
زايد الوالد والقائد



• توثيق ن�شب ال�شيخ زايد، ومراحل ن�شاأته، ووفاته.	
• االطالع على اإجنازات ال�شيخ زايد قبل توليه رئا�شة الدولة وبعده.	
• التي واجهها يف 	 الدولة والتحديات  تاأ�شي�س  زايد يف  ال�شيخ  اإبراز دور 

�شبيل حتقيق حلم االحتاد.
• اإبراز ال�شفات االإن�شانية لل�شيخ زايد باأقواله ومواقفه حملياً واإقليمياً 	

ودولياً.
• ا�شت�شراف جهود ال�شيخ زايد يف متكني املراأة.	
• ف اإ�شهامات ال�شيخ زايد يف احلفاظ على البيئة.	 تعرُّ

ن�سب �ل�سيخ ز�يد و�أُ�سرته:

• زايد: والدته، ون�شبه. ومراحل ن�شاأته.	
• زايد االأول »الكبري« ووجه ال�شبه بينه وبني ال�شيخ زايد.	
• اإخوان ال�شيخ زايد اأ�شماوؤهم، وترتيب ال�شيخ زايد بينهم.	

طفولة �ل�سيخ ز�يد، وتعليمه، وهو�ياته:

• طفولة ال�شيخ زايد يف العني.	
• تعليم ال�شيخ زايد يف الكّتاب.	
• الهوايات واالأن�شطة التي كان ال�شيخ زايد يحبها وميار�شها. 	

زايد الوالد والقائد 

من�سور بن ز�يد �آل نهيان
‘‘مقدمة كتاب ز�يد رجل بنى �أمة’’

2013

حمتويات �لربنامج:
�لوحدة �لأوىل:

�لوحدة �لثانية:

»تقا�س عظمة الرجال مبا قدموا الأمتهم ولالإن�شانية من جالئل االأعمال 
وف�شائل االآثار، وما تركوا من اإجنازات تزدهر بها البالد، وي�شعد يف ظلها 
فيها  ياأمن  وال�شالم،  والطماأنينة  واالأمان،  االأمن  من  اأجواء  يف  العباد، 
الفرد على نف�شه واأهله، وي�شعى اىل تاأدية دوره يف بناء وطنه وتقدم �شعبه، 

والتوا�شل مع بقية �شعوب العامل واأوطانهم.
لقد كان الراحل العظيم الوالد ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان – طيب 
اأ�ش�ٍس  على  بلداً  ر  وعمَّ وطناً،  اأ�ش�س  فقد  القادة؛  اأعظم  اأحد   - ثراه  اهلل 
النبيلة،  االإن�شانية  املبادئ  من  �شلبة  وقواعد  االميان،  ِقَيم  من  را�شخة 
والعادات االإ�شالمية العربية، بالتعاون مع اإخوانه حكام االمارات ومبباركة 
وتاأييد من �شعبها. وترك - رحمه اهلل - بنياناً وطيَد االأركان، ثراً بالبنى 
االقت�شادية التحتية، يحظى فيه املواطن والوافد بحياة هانئة، وا�شتقرار 

نف�شي«.

�أهد�ف �لربنامج

مقّدمة



�سفات �ل�سيخ ز�يد – ق�س�ص ودللت من �سريته �لقيادية و�لإن�سانية:

• الذكاء القيادي.	
• التوا�شل والتفاعل االإن�شاين.	
• الكرم والعطاء الالحمدود.	
• الروؤية والب�شرية ال�شيا�شية النافذة.	

�ملنا�سب �لتي تولها �ل�سيخ ز�يد قبل قيام �لإحتاد.

• ال�شيخ زايد ممثاًل للحاكم يف املنطقة ال�شرقية -العني- 1946.	
• ال�شيخ زايد حاكماً الإمارة اأبوظبي - 1966.	

مر�حل قيام �لحتاد وجهود �ل�سيخ ز�يد يف تاأ�سي�ص �لدولة:

• ال�شيخ زايد واالحتاد الثنائي: اأبوظبي ودبي.	
• ال�شيخ زايد واالحتاد الت�شاعي: االإمارات ال�شبع وقطر والبحرين.	
• قيام االإمارات العربية املتحدة، وانتخاب ال�شيخ زايد رئي�شاً لها.	

�إجناز�ت �ل�سيخ ز�يد وم�ساريعه �لإن�سانية: حمليًا و�إقليميًا وعامليًا:

�ل�سيخ ز�يد يف عيون �لعامل.

من �أقو�ل �ل�سيخ ز�يد:

وفاة �ل�سيخ ز�يد طيب �هلل ثر�ه:

• االإجنازات وامل�شاريع حملياً.	
• االإجنازات وامل�شاريع اإقليمياً.	
• االإجنازات وامل�شاريع عاملياً.	

• القا�شمي 	 حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  �شمو  كلمة  يف  زايد  ال�شيخ 
)حاكم ال�شارقة(.

• اأقوال روؤ�شاء و�شفراء دول عن ال�شيخ زايد.	
• اجلوائز واالأو�شمة التي ح�شل عليها ال�شيخ زايد اإقليمياً وعاملياً.	

• اأقواله يف �شعبه. 	
• اأقواله يف التعليم. 	
• اأقواله يف التاريخ والرتاث.	
• اأقواله يف املراأة.	
• اأقواله يف التعليم 	
• اأقواله يف التنمية.	

• تاريخ وفاته.	
• ردود االأفعال املحلية واالإقليمية والدولية لوفاته.	

• م�شادر ومراجع علمية معتمدة.	
• اأقوال قادة الدولة و�شور وثائقية معززة.	
• اأفالم ت�شجيلية.	
• جل�شات حوارية ومناق�شات.	
• م�شابقات وجوائز حافزة.	
• وب�شيغة 	 بال�شرائح،  تقدميي  عر�س  اإلكرتونية:  عر�س  و�شائل 

ثالثية االأبعاد.

�لوحدة �لثالثة:

�لوحدة �لر�بعة:

�لوحدة �ل�ساد�سة:

�لوحدة �ل�سابعة:

�لوحدة �لثامنة:

�لوحدة �لتا�سعة:

خمرجات  �لربنامج 

و�سائل تنفيذ �لربنامج

• زيادة ح�شيلة املعلومات عن ال�شيخ زايد.	
• اإبراز خ�شال ال�شيخ زايد و�شفاته القيادية.	
• اإظهار دور ال�شيخ زايد يف قيام االحتاد.	
• غر�س حب الوطن يف نفو�س االأجيال باإظهار جهود القائد املوؤ�ش�س 	

ال�شيخ زايد  يف تاأ�شي�س الدولة وقيام االحتاد.

�لوحدة �خلام�سة:
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