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 في مجاالت الحياة المختلفة؛ كالتعليم، والطب، والهندسة، والتكنولوجيا، والشرطة، والقوات
... المسلحة

التعليم: فأطلقت في 1975 إستراتيجية محو األمية
أسست عدًدا من المؤسسات الداعمة للمرأة واألسرة، مثل: االتحاد النسائي العام، ومؤسسة التنمية

،األسرية

أمهات المؤمنين رضي ا� عنهن كالسيدة عائشة والسيدة زينب بنت خزيمة في العمل الخيري في
.تعليم النساء، وكذلك الصحابية الشفاء العدوية في التعليم والطب





  أميةبنيألنها من األسرة التي تولت حكم 

وهي زوجة عمر بن عبد العزيز -رحمه ا�



يجعله أكثر خشية � فيتقرب له بالعبادة،معرفة أداء العبادة أداًء
.صحيًحا

.يجعله أكثر قدرة على التفكير في األمور قبل اتخاذ القرار، وإصدارالحكم     

يبني شخصية الفرد االجتماعية، فيصبح رحيًما متسامًحا مع
.الناس جميًعا



ا للمواطنات جعلته مجاني�
ووفرت المدارس

والمعاهدوالجامعات
وأرسلتهن في بعثات

 ،االجتهاد، وخدمة الوطن
.والشكر لحكام دولتنا وطاعتهم



كانت أول امرأة تشغل منصب وزيرة في تاريخ الدولة، وأول امرأةالشیخة لبنى القاسمي: 
تشغل

.منصب وزيرة االقتصاد والتخطيط في تاريخ الشرق األوسط


وزيرة الدولةریم الھاشمي: 





،ما تميزت به من رجاحة العقل والذكاء
ونشأتها في األسرة الحاكمة للدولة

،األموية
.وإقبالها على العلم بشغف وحب

ِلما لمسه في شخصيته من تقوى �
،تعالى
وحسن خلق، وسعة علم، ورجاحة 
.عقل







،عالقة اقتران
فصاحب العقل المستنير

بالعلم
.أكثر خشية � تعالى 

  أدركت من حديثها مع زوجها بأن جواهرها
حق لبيت المال، فبادرت بردها لبيت المال؛

حفاظا على المال العام للدولة، وخشية الظلم



.زوجة مؤسس االتحاد الشيخ زايد وأم الشيوخ أميةبنيمن أسرة حكمت         

درست القرآن وعلومه والحديث والفقه واألدب والعلوم.حفظت القرآن والحديث ونبغت في األدب والشعر والعلوم

أعانت زوجها على فعل الخيرللفقراء والمحتاجين، وساهمت
بدار لها لضيافة المساكين

داخل الدولةلها مساهمات خيرية كثيرة 
واألسرةوخارجها و دعم المرأة  .

إطالق المبادرات التي تساهم في محاربة الفقر، وتدعيم التعليم،
وحماية األطفال، وتمكين المرأة والالجئين، ومحاربة األمراض، وغيرها

.من القضايا اإلنسانية



إدخال السرور على الناس من خالل تقدیم ھدیة أو مساعدة زمیلي في
فھم درس، معاونة امرأة أوشیخ كبیر في حمل األغراض، الصدقة

.باأللعاب على األطفال المحتاجین





 الخوف والجوع ونقص من األموال واألنفس
.والثمرات

.صبرت على موت زوجھا

 إنا � وإنا إلیھ راجعون.

 علیھم صلوات من ربھم
ة



عبد الملك
مروان بن الحكم
عمربن عبدالعزیز

القرآن
الحدیث

عطاءالمغیرة

ذكاء
أد
ب

نبوغھا في العلوم



أحرص على عمل الخیر طاعة لربي وخدمة لوطني



حب عمل الخیر

حب طلب العلم ونشره

رعایة الفقراء والمسكین
تفضیل اآلخرة على الدنیا

عدم االغترار بالدنیا



طاعة لربھا وإرضاء زوجھا
لسد حاجة الفقراء وعدم الوقوع بالظلم

ازدھار البالد وتقدمھا

انتشار عمل الخیر

القضاء على مشكلة الفقر



واجب إثرائي على عبد الرحمن سعید وعبد الرحمن محمد





شكراً لكم
محمد عبد
الرزاق


