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1
للمعلمةو ما بعدها2002 / 2003وحدة أهاًل وسهاًل - المستوى األول

للمعلمةو ما بعدها2002 / 2003وحدة أهاًل وسهاًل - المستوى الثاني

2
للمعلمةو ما بعدها2002 / 2003وحدة أنا - المستوى األول

للمعلمةو ما بعدها2002 / 2003وحدة أنا - المستوى الثاني

3
للمعلمةو ما بعدها2002 / 2003وحدة العائلة - المستوى األول

للمعلمةو ما بعدها2002 / 2003وحدة العائلة - المستوى الثاني

4
للمعلمةو ما بعدها2002 / 2003وحدة الطعام والشراب - المستوى األول

للمعلمةو ما بعدها2002 / 2003وحدة الطعام والشراب - المستوى الثاني

5
للمعلمةو ما بعدها2002 / 2003وحدة رمضان - المستوى األول

للمعلمةو ما بعدها2002 / 2003وحدة رمضان - المستوى الثاني

6
للمعلمةو ما بعدها2002 / 2003وحدة اليوم الوطني - المستوى األول

للمعلمةو ما بعدها2002 / 2003وحدة اليوم الوطني - المستوى الثاني

7
للمعلمةو ما بعدها2002 / 2003وحدة المسكن - المستوى األول

للمعلمةو ما بعدها2002 / 2003وحدة المسكن - المستوى الثاني

8
للمعلمةو ما بعدها2002 / 2003وحدة الملبس - المستوى األول

للمعلمةو ما بعدها2002 / 2003وحدة الملبس - المستوى الثاني

9
للمعلمةو ما بعدها2002 / 2003وحدة الكتاب - المستوى األول

للمعلمةو ما بعدها2002 / 2003وحدة الكتاب - المستوى الثاني

10
للمعلمةو ما بعدها2002 / 2003وحدة الحيوانات - المستوى األول

للمعلمةو ما بعدها2002 / 2003وحدة الحيوانات - المستوى الثاني

11
للمعلمةو ما بعدها2002 / 2003وحدة الحج - المستوى األول

للمعلمةو ما بعدها2002 / 2003وحدة الحج - المستوى الثاني

12
للمعلمةو ما بعدها2002 / 2003وحدة الصحراء - المستوى األول

للمعلمةو ما بعدها2002 / 2003وحدة الصحراء - المستوى الثاني

13
للمعلمةو ما بعدها2002 / 2003وحدة النباتات - المستوى األول

للمعلمةو ما بعدها2002 / 2003وحدة النباتات - المستوى الثاني

14
للمعلمةو ما بعدها2002 / 2003وحدة الماء - المستوى األول

للمعلمةو ما بعدها2002 / 2003وحدة الماء - المستوى الثاني

15
للمعلمةو ما بعدها2002 / 2003وحدة المواصالت - المستوى األول

للمعلمةو ما بعدها2002 / 2003وحدة المواصالت - المستوى الثاني

16
للمعلمةو ما بعدها2002 / 2003وحدة مع السالمة - المستوى األول

للمعلمةو ما بعدها2002 / 2003وحدة مع السالمة - المستوى الثاني

كتب رياض األطفال
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كتب احللقة األوىل
                                       

الصف األول
الصف اخلامس     
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مالحظاتالطبعة المعتمدةاسم الكتــــــــاب م

و ما بعدها2013 / 2014التربية اإلسالمية  جـ 1 1

و ما بعدها2013 / 2014التربية اإلسالمية جـ 22

للمعلم يستخدم للصفوف )3،2،1(و ما بعدها2012 / 2013دليل المعلم إلى كتب التربية اإلسالمية  3

و ما بعدها2013 / 2014العربية لغتي جـ 41

و ما بعدها2013 / 2014العربية لغتي جـ 52

و ما بعدها2013 / 2014العربية لغتي جـ 63

للمعلمو ما بعدها2012 / 2013دليل المعلم إلى كتاب اللغة العربية7

للمعلمو ما بعدها2012 / 2013أنشطة إثرائية ومبسطة لمادة اللغة العربية8

للمعلم يستخدم للصفوف )3،2،1(و ما بعدها2013 / 2014دليل المهارات البحثية لمعلمي المواد األساسية9

للمعلم يستخدم للصفوف )1 - 12(و ما بعدها2013 / 2014دليل تطبيق حصة القراءة الموجهة في مادة اللغة العربية10

و ما بعدها2013 / 2014التربية الوطنية طالب11

للمعلمو ما بعدها2004 / 2005دليل المعلم - التربية الوطنية  جـ 1 12

للمعلمو ما بعدها2004 / 2005دليل المعلم - التربية الوطنية   جـ 132

و ما بعدها2013 / 2014كتاب طالب - التربية الموسيقية14

 للمعلمو ما بعدها2008 / 2009دليل المعلم - التربية الموسيقية جـ 1 15

 للمعلمو ما بعدها2008 / 2009 دليل المعلم - التربية الموسيقية جـ 2 16

و ما بعدها2013 / 2014كتاب طالب - التربية الفنية جـ 1 17

و ما بعدها2013 / 2014كتاب طالب - التربية الفنية جـ 182

 للمعلم و ما بعدها2008 / 2009دليل المعلم - التربية الفنية  جـ 191

 للمعلم و ما بعدها2008 / 2009دليل المعلم - التربية الفنية  جـ 202

 للمعلم يستخدم للصفوف )5،4،3،2،1(و ما بعدها2009 / 2010دليل المعلم - تقنية المعلومات21

كتب الصف األول األساسي       
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مالحظاتالطبعة المعتمدةاسم الكتــــــــاب م

و ما بعدها2013 / 2014الرياضيات طالب جـ 221

و ما بعدها2013 / 2014الرياضيات كراسة التمارين وتنمية مهارات التفكير جـ 231

و ما بعدها2013 / 2014الرياضيات طالب جـ 242

و ما بعدها2013 / 2014الرياضيات كراسة التمارين وتنمية مهارات التفكير جـ 252

للمعلمو ما بعدها2003 / 2004دليل المعلم إلى كتب الرياضيات جـ 1 26

للمعلمو ما بعدها2003 / 2004دليل المعلم إلى كتب الرياضيات  جـ 272

للمعلمو ما بعدها2003 / 2004الرياضيات كراسة التمارين وتنمية مهارات التفكير مع اإلجابات جـ 1 28

للمعلمو ما بعدها2003 / 2004الرياضيات كراسة التمارين وتنمية مهارات التفكير مع اإلجابات  جـ 292

للمعلمو ما بعدها2003 / 2004الرياضيات دليل التقويم 30

للمعلمو ما بعدها2003 / 2004الرياضيات كراسة التمارين اإلثرائية 31

للمعلمو ما بعدها2003 / 2004الرياضيات كراسة التمارين اإلثرائية  مع اإلجابات32

للمعلمو ما بعدها2003 / 2004الرياضيات كراسة التمارين المبسطة33

للمعلمو ما بعدها2003 / 2004الرياضيات كراسة التمارين المبسطة مع اإلجابات 34

و ما بعدها2013 / 2014العلوم للجميع - كتاب التلميذ جـ 351

و ما بعدها2013 / 2014العلوم للجميع -  كتاب التمارين جـ 361

و ما بعدها2013 / 2014العلوم للجميع - كتاب التلميذ جـ 372

و ما بعدها2013 / 2014العلوم للجميع -  كتاب التمارين جـ 382

للمعلمو ما بعدها2003 / 2004دليل المعلم إلى كتب العلوم   39

للمعلمو ما بعدها2003 / 2004العلوم ــ كتب التمارين  مع  اإلجابات 40

للمعلمو ما بعدها2003 / 2004العلوم أدلة وأدوات التقويم 41

42UAE  Parade ــ P  B  12014 / 2013و ما بعدها

43UAE  Parade ــ W  B  12014 / 2013و ما بعدها

44UAE  Parade ــ Alphabet B  12014 / 2013و ما بعدها

45UAE  Parade ــ Handwriting B   12014 / 2013و ما بعدها

46UAE  Parade - Teacher’s Edition  1للمعلمجميع الطبعات

47Graded Readers 1 / Aجميع الطبعات

48Graded Readers  1 /  Bجميع الطبعات

     تابع : كتب الصف األول األساسي      



7

     تابع : كتب الصف األول األساسي       
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مالحظاتالطبعة المعتمدةاسم الكتــــــــاب م

2012 / 2013شريط سمعي لألناشيد - لمادة اللغة العربية49

2012 / 2013شريط سمعي لنصوص االستماع والقراءة - لمادة اللغة العربية50

و ما بعدها2004 / 2005قصص مساندة لمادة اللغة العربية ــ مكتبة الصف 51

للمعلم2003 / 2004كراسة شفافات - للرياضيات52

2003 / 2004شريط مرئي - لمادة التربية اإلسالمية - اللغة العربية - التربية الوطنية53

للمعلم2003 / 2004العلوم - الشفافات54

55UAE  Parade - 2 Audio cassettes   1للمعلمجميع الطبعات

56UAE  Parade - 1 Video cassettes   1للمعلمجميع الطبعات

57 UAE  Parade - Posters 1للمعلمجميع الطبعات

58UAE Parade - Picture cardsللمعلمجميع الطبعات

59UAE Parade - Primary Dictionary2014 / 2013للطالب يستخدم في الصفوف )3،2،1(و ما بعدها
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كتب الصف الثاني األساسي                                              
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مالحظاتالطبعة المعتمدةاسم الكتــــــــاب م

