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 . العالم         في المرأة لدور مبارك بنت فاطمة الشيخة رؤية
. الّسلم    ثقافة نشر

. والواجبات       الحقوق في والرجل المرأة بين المساوة
. النجاح     تحقيق أساس هو التعليم







. والعمل     والعلم اليمان بين لتجمع

. المجتمع      في والعطاء الوفاء معاني لتكريس





. المجتمع      فئات لجميع التّعليم على حرصها
. العربي        والعالم المارات في المية محو على حرصها

       المدارِس مَن فتبّرعَْتلكثيرٍ عطاؤؤها امتدّ
      ٍعالميّة وجامعاٍتومعاهد والسلميّةِ العربيّةِ الدول في





عام         في المارات دولة في المرأة وتعليم م.1975لمية
عام      المواطنة لخصائصالسرة م.1998وطني
المارات       دولة في المرأة لتقدم صندوق    2002وطنية مع بالتعاون م،

. ) اليونيفيم ) للمرأة
عام         السرية التنمية مؤسسة تديرها والتي الثقافي .2003ر أبوظبي   في م

. ميكروسوفت          شركة مع بالتعاون المتحدة العربية المارات دولة في كنولوجيا
المتحدة            المم صندوق مع بالتعاون المتحدة العربية المارات دولة في البرلمانيات

( الفترة(   خلل المرأة(      2008م-2006فيم وتأهيل البرلمانيات دور تعزيز بهدف ، م
. والبرلمانية  السياسية

عام   م.2013ة
عام   م.2013مسعفة

        " عام  في البلدية الشؤون دائرة مع بالتعاون م.2013مدينتي
عام     في المنتجة م.2015لسر





.الكرم
.الوفاء
.العطاء

. العمل  حب

.المثابرة
.الرحمة
.التواضع
.العزيمة



وتبّرععَْت                 فلسطيَن، وأطفاِل العراِق، لطفاِل الدّعَم فقدَّمْت عديدةٍ، دوٍل امتدّْتإلى قدِ الله َحِفظَها فاطمَة للّشيخةِ

العيدِ                    هدايا مْن اللِف عشراِت وقدَّمْت أفريقيا، الجفاِففي لمتضرري و لبناَن، ي المسنّيَن رعايّةِ ولدورِ مصَر، في فاِل

واجباً،       كلّهؤ تععتبرؤ وهَي الكثيَر، لكثيَر

فردِي  نشاط



سموّها           وتعتبر النساني المجتمع يشمل الخيري العمل بأن المتميزة اليمانية لرؤيتها
. الشعوب           لجميع المارات شعب من إسلمي واجب والتطوعي الخيري الفعل

           المؤسسات جميع من لتعاون بحاجة الخيري العمل بأن سموّها ليمان
. له    النسانية لحاجة والدول





أم 
المارات.
. العرب  أم

. الّشيوخ  أم

العربي        العالم في القيادية للمرأة العام شخصية
.2014للعام  م 

فارس       برتبة الكاديمية النخيل سعف وسام
الفرنسية       الوسمة أعرق أحد يعد والذي





فاطمُة    ُولدَْتالشيخُة
مبارٍكالكتبيفي     بنُت

العيِنفي     بمنطقِة الهير
وعاَشْت     ظبي أبو إمارِة

كنَِفأسرٍة     في طفولتَها
بدويٍّة 

. متدينٍة  محافظٍة
حياِة    أحبّْتبساطة

مثل    وقيَمها، البداوِة
والعطاِء    والوفاِء الكرمِ

مْن    واستمدّْت والصالِة،
ثقاَفتها،    البيئِة هذِه

كريمًة    فنشأْتمؤمنًة
ً وف ً عطا

الحفاظعلى  
التراث

الحرصعلى  
 . والتعلم  العلم

العلوم     في الفخرية الدكتوراه
من    والجتماعية النسانية

الجزائر   جامعة

أسرة   جائزة
الدار.

للم    المارات أم
المثالية.

في    الفخرية الدكتوراه
التربية 

دانكوكفي     جامعة من
ال ريا ك

أم 
.المارات. العرب  أم

. الّشيوخ  أم
شخصية 
وسام العام
سعف
ل الن





           اليوم عالم في السلم مفتاح هي المرأة بأن سموّها ليمان
. المتعلمة   المرأة وخاصة

        لبناءع المعاصر الحضاريّ النسان بناء بأهمية منها إيمانا
. وسعادته     المجتمع ورقي الوطن



1. المارات –    أم مهرجان

العام -       2 منذ المنتجة السر مهرجان م.1997رعاية

3. البيئة –     على الحفاظ مهرجان

х

√
√
√



نشاط 
فردي



نشاط 
فردي
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