الحضاريةأهمها زايد عن قرب و أالعديد من المواضيع من حيث يحتوي الكتاب على 

مارات العربية المتحدة وغيرها من المواضيع المهمة والمختلفةقالع في دولة اإللالحصون وا يتحدث عن  كما رادةوعنوان اإل  

لى مكتبة المدرسة                                                                                                 لقراءة الكتاب كامال توجه إ  



  

ماراتالوطني لدولة اإلبمناسبة العيد   
 نادي القراءة يقدم لكم كتاب 

 حدثني يا ولدي عن زايد الخير

 

 

 تأليف : مؤسسة يونيفيرسيل ناشرون وموزعون 

                           : فادي جميل المقنزحالناشر 

محمد بدر                                                                                               -يسي :المصور الرئ  

صفحة   36عدد الصفحات :  

كان يستمد  ينا ومن،وكيف بنى االتحاد ،بو ظبي وكيف أصبح حاكما إلمارة أ ، يتحدث الكتاب عن والدة ونشأت الشيخ زايد رحمه هللا

 الدولة يحتوي الكتاب على العديد من الصور للشيخ المواضيع االخرى ، وغير ذلك منوكيف طور البلد بجميع قطاعاته  ،قوته وحكمته

 زايدودولة االمارات قديما وحديثا                           

                                                لقراءة الكتاب كامال توجه الى مكتبة المدرسة                          

                                                                     متوفر الكتاب باللغتين العربية واالنجليزية 

 