و ما بعدها2013 / 2014التربية اإلسالمية  جـ 1 1

و ما بعدها2013 / 2014التربية اإلسالمية جـ 22

و ما بعدها2013 / 2014معارف لغتي   جـ 1      3

و ما بعدها2013 / 2014معارف لغتي   جـ 42

و ما بعدها2013 / 2014 مهارات لغتي   جـ 51

و ما بعدها2013 / 2014مهارات لغتي جـ 62

للمعلمو ما بعدها2008 / 2009 دليل المعلم إلى كتابي معارف ومهارات لغتي  جـ 1 7

للمعلمو ما بعدها2008 / 2009دليل المعلم إلى كتابي معارف ومهارات لغتي   جـ 2 8

و ما بعدها2013 / 2014التربية الوطنية9

للمعلمو ما بعدها2004 / 2005دليل المعلم إلى كتاب التربية الوطنية 10

و ما بعدها2013 / 2014كتاب طالب التربية الموسيقية 11

للمعلم2009 / 2010دليل المعلم - التربية الموسيقية جـ 121

2009 / 2010دليل المعلم - التربية الموسيقية جـ 132

للمعلمو ما بعدها2013 / 2014كتاب طالب - التربية الفنية جـ 161

2009 / 2010دليل المعلم - التربية الفنية جـ 171

و ما بعدها2013 / 2014كتاب طالب - التربية الفنية جـ 182

للمعلم2009 / 2010دليل المعلم - التربية الفنية جـ 192



9

     تابع : كتب الصف الثاني األساسي                                              
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مالحظاتالطبعة المعتمدةاسم الكتــــــــاب م

و ما بعدها2013 / 2014الرياضيات طالب جـ 201

و ما بعدها2013 / 2014الرياضيات كراسة التمارين وتنمية مهارات التفكير جـ 211

و ما بعدها2013 / 2014الرياضيات طالب جـ 222

و ما بعدها2013 / 2014الرياضيات كراسة التمارين وتنمية مهارات التفكير جـ 232

للمعلمو ما بعدها2003 / 2004دليل المعلم إلى كتب الرياضيات  جـ 1 24

للمعلمو ما بعدها2003 / 2004دليل المعلم إلى كتب الرياضيات  جـ 252

للمعلمو ما بعدها2003 / 2004الرياضيات كراسة التمارين وتنمية مهارات التفكير مع اإلجابات جـ 1 26

للمعلمو ما بعدها2003 / 2004الرياضيات كراسة التمارين وتنمية مهارات التفكير مع اإلجابات  جـ 272

للمعلمو ما بعدها2003 / 2004الرياضيات دليل التقويم 28

للمعلمو ما بعدها2003 / 2004الرياضيات كراسة التمارين اإلثرائية 29

للمعلمو ما بعدها2003 / 2004الرياضيات كراسة التمارين اإلثرائية  مع اإلجابات30

للمعلمو ما بعدها2003 / 2004الرياضيات كراسة التمارين المبسطة31

للمعلمو ما بعدها2003 / 2004الرياضيات كراسة التمارين المبسطة مع اإلجابات 32

و ما بعدها2013 / 2014العلوم للجميع - كتاب التلميذ جـ 321

و ما بعدها2013 / 2014العلوم للجميع -  كتاب التمارين جـ 331

و ما بعدها2013 / 2014العلوم للجميع - كتاب التلميذ جـ 342

و ما بعدها2013 / 2014العلوم للجميع -  كتاب التمارين جـ 352

للمعلمو ما بعدها2003 / 2004دليل المعلم إلى كتب العلوم  36

للمعلمو ما بعدها2003 / 2004العلوم ــ كتب التمارين مع  اإلجابات37

للمعلمو ما بعدها2003 / 2004العلوم أدلة وأدوات التقويم 38

39UAE  Parade ــ P  B   22014 / 2013و ما بعدها

40UAE  Parade ــ W   B  22014 / 2013و ما بعدها

41UAE  Parade ــ Handwriting B . 22014 / 2013و ما بعدها

42UAE Parade 2  ــ Teacher’s Edition  2للمعلمجميع الطبعات

43Graded Readers 2 /  Aجميع الطبعات

44Graded Readers 2 /  Bجميع الطبعات
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2004 / 2005 شريط سمعي لألناشيد - لمادة اللغة العربية45

2004 / 2005شريط سمعي لنصوص االستماع والقراءة - لمادة اللغة العربية46

2004 / 2005قصص مساندة لمادة اللغة العربية ــ مكتبة الصف 47
القائمة الموضوعة في العام الدراسي 

2004/2005 على أن يتم توفيرها في 
مكتبة المدرسة

للمعلم2003 / 2004كراسة شفافات - للرياضيات48

2003 / 2004شريط مرئي - لمادة التربية اإلسالمية - اللغة العربية - التربية الوطنية49

50  UAE Parade  - 2 / 3 Audio cassettesللمعلمجميع الطبعات

51   UAE Parade  -  2 / 1 Video cassettesللمعلمجميع الطبعات

52 UAE Parade  - Posters  2للمعلمجميع الطبعات

53UAE Parade  - Primary Dictionary2014 / 2013للطالب يستخدم في الصفوف )1-2-3(و ما بعدها

     تابع : كتب الصف الثاني األساسي                                              
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مالحظاتالطبعة المعتمدةاسم الكتــــــــاب م

و ما بعدها2013 / 2014التربية اإلسالمية  جـ 1 1

و ما بعدها2013 / 2014التربية اإلسالمية جـ 22

و ما بعدها2013 / 2014معارف لغتي جـ 31

و ما بعدها2013 / 2014معارف لغتي جـ 42

و ما بعدها2013 / 2014مهارات لغتي جـ 51

و ما بعدها2013 / 2014مهارات لغتي جـ 62

للمعلمو ما بعدها2008 / 2009دليل المعلم إلى كتابي معارف ومهارات لغتي  جـ 1 7

للمعلمو ما بعدها2008 / 2009دليل المعلم إلى كتابي معارف ومهارات لغتي   جـ 82

و ما بعدها2013 / 2014التربية الوطنية9

للمعلمو ما بعدها2004 / 2005دليل المعلم إلى كتاب التربية الوطنية 10

و ما بعدها2013 / 2014كتاب طالب - التربية الموسيقية11

 للمعلمو ما بعدها2009 / 2010دليل المعلم - التربية الموسيقية جـ 121

 للمعلمو ما بعدها2009 / 2010دليل المعلم - التربية الموسيقية جـ 132

و ما بعدها2013 / 2014كتاب طالب - التربية الفنية جـ 141

 للمعلمو ما بعدها2009 / 2010دليل المعلم - التربية الفنية جـ 151

و ما بعدها2013 / 2014كتاب طالب - التربية الفنية جـ 2 16

 للمعلمو ما بعدها2009 / 2010دليل المعلم - التربية الفنية جـ 172

كتب الصف الثالث األساسي



12
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و ما بعدها2013 / 2014الرياضيات طالب جـ 181

و ما بعدها2013 / 2014الرياضيات كراسة التمارين وتنمية مهارات التفكير جـ 191

و ما بعدها2013 / 2014الرياضيات طالب جـ 202

و ما بعدها2013 / 2014الرياضيات كراسة التمارين وتنمية مهارات التفكير جـ 212

للمعلمو ما بعدها2004 / 2005دليل المعلم إلى كتب الرياضيات جـ 1 22

للمعلمو ما بعدها2004 / 2005دليل المعلم إلى كتب الرياضيات  جـ 232

للمعلمو ما بعدها2004 / 2005الرياضيات كراسة التمارين وتنمية مهارات التفكير مع اإلجابات جـ 1 24

للمعلمو ما بعدها2004 / 2005الرياضيات كراسة التمارين وتنمية مهارات التفكير مع اإلجابات جـ 252

للمعلمو ما بعدها2004 / 2005الرياضيات دليل التقويم 26

للمعلمو ما بعدها2004 / 2005الرياضيات كراسة التمارين اإلثرائية 27

للمعلمو ما بعدها2004 / 2005الرياضيات كراسة التمارين اإلثرائية  مع اإلجابات28

و ما بعدها2004 / 2005الرياضيات كراسة التمارين المبسطة29

للمعلمو ما بعدها2004 / 2005الرياضيات كراسة التمارين المبسطة مع اإلجابات 30

و ما بعدها2013 / 2014العلوم للجميع - كتاب التلميذ جـ 311

و ما بعدها2013 / 2014العلوم للجميع -  كتاب التمارين جـ 321

و ما بعدها2013 / 2014العلوم للجميع - كتاب التلميذ جـ 332

و ما بعدها2013 / 2014العلوم للجميع -  كتاب التمارين جـ 342

للمعلمو ما بعدها2004 / 2005دليل المعلم إلى كتب العلوم   35

للمعلمو ما بعدها2004 / 2005العلوم ــ كتب التمارين  مع  اإلجابات 36

للمعلمو ما بعدها2004 / 2005العلوم أدلة وأدوات التقويم 37

38UAE  Parade ــ P  B  32014 / 2013و ما بعدها

39UAE  Parade ــ W  B  32014 / 2013و ما بعدها

40UAE  Parade ــ Handwriting B 32014 / 2013و ما بعدها

41UAE Parade 3 -  Teacher’s Edition  3للمعلمجميع الطبعات

42Graded Readers 3 / Aجميع الطبعات

43Graded Readers 3 / Bجميع الطبعات

     تابع : كتب الصف الثالث األساسي                                
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مالحظاتالطبعة المعتمدةاسم الكتــــــــاب م

2006 / 2007شريط سمعي لألناشيد - لمادة اللغة العربية44

2006 / 2007شريط سمعي لنصوص االستماع والقراءة - لمادة اللغة العربية45

2005 / 2006قصص مساندة لمادة اللغة العربية ــ مكتبة الصف 46
القائمة الموضوعة في العام الدراسي 

