
مراجعة بعد يسر وزارة التربية والتعليم إعالمكم بأنه و 

الكتب  فقد تمت املوافقة على دقيقةأكاديمية تربوية 

 الواردة في القوائم أدناه.

وننوه هنا بأن هذه القوائم ليست نهائية بل يتم اإلضافة 

عليها بشكل مستمر وعلى املهتمين االطالع عليها بشكل 

بشكل نهائي حيث سيتم اإلعالن منتظم حتى االنتهاء منها 

 .ذلك في حينه

 محددات عامة:

 الواردةالكتب  الخاصة استخدام على املدارس 

التأكد من مع  القائمة في القوائم املشار اليها

  محتو ى الكتبمالءمة 
ً
بما يتناسب مع و ثقافيا

ثقافة وتوجهات وقيم وسياسة دولة االمارات 

وعلى ذلك فإن ، العربية املتحدة ومجتمعها

مسؤولية  يه ومناسبة املحتوى  املواءمة الثقافية

وتكون مسؤولية  واملدرسة النشر  دور من  كل

، وعليه. تامة وكاملة بما فيها من تبعات قانونية

 ةأي ال تتحملفإن وزارة التربية والتعليم 

 
ً
بما في  مسؤولية عن أي محتوى غير مالئم ثقافيا

الخرائط  ،حصرالوليس على سبيل املثال  ،ذلك

 .والرسوم والجداول والصور 

   

  التي تدرس مناهج دولها  و الجاليات مدارس

 من وزارة 
ً
وتستخدم الكتب املعتمدة رسميا

هيئاتها التعليمية التربية والتعليم أو أحد 

في الدولة األم ،  Educational Boardاملعتمدة 

  املنهاج تطبيق مسؤولية تتحمل  هذه املدارس

 الكتب واستخدام األم الدولة في مطبق هو كما

   املعتمدة
ً
 الطالب وعمر الدراس ي للصف طبقا

 يتوافق األم. باإلضافة  ملواءمتها بما البلد في  كما

 دولة في التعليم وسياسة التعليم معايير مع

  املتحدة العربية االمارات
ً
التأكد من  بعد وأيضا

 االمارات دولة وقيم وتوجهات مالءمتها لثقافة

The Ministry of Education is pleased to inform you- 

following its precise educational and academic 

review- the approval of the textbooks mentioned in 

the following lists. 

Please note that these lists are not final as we are 

still working on the other remaining textbooks and 

we call on those concerned to visit the Ministry’s 

site for further updates. 

General Guidelines 

 Private schools shall use the textbooks on the 

lists and must ensure the textbooks’ contents are 

culturally appropriate and in line with values 

and policies of the United Arab Emirates. 

Cultural review and content appropriateness are 

the responsibility of both the publishing house 

and the school using these textbooks. This 

responsibility includes the legal consequences as 

well. Therefore, the Ministry of Education is not 

liable to any issues related to content or cultural 

appropriateness, for example maps, tables, 

photos and drawings. 

 

 Schools of the different communities in the UAE 

using their home curriculum approved by the 

Ministry of Education or Educational Boards in 

the original country shall be responsible for the 

approved textbooks. They have to ensure using 

same textbooks for each grade level, which are 

appropriate for the learners’ age. In addition to 

this, they need to align these textbooks to the 

educational policies of the UAE in terms of 

culture and values. The school implementing the 



 ذلك في  املسؤولية وتكون  .العربية املتحدة

  للمنهاج املطبقة املدرسة على تامة مسؤولية

 حالة وفي. قانونية تبعات ذلك يترتب على بماو 

 فعلى للطالب، بدائل توفير املدرسة اختارت

 القائمة من ومصادرها كتبها اختيار املدرسة

 .والتعليم التربية وزارة موقع على املتاحة

 

  جميع املدارس العاملة في دولة االماراتتطبيق  

وزارة التربية والتعليم في  العربية املتحدة مناهج

 التالية  املواد

 الدراسات -  االسالمية التربية -ـ العربية ) اللغة

( فقط سواء للناطقين بالعربية أو  االجتماعية

عن  الصادرة الكتب للناطقين بغيرها. وتستخدم

 الدولة في والتعليم التربية ةأو املعتمدة من وزار 

 واملحققة ملعايير التعلم كما في الرابط التالي :

 

 بأن هدف  وزار ة التربية 
ً
نشكر الجميع لتعاونهم ، علما

 مواد ومصادر توفير هو ضمان  هذا اإلجراءمن  والتعليم 

تعليمية عالية الجودة لطالبنا في جميع أنحاء دولة 

 اإلمارات العربية املتحدة.

 

curriculum shall be totally responsible and liable 

to any legal consequences. If the school opts to 

take other alternatives, it must choose textbooks 

and references from the provided lists displayed 

on the site of the MoE. 

 All schools operating in the United Arab Emirates 

shall adhere to the Ministry’s curriculums in the 

following subjects: 

Arabic language – Islamic Education – Social 

Studies. These 3 subjects are applicable to Arabic 

and non-Arabic speakers and shall use only the 

textbooks produced or approved by the MoE.  

 

We thank you all for your cooperation and we 

stress that the goal of the MoE is to ensure the 

provision of high quality materials and 

references for all our students across the United 

Arab Emirates. 

 

 

 


