
 حمدة حسن السليطي  /الدكتورة

 وزارة التعليم والتعليم العالي -أمين عام اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم 

تولت الدكتورة حمدة السليطي منصب األمين العام للجنة الوطنية 

. وكانت قد بدأت 2014لتربية والثقافة والعلوم منذ عام القطرية ل

سة، ومن ثم تنقلت في مسيرتها المهنية من العمل  حياتها المهنية كمدر ِّ

كباحثة في مجال التعليم، ورئيس قسم المناهج الدراسية، ورئيس 

وحدة التخطيط والمراقبة التربوية، ومدير إدارة العالقات الثقافية، 

 لمعهد التقييم، وأخيراً مدير معهد التقييم.والمدير المساعد 

، وحصلت 1984حصلت على المركز الثالث في الثانوية في عام 

. وواصلت مسيرتها 1988على المركز األول في دراساتها العليا في التعليم في جامعة قطر في عام 

ت على دبلوم مهني المهنية التي حققت خاللها العديد من اإلنجازات، خاصة في مجال التعليم. وحصل

، وعلى دبلوم خاص في المناهج 1991في المناهج والتربية من جامعة عين شمس في مصر في عام 

، حصلت على درجة الماجستير في التعليم 1995. وفي عام 1992والتربية من الجامعة نفسها في عام 

بتقدير  2001ا عام من جامعة عين شمس بتقدير "ممتاز"، وحصلت على الدكتوراه من الجامعة نفسه

 "ممتاز".

تشارك الدكتور حمدة بنشاط في عضوية العديد من اللجان؛ فهي عضو في لجنة أمناء جوائز التقدير 

. وهي كذلك عضو في المجلس 2030والتميز الحكومية، وهي المنسق الوطني للتعليم للجميع عام 

و، ورئيس لجنة اتفاقية التعاون بين التنفيذي لإليسيسكو، وعضو في المجلس التنفيذي لمنظمة األلسك

دولة قطر واليونسكو فيما يتعلق ببرنامج "الموظفون المهنيون المبتدئون"، وعضو لجنة جائزة مكتب 

، والرئيس التنفيذي لـ "جائزة التميز التعليمي"، 2016/2017التربية العربي لدول الخليج للدورة 

 ت.والعديد من المناصب األخرى في مختلف المجاال

شاركت الدكتور حمدة في تأليف العديد من الكتب المدرسية، وأعدت مجموعة من البحوث والدراسات 

والتقارير. كما شاركت في العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل التعليمية والدورات التدريبية 

دان بن راشد على الصعيدين اإلقليمي والدولي. وفازت مرتين بجائزة "أفضل منسق في مسابقة حم

. وفازت بجائزة 2009و  2004لألداء األكاديمي المتميز" على مستوى منطقة الخليج في عامي 

( من مكتب التربية العربي لدول 2010"أفضل المشاريع التعليمية" )برنامج القيم التربوية في عام 

 .في عملها الخليج. كما حصلت على العديد من األوسمة وشهادات اإلنجاز تقديراً لتفانيها

 