2005 / 2006 على أن يتم توفيرها من 
قبل المدرسة

2004 / 2005العلوم - الشفافات47

2004 / 2005شريط مرئي - لمادة التربية اإلسالمية - اللغة العربية - التربية الوطنية48

للمعلم تستخدم في الصفوف )3،2،1(2004 / 2005حقيبة تعليمية مساندة - للعلوم49

50  UAE Parade  - 3 / 3 Audio cassettesللمعلمجميع الطبعات

51   UAE Parade  -  3 / 1 Video cassettesللمعلمجميع الطبعات

52 UAE Parade  - Posters  3للمعلمجميع الطبعات

53UAE Parade  - Primary Dictionary2014 / 2013للطالب يستخدم في الصفوف ) 1-2-3(و ما بعدها

     تابع : كتب الصف الثالث األساسي                                
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و ما بعدها2013 / 2014التربية اإلسالمية  جـ 1 1

و ما بعدها2013 / 2014التربية اإلسالمية جـ 22

و ما بعدها2013 / 2014اللغة العربية ) المعارف األدبية والمفاهيم اللغوية ( جـ 31

و ما بعدها2013 / 2014اللغة العربية ) المعارف األدبية والمفاهيم اللغوية ( جـ 42

و ما بعدها2013 / 2014اللغة العربية ) المهارات اللغوية ( جـ 51

و ما بعدها2013 / 2014اللغة العربية ) المهارات اللغوية ( جـ 62

و ما بعدها2013 / 2014المعجم المدرسي7

و ما بعدها2008 / 2009دليل المعلم إلى كتب اللغة العربية  جـ 1 8

و ما بعدها2008 / 2009دليل المعلم إلى كتب اللغة العربية  جـ 92

و ما بعدها2013 / 2014الدراسات االجتماعية   10

للمعلمو ما بعدها2005 / 2006دليل المعلم إلى كتاب الدراسات االجتماعية  جـ 1 11

للمعلمو ما بعدها2005 / 2006دليل المعلم إلى كتاب الدراسات االجتماعية  جـ 122

و ما بعدها2013 / 2014كتاب طالب - التربية الموسيقية 13

للمعلمو ما بعدها2010 / 2011دليل المعلم - التربية الموسيقية جـ 141

للمعلمو ما بعدها2010 / 2011دليل المعلم - التربية الموسيقية جـ 152

و ما بعدها2013 / 2014كتاب طالب - التربية الفنية16

للمعلمو ما بعدها2010 / 2011دليل المعلم - التربية الفنية 17

 كتب الصف الرابع األساسي
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  تابع : كتب الصف الرابع األساسي                     
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مالحظاتالطبعة  المعتمدةاسم الكتابم

و ما بعدها2013 / 2014الرياضيات طالب جـ 181

و ما بعدها2013 / 2014الرياضيات كراسة التمارين وتنمية مهارات التفكير جـ 191

و ما بعدها2013 / 2014الرياضيات طالب جـ 202

و ما بعدها2013 / 2014الرياضيات كراسة التمارين وتنمية مهارات التفكير جـ 212

للمعلمو ما بعدها2005 / 2006دليل المعلم إلى كتب الرياضيات جـ 1 22

للمعلمو ما بعدها2005 / 2006دليل المعلم إلى كتب الرياضيات  جـ 232

للمعلمو ما بعدها2005 / 2006الرياضيات كراسة التمارين وتنمية مهارات التفكير مع اإلجابات جـ 1 24

للمعلمو ما بعدها2005 / 2006الرياضيات كراسة التمارين وتنمية مهارات التفكير مع اإلجابات جـ 252

للمعلمو ما بعدها2005 / 2006الرياضيات دليل التقويم 26

و ما بعدها2005 / 2006الرياضيات كراسة التمارين اإلثرائية 27

للمعلمو ما بعدها2005 / 2006الرياضيات كراسة التمارين اإلثرائية  مع اإلجابات28

و ما بعدها2005 / 2006الرياضيات كراسة التمارين المبسطة29

للمعلمو ما بعدها2005 / 2006الرياضيات كراسة التمارين المبسطة مع اإلجابات 30

و ما بعدها2013 / 2014العلوم للجميع - كتاب التلميذ جـ 311

و ما بعدها2013 / 2014العلوم للجميع -  كتاب التمارين جـ 321

و ما بعدها2013 / 2014العلوم للجميع - كتاب التلميذ جـ 332

و ما بعدها2013 / 2014العلوم للجميع -  كتاب التمارين جـ 342

للمعلمو ما بعدها2005 / 2006دليل المعلم إلى كتب العلوم  35

للمعلمو ما بعدها2005 / 2006العلوم ــ كتب التمارين  مع  اإلجابات  36

للمعلمو ما بعدها2005 / 2006العلوم أدلة وأدوات التقويم 37

38UAE Parade ــ P  B  42014 / 2013و ما بعدها

39UAE Parade ــ W  B  42014 / 2013و ما بعدها

40UAE Parade ــ Handwriting  B  42014 / 2013و ما بعدها

41UAE Parade 4 - Teacher’s Edition  42005 / 2004و ما بعدها

42Graded Readers 4 /  A2005 / 2004و ما بعدها

43Graded Readers 4 / B2005 / 2004و ما بعدها
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قرص مدمج سمعي - لألناشيد واالستماع لمادة اللغة 44
وما بعدها2009/ 2010 العربية

2005 / 2006شفافات45

2005 / 2006العلوم - الشفافات46

47  UAE Parade  - 4 / 3 Audio cassettes2005 / 2004و ما بعدها

48   UAE Parade  -  4 / 1 Video cassettes2005 / 2004و ما بعدها

49UAE Parade  - Posters  42005 / 2004و ما بعدها

50UAE Parade  - Ilustrated Dictionary2014 / 2013طالب يستخدم في الصفوف ) 4-5-6(و ما بعدها

تابع :كتب الصف الرابع األساسي
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و ما بعدها2013 / 2014التربية اإلسالمية جـ 11

و ما بعدها2013 / 2014التربية اإلسالمية جـ 22

و ما بعدها2013 / 2014اللغة العربية ) المعارف األدبية والمفاهيم اللغوية ( جـ 31

و ما بعدها2013 / 2014اللغة العربية ) المعارف األدبية والمفاهيم اللغوية ( جـ 42

و ما بعدها2013 / 2014اللغة العربية ) المهارات اللغوية ( جـ 51

و ما بعدها2013 / 2014اللغة العربية ) المهارات اللغوية ( جـ 62

و ما بعدها2013 / 2014معجمي المدرسي7

 للمعلمو ما بعدها2007 / 2008دليل المعلم إلى كتب اللغة العربية  جـ 1 8

 للمعلمو ما بعدها2007 / 2008دليل المعلم إلى كتب اللغة العربية  جـ 92

و ما بعدها2013 / 2014الدراسات االجتماعية10

للمعلمو ما بعدها2006 / 2007دليل المعلم إلى كتاب الدراسات االجتماعية11

و ما بعدها2013 / 2014التربية الموسيقية12

للمعلمو ما بعدها2010 / 2011دليل المعلم - التربية الموسيقية جـ 131

للمعلمو ما بعدها2010 / 2011دليل المعلم - التربية الموسيقية جـ 142

و ما بعدها2013 / 2014كتاب طالب - التربية الفنية15

للمعلمو ما بعدها2011 / 2012دليل المعلم - التربية الفنية 16

كتب الصف اخلامس األساسي
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و ما بعدها2013 / 2014الرياضيات طالب جـ 171

و ما بعدها2013 / 2014الرياضيات كراسة التمارين وتنمية مهارات التفكير جـ 181

و ما بعدها2013 / 2014الرياضيات طالب جـ 192

و ما بعدها2013 / 2014الرياضيات كراسة التمارين وتنمية مهارات التفكير جـ 202

و ما بعدها2006 / 2007دليل المعلم إلى كتب الرياضيات جـ 1 21

و ما بعدها2006 / 2007دليل المعلم إلى كتب الرياضيات  جـ 222

و ما بعدها2006 / 2007الرياضيات كراسة التمارين وتنمية مهارات التفكير مع اإلجابات  جـ 1 23

و ما بعدها2006 / 2007الرياضيات كراسة التمارين وتنمية مهارات التفكير مع اإلجابات  جـ 242

و ما بعدها2006 / 2007الرياضيات دليل التقويم 25

و ما بعدها2006 / 2007الرياضيات كراسة التمارين اإلثرائية 26

و ما بعدها2006 / 2007الرياضيات كراسة التمارين اإلثرائية  مع اإلجابات27

و ما بعدها2006 / 2007الرياضيات كراسة التمارين المبسطة28

و ما بعدها2006 / 2007الرياضيات كراسة التمارين المبسطة مع اإلجابات 29

و ما بعدها2013 / 2014العلوم للجميع - كتاب التلميذ جـ 301

و ما بعدها2013 / 2014العلوم للجميع -  كتاب التمارين جـ 311

و ما بعدها2013 / 2014العلوم للجميع - كتاب التلميذ جـ 322

و ما بعدها2013 / 2014العلوم للجميع -  كتاب التمارين جـ 332

و ما بعدها2006 / 2007دليل المعلم إلى كتب العلوم 34

و ما بعدها2006 / 2007العلوم ــ كتب التمارين  مع  اإلجابات 35

و ما بعدها2006 / 2007العلوم أدلة وأدوات التقويم 36

37P  B  5 ــ UAE  Parade2014 / 2013و ما بعدها

38W  B  5 ــ UAE  Parade2014 / 2013و ما بعدها

39UAE Parade 5 - Teacher’s Edition  52006 / 2005للمعلمو ما بعدها

40Graded Readers 5 / A2006 / 2005

41Graded Readers 5 / B2006 / 2005

تابع :كتب الصف اخلامس األساسي
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وما بعدها2009/ 2010 قرص مدمج سمعي - لألناشيد واالستماع لمادة اللغة العربية42

2006 / 2007شفافات43

44  UAE Parade  - 5 / 3 Audio cassettes    2006 / 2005للمعلموما بعدها

45   UAE Parade  -  5 / 1 Video cassettes    2006 / 2005للمعلموما بعدها

46UAE Parade  - Posters  52006 / 2005و ما بعدها

47UAE Parade  - Ilustrated Dictionary2014 / 2013للطالب يستخدم في الصفوف)4-5-6(و ما بعدها

تابع :كتب الصف اخلامس األساسي
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و ما بعدها2013 / 2014التربية اإلسالمية جـ 11

و ما بعدها2013 / 2014التربية اإلسالمية جـ 22

للمعلم - يستخدم لصفوف )9،8،7،6(2010 / 2011دليل المعلم إلى كتب  التربية اإلسالمية3

و ما بعدها2013 / 2014اللغة العربية جـ 41

و ما بعدها2013 / 2014اللغة العربية جـ 52

و ما بعدها2013 / 2014معجمي المدرسي6

 للمعلمو ما بعدها2009 / 2010دليل المعلم إلى كتاب اللغة العربية جـ 71

 للمعلمو ما بعدها2009 / 2010دليل المعلم إلى كتاب اللغة العربية جـ 82

و ما بعدها2013 / 2014الدراسات االجتماعية 9

للمعلم وما بعدها2007 / 2008دليل المعلم إلى كتاب الدراسات االجتماعية جـ 101

للمعلم وما بعدها2007 / 2008دليل المعلم إلى كتاب الدراسات االجتماعية جـ 112

للمعلم - يستخدم لصفوف )9،8،7،6(2010 / 2011دليل المعلم - تقنية المعلومات12

للمعلم2010 / 2011دليل المعلم - التربية الموسيقية جـ 131

للمعلم2010 / 2011دليل المعلم - التربية الموسيقية جـ 142

و ما بعدها2013 / 2014التربية الفنية  جـ 151

و ما بعدها2013 / 2014التربية الفنية جـ 162

للمعلم2013/2012دليل المعلم - التربية الفنية17

كتب الصف السادس األساسي
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و ما بعدها2013 / 2014الرياضيات جـ 181

و ما بعدها2013 / 2014الرياضيات جـ 192

 للمعلمو مابعدها2007 / 2008دليل المعلم إلى كتاب الرياضيات جـ 1 20

للمعلمو مابعدها2007 / 2008دليل المعلم إلى كتاب الرياضيات  جـ 212

للمعلمو مابعدها2007 / 2008الرياضيات كراسة التمارين مع اإلجابات  جـ 1 22

 للمعلمو مابعدها2007 / 2008الرياضيات كراسة التمارين مع اإلجابات  جـ 232

 للمعلمو مابعدها2007 / 2008الرياضيات دليل التقويم 24

و ما بعدها2013 / 2014العلوم للجميع - كتاب التلميذ جـ 251

و ما بعدها2013 / 2014العلوم للجميع -  كتاب التمارين جـ 261

و ما بعدها2013 / 2014العلوم للجميع - كتاب التلميذ جـ 272

و ما بعدها2013 / 2014العلوم للجميع -  كتاب التمارين جـ 282

 للمعلمو ما بعدها2007 / 2008دليل المعلم إلى كتب العلوم  29

 للمعلمو ما بعدها2007 / 2008العلوم ــ كتب التمارين  مع  اإلجابات  30

31P B  6 ــ UAE Parade2014 / 2013و ما بعدها

32W  B  6 ــ UAE Parade2014 / 2013و ما بعدها

33UAE Parade 6 - Teacher’s Edition  62007 / 2006للمعلمو ما بعدها 

تابع : كتب الصف السادس األساسي
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للمعلم2008 / 2009 اللغة العربية -قرص مدمج للنصوص االستماعية 34

 للمعلمو ما بعدها2008 / 2007العلوم أدلة وأدوات التقويم 35

 للمعلمو ما بعدها2007 / 2008العلوم - الشفافات36

37  UAE Parade  - 6 / 3 Audio cassettes2007 / 2006للمعلمو ما بعدها 

38   UAE Parade  -  6 / 1 Video cassettes2007 / 2006للمعلمو ما بعدها 

39UAE Parade  - Posters  62007 / 2006للمعلمو ما بعدها

40UAE Parade  - Ilustrated Dictionary2014 / 2013للطالب يستخدم في الصفوف )6،5،4(و ما بعدها 

تابع : كتب الصف السادس األساسي
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و ما بعدها2013 / 2014التربية اإلسالمية جـ 11

و ما بعدها2013 / 2014التربية اإلسالمية جـ 22

و ما بعدها2013 / 2014اللغة العربية جـ 31

و ما بعدها2013 / 2014اللغة العربية جـ 42

 للمعلم  وما بعدها2009 / 2010دليل المعلم إلى كتاب اللغة العربية جـ 51

 للمعلموما بعدها2009 / 2010      دليل المعلم إلى كتاب اللغة العربية جـ 62

 للمعلم  وما بعدها2009 / 2010دليل التقويم جـ 71

 للمعلموما بعدها2009 / 2010       دليل التقويم جـ 82

 للمعلموما بعدها2009 / 2010        األنشطة االثرائية - األنشطة المبسطة9

و ما بعدها2013 / 2014الدراسات االجتماعية 10

للمعلمو ما بعدها2008 / 2009     دليل المعلم إلى كتاب الدراسات االجتماعية 11

و ما بعدها2013 / 2014التربية الوطنية12

للمعلمو ما بعدها2007 / 2008     دليل المعلم إلى كتاب التربية الوطنية13

و ما بعدها2013 / 2014التربية الفنية جـ 141

و ما بعدها2013 / 2014 التربية الفنية جـ 152

و ما بعدها2013 / 2014التربية الفنية جــ 163

للمعلم2013/ 2014دليل المعلم - التربية الفنية17

للمعلم2010 / 2011دليل المعلم - التربية الموسيقية جـ 181

للمعلم2010 / 2011دليل المعلم - التربية الموسيقية جـ 192

الصف السابع األساسي
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و ما بعدها2013 / 2014الرياضيات جـ 201

و ما بعدها2013 / 2014الرياضيات جـ 212

 للمعلمو ما بعدها2008 / 2009       دليل المعلم إلى كتاب الرياضيات جـ 1 22

 للمعلمو ما بعدها2008 / 2009       دليل المعلم إلى كتاب الرياضيات  جـ 232

 للمعلمو ما بعدها2008 / 2009الرياضيات كراسة التمارين مع اإلجابات  جـ 1 24

 للمعلمو ما بعدها2008 / 2009الرياضيات كراسة التمارين مع اإلجابات  جـ 252

 للمعلمو ما بعدها2008 / 2009الرياضيات دليل التقويم 26

و ما بعدها2013 / 2014العلوم طالب جـ 271

و ما بعدها2013 / 2014العلوم تمارين جـ 281

و ما بعدها2013 / 2014العلوم طالب جـ 292

و ما بعدها2013 / 2014العلوم تمارين جـ 302

للمعلمو ما بعدها2008 / 2009دليل المعلم إلى كتب العلوم31

 للمعلمو ما بعدها2008 / 2009العلوم ــ كتب التمارين  مع  اإلجابات  32

33UAE  English Skills - Student Book 2014 / 2013و ما بعدها

34UAE  English Skills - Work  Book 2014 / 2013و ما بعدها

تابع : كتب الصف السابع األساسي
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35UAE  English Skills - Teacher’s Guide      2007 / 2006للمعلمو ما بعدها 

للمعلم وما بعدها2009 / 2010 اللغة العربية -قرص مدمج للنصوص االستماعية 36

 للمعلم  وما بعدها2008 / 2009العلوم أدلة وأدوات التقويم 37

 للمعلموما بعدها2008 / 2009     العلوم - الشفافات38

 للمعلموما بعدها 2008 / 2009       حقيبة تعليمية مساندة - العلوم39

40UAE  English Skills - Audio Cassette 2007 / 2006و ما بعدها 

41UAE  English Skills - Student Test Booklet       2007 / 2006للمعلمو ما بعدها 

تابع :كتب الصف السابع  األساسي
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مالحظاتالطبعة المعتمدةاسم الكتــــــــاب م

 و ما بعدها2013 / 2014التربية اإلسالمية جـ 11

 و ما بعدها2013 / 2014التربية اإلسالمية جـ 22

جديد2014 / 2015اللغة العربية جـ 31

جديد2014 / 2015اللغة العربية جـ 42

جديد2014 / 2015المصطفى صلى هللا عليه وسلم 5

جديد للمعلم2014 / 2015دليل المعلم إلى كتب اللغة العربية والتطبيقات اللغوية جـ 61

جديد للمعلم2014 / 2015دليل المعلم إلى كتب اللغة العربية والتطبيقات اللغوية جـ 72

 و ما بعدها2013 / 2014التاريخ8

للمعلمجميع الطبعاتدليل المعلم إلى كتاب التاريخ9

 و ما بعدها2013 / 2014الجغرافيا10

للمعلمجميع الطبعاتدليل المعلم إلى كتاب الجغرافيا11

 و ما بعدها2013 / 2014التربية الوطنية12

للمعلمجميع الطبعاتدليل المعلم إلى كتاب التربية الوطنية13

للمعلم2010 / 2011دليل المعلم - التربية الموسيقية جـ 141

للمعلم2010 / 2011دليل المعلم - التربية الموسيقية جـ 152

الصف الثامن األساسي
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مالحظاتالطبعة المعتمدةاسم الكتــــــــاب م

 و ما بعدها2013 / 2014الرياضيات جـ 161

 و ما بعدها2013 / 2014الرياضيات جـ 172

 للمعلمو ما بعدها2007 / 2008دليل المعلم إلى كتاب الرياضيات جـ 1 18

 للمعلمو ما بعدها2007 / 2008دليل المعلم إلى كتاب الرياضيات  جـ 192

 للمعلمو ما بعدها2007 / 2008الرياضيات كراسة التمارين مع اإلجابات  جـ 1 20

 للمعلمو ما بعدها2007 / 2008الرياضيات كراسة التمارين مع اإلجابات  جـ 212

 للمعلمو ما بعدها2007 / 2008الرياضيات دليل التقويم 22

 و ما بعدها2013 / 2014العلوم طالب جـ 231

 و ما بعدها2013 / 2014العلوم تمارين جـ 241

 و ما بعدها2013 / 2014العلوم طالب جـ 252

 و ما بعدها2013 / 2014العلوم تمارين جـ 262

 للمعلموما بعدها2009 / 2010     دليل المعلم إلى كتب العلوم27

 للمعلموما بعدها2009 / 2010     العلوم ــ كتب التمارين  مع  اإلجابات  28

29UAE  English Skills - Student Book 2014 / 2013و ما بعدها 

30UAE  English Skills - Work  Book 2014 / 2013و ما بعدها 

31UAE  English Skills - Teacher’s Guide 2007 / 2006للمعلمو ما بعدها

تابع : كتب الصف الثامن  األساسي
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مالحظاتالطبعة المعتمدةاسم الكتــــــــاب م

 للمعلموما بعدها2009 / 2010    العلوم أدلة وأدوات التقويم 32

 للمعلموما بعدها2009 / 2010    العلوم - الشفافات33

 للمعلموما بعدها2009 / 2010    حقيبة تعليمية مساندة - العلوم34

35UAE  English Skills - Audio Cassette 2007 / 2006و ما بعدها

36UAE  English Skills - Student Test Booklet 2007 / 2006للمعلمو ما بعدها

تابع : كتب الصف الثامن  األساسي
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مالحظاتالطبعة المعتمدةاسم الكتــــــــاب م

 و ما بعدها2013 / 2014التربية اإلسالمية جـ 11

 و ما بعدها2013 / 2014التربية اإلسالمية جـ 22

جديد2014 / 2015اللغة العربية جـ 31

جديد2014 / 2015اللغة العربية جـ 42

جديد2014 / 2015قراءات في األدب العربي5

جديد للمعلم2014 / 2015دليل المعلم إلى كتب اللغة العربية والتطبيقات اللغوية جـ 61

جديد للمعلم2014 / 2015دليل المعلم إلى كتب اللغة العربية والتطبيقات اللغوية جـ 72

 و ما بعدها2013 / 2014التاريخ8

للمعلمجميع الطبعاتدليل المعلم إلى كتاب التاريخ9

 و ما بعدها2013 / 2014الجغرافيا10

للمعلمجميع الطبعاتدليل المعلم إلى كتاب الجغرافيا11

 و ما بعدها2013 / 2014التربية الوطنية 12

 للمعلموما بعدها2006 / 2007دليل المعلم إلى كتابي التربية الوطنية 13

للمعلم2010 / 2011دليل المعلم - التربية الموسيقية جـ 141

للمعلم2010 / 2011دليل المعلم - التربية الموسيقية جـ 152

الصف التاسع األساسي
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مالحظاتالطبعة المعتمدةاسم الكتــــــــاب م

 و ما بعدها2013 / 2014الرياضيات جـ 161

 و ما بعدها2013 / 2014الرياضيات جـ 172

 للمعلمو ما بعدها2008 / 2009دليل المعلم إلى كتاب الرياضيات جـ 1 18

 للمعلمو ما بعدها2008 / 2009دليل المعلم إلى كتاب الرياضيات  جـ 192

 للمعلمو ما بعدها2008 / 2009الرياضيات كراسة التمارين مع اإلجابات  جـ 1 20

 للمعلمو ما بعدها2008 / 2009الرياضيات كراسة التمارين مع اإلجابات  جـ 212

 للمعلمو ما بعدها2008 / 2009الرياضيات دليل التقويم 22

 و ما بعدها2013 / 2014العلوم طالب جـ 231

 و ما بعدها2013 / 2014العلوم تمارين جـ 241

 و ما بعدها2013 / 2014العلوم طالب جـ 252

 و ما بعدها2013 / 2014العلوم تمارين جـ 262

 للمعلموما بعدها2009 / 2010   دليل المعلم إلى كتاب العلوم جـ 271

 للمعلموما بعدها2009 / 2010   دليل المعلم إلى كتاب العلوم جـ 282

 للمعلموما بعدها2009 / 2010  العلوم ــ كتاب التمارين  مع  اإلجابات  جـ 291

 للمعلموما بعدها2009 / 2010   العلوم - كتاب التمارين مع االجابات جـ 302

31UAE  English Skills - Student Book 2014 / 2013و ما بعدها 

32UAE  English Skills - Work  Book 2014 / 2013و ما بعدها 

33UAE  English Skills - Teacher’s Guide     2008 / 2007للمعلموما بعدها 

تابع :كتب الصف التاسع  األساسي
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مالحظاتالطبعة المعتمدةاسم الكتــــــــاب م

 للمعلموما بعدها2009 / 2010العلوم أدلة وأدوات التقويم 34

للمعلموما بعدها2009 / 2010    العلوم - الشفافات35

 للمعلموما بعدها2009 / 2010    حقيبة تعليمية مساندة - العلوم36

37UAE  English Skills - Audio Cassette     2008 / 2007للمعلمو ما بعدها

38UAE  English Skills - Student Test Booklet 2008 / 2007للمعلمو ما بعدها 

تابع :كتب الصف التاسع  األساسي
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           كتب املرحلة الثانوية      

الصف الثاني عشر
  الصف العاشر                                
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مالحظاتالطبعة المعتمدةاسم الكتــــــــاب م

2014 / 2015التربية اإلسالمية جـ 11

2014 / 2015التربية اإلسالمية جـ 22

للمعلم يستخدم للصفوف  )12،11،10(2010 / 2011دليل المعلم إلى كتب التربية اإلسالمية 3

 و ما بعدها2013 / 2014اللغة العربية جـ 41

 و ما بعدها2013 / 2014اللغة العربية جـ 52

للمعلموما بعدها2006 / 2007 دليل المعلم إلى كتاب اللغة العربية  جـ  1  6

للمعلموما بعدها2006 / 2007 دليل المعلم إلى كتاب اللغة العربية  جـ  2 7

 و ما بعدها2013 / 2014التاريخ8

 للمعلموما بعدها2008 /2009دليل المعلم إلى كتاب التاريخ9

 و ما بعدها2013 / 2014الجغرافيا 10

 للمعلموما بعدها2008/ 2009دليل المعلم إلى كتب الجغرافيا11

 و ما بعدها2013 / 2014الجيولوجيا + كتاب التمارين واألنشطة12

 للمعلمو ما بعدها2008/ 2009دليل المعلم إلى كتاب الجيولوجيا13

 للمعلم يستخدم للصفوف  )12،11،10(وما بعدها2009 / 2010     دليل المعلم - تقنية المعلومات14

كتب الصف العاشر
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تابع : كتب الصف العاشر
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مالحظاتالطبعة المعتمدةاسم الكتــــــــاب م

 و ما بعدها2013 / 2014الرياضيات     جـ 151

 و ما بعدها2013 / 2014الرياضيات    جـ  162

للمعلمو ما بعدها2005 / 2006دليل المعلم إلى كتب الرياضيات  جـ  1 17

للمعلمو ما بعدها2005 / 2006دليل المعلم إلى كتب الرياضيات  جـ  182

للمعلمو ما بعدها2005 / 2006الرياضيات كراسة التمارين مع اإلجابات  جـ 1 19

للمعلمو ما بعدها2005 / 2006الرياضيات كراسة التمارين مع اإلجابات  جـ  202

للمعلمو ما بعدها2005 / 2006الرياضيات دليل التقويم21

 و ما بعدها2013 / 2014الفيزياء  طالب  22

 و ما بعدها2013 / 2014الفيزياء  تمارين  23

 للمعلموما بعدها2009 /2010     دليل المعلم إلى كتب الفيزياء  جـ 1  24

 للمعلموما بعدها2009 /2010     دليل المعلم إلى كتب الفيزياء  جـ  252

 و ما بعدها2013 / 2014الكيمياء   طالب  جـ 261

 و ما بعدها2013 / 2014الكيمياء   تمارين جـ 271

 و ما بعدها2013 / 2014الكيمياء   طالب  جـ  282

 و ما بعدها2013 / 2014الكيمياء   تمارين جـ  292

للمعلمو ما بعدها2005 / 2006دليل المعلم إلى كتب الكيمياء  جـ 1  30

للمعلمو ما بعدها2005 / 2006دليل المعلم إلى كتب الكيمياء  جـ  2 31

للمعلمو ما بعدها2005 / 2006الكيمياء -  كتاب التمارين مع اإلجابات  جـ 1  32

للمعلمو ما بعدها2005 / 2006الكيمياء -  كتاب التمارين مع اإلجابات  جـ  332

للمعلمو ما بعدها2005 / 2006الكيمياء -  دليل التقويم  جـ  1 34

للمعلمو ما بعدها2005 / 2006الكيمياء -  دليل التقويم  جـ  352
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 للمعلموما بعدها2006 / 2007     حقيبة تعليمية مساندة للغة العربية52

مكتبة المدرسةوما بعدها2005 / 2006    قاموس الرياضيات المصور53

للمعلموما بعدها2005 / 2006     الفيزياء - الشفافات54

للمعلموما بعدها2005 / 2006    الكيمياء - الشفافات55

للمعلموما بعدها2005 / 2006  األحياء - الشفافات56

57Audio Program CD     2010 / 2009وما بعدها

تابع : كتب الصف العاشر

راة
ــــ

تــ
مش

 ال
ـب

كتـ
ال

مالحظاتالطبعة المعتمدةاسم الكتــــــــاب م

 و ما بعدها2013 / 2014األحياء   طالب  جـ  1 36

 و ما بعدها2013 / 2014األحياء  تمارين  جـ  371

 و ما بعدها2013 / 2014األحياء   طالب  جـ  382

 و ما بعدها2013 / 2014األحياء  تمارين  جـ  392

للمعلمو ما بعدها2005 / 2006دليل المعلم إلى كتب األحياء  جـ 1 40

للمعلمو ما بعدها2005 / 2006دليل المعلم إلى كتب األحياء  جـ 2 41

للمعلمو ما بعدها2005 / 2006األحياء كتاب التمارين مع اإلجابات  جـ 1  42

للمعلمو ما بعدها2005 / 2006األحياء كتاب التمارين مع اإلجابات  جـ  432

للمعلمو ما بعدها2005 / 2006األحياء - دليل التقويم جـ 441

للمعلمو ما بعدها2005 / 2006األحياء - دليل التقويم   جـ  452

46Student Book - On Location2014 / 2013و ما بعدها 

47Practice Book for Mastery - On Location2014 / 2013و ما بعدها 

48Teacher’s Edition - On Location     2010/ 2009للمعلموما بعدها 

49Assessment Booklet     2010/ 2009للمعلموما بعدها

 و ما بعدها2013 / 2014رجال في الشمس - لمادة اللغة العربية50

 و ما بعدها2013 / 2014كتاب الرجال والمتاهة - لمادة اللغة العربية51
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  كتب الصف احلادي عشر - أدبي

ولة
الد

ل 
اخ

ة د
وع

طب
الم

ب 
لكت

ا

مالحظاتالطبعة المعتمدةاسم الكتــــــــاب م

 و ما بعدها2013 / 2014التربية اإلسالمية جـ 11

 و ما بعدها2013 / 2014التربية اإلسالمية جـ 22

 و ما بعدها2013 / 2014اللغة العربية جـ 31

  و ما بعدها2013 / 2014اللغة العربية جـ 42

 للمعلم وما بعدها2007 / 2008    دليل المعلم إلى كتاب اللغة العربية  جـ  1  5

 للمعلم و ما بعدها2007 / 2008  دليل المعلم إلى كتاب اللغة العربية  جـ  2 6

 و ما بعدها2013 / 2014التاريخ7

للمعلمو ما بعدها2009 / 2010   دليل المعلم إلى كتاب التاريخ جـ 81

 للمعلمو ما بعدها2009 / 2010   دليل المعلم إلى كتاب التاريخ جـ 2  9

 و ما بعدها2013 / 2014الجغرافيا10

للمعلمو ما بعدها2008 / 2009  دليل المعلم إلى كتاب الجغرافيا11

 و ما بعدها2013 / 2014االقتصاد12

للمعلمو ما بعدها2008 / 2009   دليل المعلم إلى كتاب االقتصاد جـ 131

 للمعلمو ما بعدها2008 / 2009  دليل المعلم إلى كتاب االقتصاد جـ 142

 و ما بعدها2013 / 2014علم االجتماع15

للمعلمو ما بعدها2009 /2010   دليل المعلم إلى كتاب علم االجتماع 16

 و ما بعدها2013 / 2014الرياضيات ــ أدبي17

 للمعلمجميع الطبعاتدليل المعلم إلى كتاب الرياضيات - أدبي18

 و ما بعدها2013 / 2014الفيزياء  - أدبي19

للمعلمجميع الطبعاتدليل المعلم إلى كتاب الفيزياء - أدبي20

 و ما بعدها2013 / 2014األحياء -  طالب  21

 و ما بعدها2013 / 2014األحياء -  نشاط  22

للمعلمجميع الطبعاتدليل المعلم إلى كتابي األحياء - أدبي23
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24Student Book - On Location2014 / 2013و ما بعدها 

25Practice Book for Mastery - On Location2014 / 2013و ما بعدها 

26Teacher’s Edition - On Location  2010/ 2009للمعلمو ما بعدها 

27Assessment Booklet   2010/ 2009للمعلموما بعدها 
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28Audio Program CD  2009 / 2010وما بعدها

  تابع : كتب الصف احلادي عشر - أدبي
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مالحظاتالطبعة المعتمدةاسم الكتــــــــاب م

 و ما بعدها2013 / 2014التربية اإلسالمية جـ 11

 و ما بعدها2013 / 2014التربية اإلسالمية جـ 22

 و ما بعدها2013 / 2014اللغة العربية جـ 31

  و ما بعدها2013 / 2014اللغة العربية جـ 42

  للمعلم و ما بعدها2007 / 2008    دليل المعلم إلى كتاب اللغة العربية  جـ  1  5

  للمعلم و ما بعدها2007 / 2008    دليل المعلم إلى كتاب اللغة العربية  جـ  2 6

 و ما بعدها2013 / 2014الجيولوجيا - طالب7

  للمعلمو ما بعدها2009 / 2010  دليل المعلم إلى كتاب الجيولوجيا8

 و ما بعدها2013 / 2014كتاب الطالب للتمارين واألنشطة 9

  للمعلمو ما بعدها2009 / 2010دليل المعلم لكتاب التمارين واألنشطة مع اإلجابات10

كتب الصف احلادي عشر - علمي
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مالحظاتالطبعة المعتمدةاسم الكتــــــــاب م

 و ما بعدها2013 / 2014الرياضيات     جـ 111

 و ما بعدها2013 / 2014الرياضيات    جـ 121

  للمعلموما بعدها2009 / 2010     دليل المعلم إلى كتب الرياضيات  جـ  1 13

  للمعلموما بعدها2006 / 2007     دليل المعلم إلى كتب الرياضيات  جـ  142

  للمعلموما بعدها2006 / 2007      الرياضيات كراسة التمارين مع اإلجابات  جـ 1 15

  للمعلموما بعدها2006 / 2007الرياضيات كراسة التمارين مع اإلجابات  جـ  162

  للمعلموما بعدها2006 / 2007الرياضيات دليل التقويم17

 و ما بعدها2013 / 2014الفيزياء  طالب  جـ  1 18

 و ما بعدها2013 / 2014الفيزياء  تمارين  جـ 191

 و ما بعدها2013 / 2014الفيزياء  طالب  جـ   2 20

 و ما بعدها2013 / 2014الفيزياء  تمارين  جـ  212

  للمعلموما بعدها2010 / 2011دليل المعلم إلى كتب الفيزياء  جـ 1  22

  للمعلموما بعدها2010 / 2011دليل المعلم إلى كتب الفيزياء  جـ  232

  للمعلموما بعدها2006 / 2007      الفيزياء كتاب التمارين مع اإلجابات  جـ 1  24

  للمعلموما بعدها2006 / 2007      الفيزياء كتاب التمارين مع اإلجابات جـ  252

  للمعلموما بعدها2006 / 2007الفيزياء دليل التقويم 26

  للمعلموما بعدها2006 / 2007الفيزياء- الحلول التفصيلية27

تابع كتب الصف احلادي عشر - علمي
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مالحظاتالطبعة المعتمدةاسم الكتــــــــاب م

 و ما بعدها2013 / 2014الكيمياء   طالب  جـ 281

 و ما بعدها2013 / 2014الكيمياء   تمارين جـ 291

 و ما بعدها2013 / 2014الكيمياء   طالب  جـ  302

 و ما بعدها2013 / 2014الكيمياء   تمارين جـ  312

 للمعلمو ما بعدها2006 / 2007دليل المعلم إلى كتب الكيمياء  جـ 1  32

 للمعلمو ما بعدها2006 / 2007دليل المعلم إلى كتب الكيمياء  جـ  2 33

 للمعلمو ما بعدها2006 / 2007الكيمياء -  كتاب التمارين مع اإلجابات  جـ 1  34

 للمعلمو ما بعدها2006 / 2007الكيمياء -  كتاب التمارين مع اإلجابات  جـ  352

  للمعلمو ما بعدها2006 / 2007الكيمياء -  دليل التقويم  جـ  1 36

  للمعلمو ما بعدها2006 / 2007الكيمياء -  دليل التقويم  جـ  372

 و ما بعدها2013 / 2014األحياء   طالب  جـ  1 38

 و ما بعدها2013 / 2014األحياء  تمارين  جـ  391

 و ما بعدها2013 / 2014األحياء   طالب  جـ  402

 و ما بعدها2013 / 2014األحياء  تمارين  جـ  412

للمعلموما بعدها2006 / 2007دليل المعلم إلى كتب األحياء  جـ 1 42

للمعلموما بعدها2006 / 2007دليل المعلم إلى كتب األحياء  جـ 2 43

للمعلموما بعدها2006 / 2007األحياء كتاب التمارين مع اإلجابات  جـ 1  44

للمعلموما بعدها2006 / 2007األحياء كتاب التمارين مع اإلجابات  جـ  452

للمعلموما بعدها2006 / 2007األحياء -  دليل التقويم  جـ  1  46

للمعلموما بعدها2006 / 2007األحياء - دليل التقويم   جـ  472

48Student Book - On Location2014 / 2013و ما بعدها 

49Practice Book for Mastery - On Location2014 / 2013و ما بعدها 

50Teacher’s Edition - On Location2010/ 2009للمعلموما بعدها 

51Assessment Booklet2010/ 2009للمعلموما بعدها 

تابع كتب الصف احلادي عشر - علمي
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 مكتبة المدرسةوما بعدها2006 / 2007قاموس الرياضيات المصور52

 للمعلمو ما بعدها2006 / 2007  الفيزياء - الشفافات53

للمعلمو ما بعدها2006 / 2007   الكيمياء - الشفافات54

للمعلمو ما بعدها2006 / 2007  األحياء - الشفافات55

56Audio Program CD   2010 / 2009و ما بعدها

تابع كتب الصف احلادي عشر - علمي
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مالحظاتالطبعة المعتمدةاسم الكتــــــــاب م

 و ما بعدها2013 / 2014التربية اإلسالمية جـ 11

 و ما بعدها2013 / 2014التربية اإلسالمية جـ 22

 و ما بعدها2013 / 2014اللغة العربية جـ 31

2014 / 2015اللغة العربية جـ 42

 للمعلم و ما بعدها2008 / 2009  دليل المعلم إلى كتب اللغة العربية   5

 و ما بعدها2013 / 2014التاريخ6

للمعلمجميع الطبعاتدليل المعلم إلى كتاب التاريخ7

 و ما بعدها2013 / 2014الجغرافيا8

للمعلمجميع الطبعاتدليل المعلم إلى كتاب الجغرافيا9

2014 / 2015االقتصاد10

للمعلمو ما بعدها2008 / 2009  دليل المعلم إلى كتاب االقتصاد جـ 111

للمعلمو ما بعدها2008 / 2009  دليل المعلم إلى كتاب االقتصاد جـ 122

 و ما بعدها2013 / 2014علم النفس13

 للمعلمو ما بعدها2009 / 2010دليل المعلم إلى كتاب علم النفس 14

 و ما بعدها2013 / 2014الرياضيات ــ أدبي15

للمعلمجميع الطبعاتدليل المعلم إلى كتاب الرياضيات  ـــ أدبي16

 و ما بعدها2013 / 2014الفيزياء17

للمعلمو ما بعدها2004 / 2005    دليل المعلم إلى كتابي الفيزياء 18

 و ما بعدها2013 / 2014األحياء ــ طالب19

 و ما بعدها2013 / 2014األحياء ــ نشاط20

للمعلمو ما بعدها2004 / 2005دليل المعلم إلى كتابي األحياء21

كتب الصف الثاني عشر ــ أدبي
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22Student Book - On Location2014 / 2013و ما بعدها 

23Practice Book for Mastery - On Location2014 / 2013و ما بعدها 

24Teacher’s Edition - On Location2010/ 2009للمعلمو ما بعدها 
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مالحظاتالطبعة المعتمدةاسم الكتــــــــابم

25Assessment Booklet2010/ 2009للمعلم

26Audio Program CD2010 / 2009

تابع : كتب الصف الثاني عشر ــ أدبي



45

ولة
الد

ل 
اخ

ة د
وع

طب
الم

ب 
لكت

ا

مالحظاتالطبعة المعتمدةاسم الكتــــــــاب م

 و ما بعدها2013 / 2014التربية اإلسالمية جـ 11

 و ما بعدها2013 / 2014التربية اإلسالمية جـ 22

 و ما بعدها2013 / 2014اللغة العربية جـ 31

2014 / 2015اللغة العربية جـ 42

 للمعلم و ما بعدها2008 / 2009دليل المعلم إلى كتب اللغة العربية   5

 و ما بعدها2013 / 2014الجيولوجيا - طالب6

للمعلم2010 / 2011دليل المعلم إلى كتاب الجيولوجيا7

 و ما بعدها2013 / 2014كتاب الطالب للتمارين واألنشطة 8

للمعلم2010 / 2011دليل المعلم لكتاب التمارين واألنشطة مع اإلجابات9

كتب الصف الثاني عشر ــ علمي
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مالحظاتالطبعة المعتمدةاسم الكتــــــــابم

 و ما بعدها2013 / 2014الرياضيات     جـ 101

 و ما بعدها2013 / 2014الرياضيات     جـ  112

 للمعلموما بعدها2007 / 2008دليل المعلم إلى كتب الرياضيات  جـ  1 12

 للمعلموما بعدها2007 / 2008دليل المعلم إلى كتب الرياضيات  جـ  132

 للمعلموما بعدها2007 / 2008الرياضيات كراسة التمارين مع اإلجابات  جـ 1 14

 للمعلموما بعدها2007 / 2008الرياضيات كراسة التمارين مع اإلجابات  جـ  152

 للمعلموما بعدها2007 / 2008الرياضيات دليل التقويم16

 و ما بعدها2013 / 2014الفيزياء  طالب  جـ  1 17

 و ما بعدها2013 / 2014الفيزياء  تمارين  جـ 181

 و ما بعدها2013 / 2014الفيزياء  طالب  جـ   2 19

 و ما بعدها2013 / 2014الفيزياء  تمارين  جـ  202

للمعلم2010 / 2011دليل المعلم إلى كتب الفيزياء  جـ 1  21

للمعلم2010 / 2011دليل المعلم إلى كتب الفيزياء  جـ  222

للمعلموما بعدها2007 / 2008الفيزياء كتاب التمارين مع اإلجابات  جـ 1  23

للمعلموما بعدها2007 / 2008الفيزياء كتاب التمارين مع اإلجابات جـ  242

 للمعلموما بعدها2007 / 2008الفيزياء دليل التقويم 25

 للمعلموما بعدها2007 / 2008الفيزياء- الحلول التفصيلية26

تابع : كتب الصف الثاني عشر ــ علمي
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مالحظاتالطبعة المعتمدةاسم الكتــــــــاب م

 و ما بعدها2013 / 2014الكيمياء   طالب  جـ 271

 و ما بعدها2013 / 2014الكيمياء   تمارين جـ 281

 و ما بعدها2013 / 2014الكيمياء   طالب  جـ  292

 و ما بعدها2013 / 2014الكيمياء   تمارين جـ  302

 للمعلموما بعدها2007 / 2008دليل المعلم إلى كتب الكيمياء  جـ 1  31

 للمعلموما بعدها2007 / 2008دليل المعلم إلى كتب الكيمياء  جـ  2 32

 للمعلموما بعدها2007 / 2008الكيمياء -  كتاب التمارين مع اإلجابات  جـ 1  33

 للمعلموما بعدها2007 / 2008الكيمياء -  كتاب التمارين مع اإلجابات  جـ  342

 للمعلموما بعدها2007 / 2008الكيمياء -  دليل التقويم  جـ  1 35

 للمعلموما بعدها2007 / 2008الكيمياء -  دليل التقويم  جـ  362

 و ما بعدها2013 / 2014األحياء   طالب  جـ  1 37

 و ما بعدها2013 / 2014األحياء  تمارين  جـ  381

 و ما بعدها2013 / 2014األحياء   طالب  جـ  392

 و ما بعدها2013 / 2014األحياء  تمارين  جـ  402

 للمعلموما بعدها2007 / 2008دليل المعلم إلى كتب األحياء  جـ 1 41

 للمعلموما بعدها2007 / 2008دليل المعلم إلى كتب األحياء  جـ 2 42

 للمعلموما بعدها2007 / 2008األحياء كتاب التمارين مع اإلجابات  جـ 1  43

 للمعلموما بعدها2007 / 2008األحياء كتاب التمارين مع اإلجابات  جـ  442

 للمعلموما بعدها2007 / 2008األحياء -  دليل التقويم  جـ  1  45

 للمعلموما بعدها2007 / 2008األحياء - دليل التقويم   جـ  462

47Student Book - On Location2014 / 2013و ما بعدها 

48Practice Book for Mastery - On Location2014 / 2013و ما بعدها 

49Teacher’s Edition - On Location2010/ 2009للمعلموما بعدها 

50Assessment Booklet2010/ 2009للمعلموما بعدها 

تابع : كتب الصف الثاني عشر ــ علمي
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 مكتبة المدرسة2007 / 2008قاموس الرياضيات المصور51

 للمعلم2007 / 2008الفيزياء - الشفافات52

 للمعلم2007 / 2008الكيمياء - الشفافات53

 للمعلم2007 / 2008األحياء - الشفافات54

55Audio Program CD2010 / 2009

تابع : كتب الصف الثاني عشر ــ علمي
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الكتب املطورة للعام الدراسي 2014 / 2015 م

نوع التطوير املـــــادة الصف احللقة

منهج معدل اللغة العربية 8

الثانية

منهج معدل المصطفى صلى هللا عليه وسلم 8

منهج معدل اللغة العربية 9

منهج معدل قراءات في األدب العربي 9

دليل معدل 8 دليل المعلم

دليل معدل دليل المعلم 9
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 بيان بأعداد الكتب الدراسية اليت تسلم للطالب   2014 / 2015 م

عدد األجزاء الثالثةعدد األجزاء الثانيةعدد األجزاء األوىلعدد الكتبالصف م

221471األول1

21138الثاني2

21138الثالث3

22157الرابع4

20137الخامس5

16106السادس6

171061السابع7

16115الثامن8

16115التاسع9

23167العاشر10

14122الحادي عشر- أدبي11

22139الحادي عشر- علمي12

14122الثاني عشر - أدبي13

22139الثاني عشر - علمي14

266176882اإلجمـــــــالـــــــــــي
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كتب املعاهد اإلسالمية
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مالحظاتالطبعة المعتمدةاسم الكتــــــــاب ما

معهدا دبي والعينو ما بعدها98 / 99 الفقه على مذهب اإلمام مالك1

معهد دبي فقطو ما بعدها96 / 97الفقه على مذهب اإلمام الشافعي2

معهد عجمان فقطو ما بعدها2000 / 2001  الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل3

جميع المعاهدو ما بعدها99 / 2000التفسير - جزء عم4

جميع المعاهدو ما بعدها2001 / 2002الحديث5

جميع المعاهدو ما بعدها99 / 2000التوحيد6

جميع المعاهدو ما بعدها99 / 2000السيرة7

 كتب الصف السابع - معاهد إسالمية

          كتب الصف الثامن - معاهد إسالمية
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مالحظاتالطبعة المعتمدةاسم الكتــــــــاب ما

معهدا دبي والعينو ما بعدها99 / 2000الفقه على مذهب اإلمام مالك1

معهد دبي فقطو ما بعدها82 / 83الفقه على مذهب اإلمام الشافعي2

معهد عجمان فقطو ما بعدها2000 / 2001   الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل3

جميع المعاهدو ما بعدها98 / 99التفسير - جزء تبارك4

جميع المعاهدو ما بعدها99 / 2000الحديث5

جميع المعاهدو ما بعدها99 / 2000التوحيد6

جميع المعاهدو ما بعدها99 / 2000السيرة7

         كتب الصف التاسع - معاهد إسالمية
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مالحظاتالطبعة المعتمدةاسم الكتــــــــاب ما
معهدا دبي والعينو ما بعدها2000/ 2001الفقه على مذهب اإلمام مالك1
معهد دبي فقطو ما بعدها95 / 96الفقه على مذهب اإلمام الشافعي2
معهد عجمان فقطو ما بعدها95 / 96الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل3
جميع المعاهدو ما بعدها2000 / 2001التفسير - جزء “ قد سمع “4
جميع المعاهدو ما بعدها98 / 99الحديث5
جميع المعاهدو ما بعدها98 / 99التوحيد6
جميع المعاهدو ما بعدها98 / 99السيرة7
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مالحظاتالطبعة المعتمدةاسم الكتــــــــاب م

معهدا دبي والعينو ما بعدها96 / 97الفقه على مذهب اإلمام مالك1

معهد دبي فقطو ما بعدها84 / 85الفقه على مذهب اإلمام الشافعي2

معهد عجمان فقطو ما بعدها2001 / 2002الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل3

جميع المعاهدو ما بعدها2000 / 2001التفسير - “ سورة التوبة “4

جميع المعاهدو ما بعدها95 / 96الحديث5

جميع المعاهدو ما بعدها99 / 2000مصطلح الحديث6

جميع المعاهدو ما بعدها2001 / 2002التوحيد7

جميع المعاهدو ما بعدها2001 / 2002التوحيد ) التقويم والتطبيقات العملية (8

جميع المعاهدو ما بعدها2000 / 2001البحوث اإلسالمية جـ 91

     كتب الصف العاشر - معاهد إسالمية

ولة
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ا
مالحظاتالطبعة المعتمدةاسم الكتــــــــاب م

معهدا دبي والعينو ما بعدها2000 / 2001الفقه على مذهب اإلمام مالك1

معهد دبي فقطو ما بعدها2000 / 2001الفقه على مذهب اإلمام الشافعي2

معهد عجمان فقطو ما بعدها2000 / 2001الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل3

جميع المعاهدو ما بعدها2001 / 2002التفسير - “ سورة المائدة “4

جميع المعاهدو ما بعدها2002 / 2003الحديث5

جميع المعاهدو ما بعدها2002 / 2003التوحيد6

جميع المعاهدو ما بعدها2002 / 2003التوحيد ) التقويم والتطبيقات العملية (7

جميع المعاهدو ما بعدها2001 / 2002البحوث اإلسالمية جـ 82

         كتب الصف احلادي عشر - معاهد إسالمية
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مالحظاتالطبعة المعتمدةاسم الكتــــــــاب م

جديد2014/ 2015التربية اإلسالمية1

جديد للمعلم2014/ 2015دليل المعلم في التربية اإلسالمية2

جديد2014/ 2015اللغة العربية 

جديد2014/ 2015التطبيقات اللغوية3

جديد للمعلم2014/ 2015دليل المعلم في اللغة العربية4

جديد2014/ 2015الرياضيات5

جديد للمعلم2014/ 2015دليل المعلم في الرياضيات6

جديد2014/ 2015الثقافة العامة 7

جديد للمعلم2014/ 2015دليل المعلم إلى الثقافة العامة8

9Student’s Book 12015 /2014جديد

10Activity Book 12015 /2014جديد

11Teacher’s Book 12015 /2014جديد للمعلم

   كتب األول من املرحلة التأسيسية - تعليم الكبار

     كتب الثاني من املرحلة التأسيسية - تعليم الكبار
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ا

مالحظاتالطبعة المعتمدةاسم الكتــــــــاب م

و ما بعدها99 / 2000التربية اإلسالمية1

للمعلمو ما بعدها97 / 98دليل المعلم في التربية اإلسالمية2

و ما بعدها99 / 2000اللغة العربية3

للمعلمو ما بعدها97 / 98دليل المعلم في اللغة العربية4

و ما بعدها2003 / 2004الرياضيات5

للمعلمو ما بعدها97 / 98دليل المعلم في الرياضيات6

و ما بعدها99 / 2000الثقافة العامة7

للمعلمو ما بعدها96 / 97دليل المعلم إلى الثقافة العامة8

English for Adults in the Emirates :

9Student’s Book 22000 / 99و ما بعدها

10Activity Book 22000 / 99و ما بعدها

11Teacher’s Manual 299 / 98للمعلمو ما بعدها
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كتب األول من املرحلة التكميلية - تعليم الكبار

ولة
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ا
مالحظاتالطبعة المعتمدةاسم الكتــــــــاب م

و ما بعدها99 / 2000التربية اإلسالمية1

للمعلمو ما بعدها99 / 2000دليل المعلم في التربية اإلسالمية2

و ما بعدها99 / 2000اللغة العربية3

و ما بعدها99 / 2000التطبيقات اللغوية4

للمعلمو ما بعدها99 / 2000دليل المعلم إلى كتابي اللغة العربية والتطبيقات اللغوية5

و ما بعدها2003 / 2004الرياضيات6

للمعلمو ما بعدها99 / 2000دليل المعلم في الرياضيات7

و ما بعدها2003 / 2004الثقافة العامة / دراسات اجتماعية8

و ما بعدها99 / 2000الثقافة العامة / علوم

للمعلمو ما بعدها96 / 97دليل المعلم إلى الثقافة العامة9

English for Adults in the Emirates  :

10Student’s Book 42000 / 99و ما بعدها

11Activity Book 42000 / 99و ما بعدها

12Teacher’s Manual 42000 / 99للمعلمو ما بعدها

كتب الثاني من املرحلة التكميلية - تعليم الكبار
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مالحظاتالطبعة المعتمدةاسم الكتــــــــاب م

و ما بعدها99 / 2000التربية اإلسالمية1

للمعلمو ما بعدها98 / 99دليل المعلم في التربية اإلسالمية2

و ما بعدها99 / 2000اللغة العربية3

و ما بعدها99 / 2000التطبيقات اللغوية4

للمعلمو ما بعدها98 / 99دليل المعلم إلى كتابي اللغة العربية والتطبيقات اللغوية5

و ما بعدها2003 / 2004الرياضيات6

للمعلمو ما بعدها98 / 99دليل المعلم في الرياضيات7

و ما بعدها99 / 2000الثقافة العامة / دراسات اجتماعية8

و ما بعدها99 / 2000الثقافة العامة / علوم9

للمعلمو ما بعدها98 / 99دليل المعلم إلى الثقافة العامة10

 English for Adults in the Emirates  :

11Student’s Book 32000 / 99و ما بعدها

12Activity Book 32000 / 99و ما بعدها

13Teacher’s Manual 399 / 98للمعلمو ما بعدها
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كتب التعليم اخلاص  
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مالحظاتالطبعة المعتمدةاسم الكتــــــــاب م

1 Social Studies  1جميع الطبعات

2 Social Studies  2جميع الطبعات

3 Social Studies  3جميع الطبعات

راة
ــــ

تــ
مش

 ال
ـب

كتـ
ال

4 I Love Islam2011 / 2012 

5I Learning Islam 2011 / 2012

جميع الطبعاتأحب العربية - الجزء األول6

جميع الطبعاتأحب العربية - الجزء الثاني7

جميع الطبعاتأحب العربية - الجزء الثالث8

جميع الطبعاتأحب العربية - الجزء الرابع9

جميع الطبعاتأحب العربية - الجزء الخامس 10

جميع الطبعاتأحب العربية - الجزء السادس11

  كتب التعليم اخلاص  - للناطقني بغري العربية

  *     يتم توفير كتب أحب العربية بمكتبة دبي  للتوزيع – ومكتبة الصفا بابوظبي                                  

*    وكتب I Love Islam  و Learning Islam   بمكتبة دار الحياة بالشارقة وأبوظبي 

*     وكتب   Social Studies   بمطبعة مسار للطباعة والنشر


