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 املوضوع

 
 ذي ــس التنفيــة اجمللــعضوي

 

 (3الوثيقة رقم ) 

 

 

 املرجع
 

  ( من دستور المنظمة العربية للتربية 4( و)أ/ 2أ/ )الفقرتان المادة الخامسة

 والثقافة والعلوم.

 ( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي.8( وفقرة )5المادة الثانية فقرة ) 

 تشكيل المجلس التنفيذي ب، 61/ ق 22دع /  قرار المؤتمر العام رقم: م ع

 الحالي.

 

 امللخص

 
  ( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، فإنه في حالة 5طبقا للمادة الثانية )فقرة

استبدال أحد أعضاء المجلس التنفيذي خالل فترة عضوية المجلس، على 

يمثلها مع  الدولة العضو أن تُبلغ المدير العام كتابيا اسم العضو الجديد الذي

 بيان عن سيرته الذاتية. 

 ( من المادة الثانية من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي 8جاء في الفقرة )

"يعيّن المجلس في حالة خلو مقعد أحد أعضائه من يحل محله  :النص التالي

 للمدة الباقية من مدته بناء على ترشيح الدولة التي كان يمثلها العضو السابق".

 رئيس اللجنة الوطنية األردنية  ،ظمة خطابا من وزير التربية والتعليمتلقت المن

للتربية والثقافة والعلوم، يفيد بتسمية األستاذ سامي عيسى الساليطة عضوا 

 في المجلس التنفيذي عن المملكة األردنية الهاشمية.

 

 

 

 اإلجراء املطلوب
 

 بق.لساللعضو اخلفاً  ديالجد العضوالموافقة على تعيين  -
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 وثيقة
 

 لى المجلس التنفيذيإمقدمة من المدير العام 
 

 أنـبش

 عضويـة اجمللس التنفيذي 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 : اآلتي( من المادة الخامسة من الدستور على 2 -أ)تنص الفقرة  -

ي من األشخاص المشهود تختار الجمعية العمومية / المؤتمر العام أعضاء المجلس التنفيذ"

لهم بالكفاءة في مجاالت عمل المنظمة والمؤهلين بخبرتهم وكفايتهم ألداء واجبات المجلس 

راعي كذلك تنوع يعية العمومية/ المؤتمر العام أن اإلدارية والتنفيذية، وعلى الجم

 ."اختصاصات األعضاء

العربية للتربية والثقافة والعلوم من دستور المنظمة ( 4 -أفي فقرتها ) تنص المادة الخامسةكما  -

 بشأن تشكيل المجلس التنفيذي على ما يلي: 

في حالة خلو مقعد أحد أعضاء المجلس التنفيذي، يعين المجلس من يحل محله للمدة الباقية "

وعلى الحكومة  .من فترة عضويته بناء على ترشيح الدولة التي كان يمثلها العضو السابق

( من هذه 2المجلس التنفيذي مراعاة االعتبارات التي ذكرت بالفقرة )التي تتولى الترشيح و

 ".المادة

حد في حال استبدال أ" ه( من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي بأن5فقرة وتقضي المادة الثانية ) -

أعضاء المجلس التنفيذي خالل فترة عضوية المجلس، على الدولة العضو أن تبلغ المدير 

 ". العضو الجديد الذي يمثلها، مع بيان عن سيرته الذاتيةالعام كتابيا اسم 
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 على اآلتي: ذاتهمن النظام الداخلي  (8 فقرة) نفس المادةكما تنص  -

يعين المجلس في حالة خلو مقعد أحد أعضائه من يحل محله للمدة الباقية من مدته بناء على "

 ".ترشيح الدولة التي كان يمثلها العضو السابق

تشكيل ب 61/ ق22: م ع/ دع العشرين قراره رقمالثانية ودورته العادية ر العام في أصدر المؤتم -

العشرين للمؤتمر العام إلى و الثانيةالمجلس التنفيذي للمنظمة من تاريخ انتهاء الدورة العادية 

  والعشرين للمؤتمر العام. ثالثةنهاية الدورة العادية ال

الدكتور محمد الذنيبات وزير التربية  معاليا من خطاب، 64/60/2065بتاريخ تلقت المنظمة 

 يفيد ،48/4/2/56235تحت رقم  والعلوم، رئيس اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة ،والتعليم

، عام وزارة التربية والتعليم للشؤون اإلدارية والماليةأمين األستاذ سامي عيسى الساليطة بتسمية 

)بيان سهيل أحمد شاهين  ستاذن المملكة األردنية الهاشمية خلفا لألا في المجلس التنفيذي ععضوً 

 .(6السيرة الذاتية مرفق رقم 

 كـذلل

 الموقر للتفضل بالنظر.التنفيذي أتشرف بعرض األمر على المجلس 
 

 .لقرار المقترح إصداره بهذا الشأنومرفق مشروع ا
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  11فق رقم فق رقم مرمر                                                                                                                                                                                                        

  السيــرة الذاتيــة السيــرة الذاتيــة 
  

    ::الشخصيةالشخصية  المعلوماتالمعلومات

 

 :  سامي عيسى موسى الساليطة االسـم

 6614/  6/  30:  مأدبـا   الدةمكان وتاريخ الو

 :  األردنيـة  الجنسيـة

 :  متـزوج  الحالة االجتماعية 

 @moe.gov :jo Sami Salaytah:  البريد اإللكتروني 

Salaita_sami@yahoo.com  

 ليم للشؤون اإلدارية والمالية : أمين عام وزارة التربية والتع الوظيفة ومركز العمل 

 : الفئة األولى / الدرجة الخاصة الفئة والدرجة الوظيفية

 66/1/2002: إدارة تربوية أول من  الرتبــة

 

  العلمية:العلمية:  الشهاداتالشهادات

 

 ( 2002ماجستير  إدارة أعمال  )-  جامعة الجزيرة / جمهورية السودان 

 ( ـ الجامعة األ6681بكالوريوس اقتصاد وإحصاء )ردنية  /  األردن 

      

  ::عمليةعمليةالال  الخبرةالخبرة
 

 5/8/2065إلى  6/5/2062البشرية من  دمدير إدارة الموار. 

  30/4/2062إلى  60/2066//62مدير إدارة اللوازم والتزويد من. 

 3و / 014 د/ : م توثيقة رقم
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  61/60/2066إلى   66/6/2004إدارة الموارد البشرية من  –مدير الرواتب. 

  68/6/2004 إلى 36/5/6666رئيس قسم الرواتب من. 

  30/5/6666إلى  4/5/6662رئيس شعبة تنظيم الرواتب من. 

  3/5/6662إلى  6/8/6660كاتب في قسم الرواتب من. 

  26/1/6688إلى  22/2/6681كاتب شؤون الموظفين من 

  

  اللجـان:اللجـان:  عضويـةعضويـة
 

 .رئيس لجنة محور إدارة النظام وفعالية للتعليم للجميع  

 اضات على التقارير السنويةرئيس لجنة النظر في االعتر. 

 .رئيس لجنة إعداد جدول تشكيالت الوظائف للوزارة لعدة سنوات 

 .رئيس لجنة معيار األفراد / جائزة الملك عبد هللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية 

 ة الدورة رئيس لجنة معيار المعرفة / جائزة الملك عبد هللا الثاني لتمير األداء الحكومي والشفافي

 األولى.

 رئيس لجنة معيار المالية / جائزة الملك عبد هللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية. 

  2065/  2064ولغاية  2006/  2008رئيس غرفة العمليات المركزية لألعوام. 

  ولغاية 30/62/2062رئيس لجنة القيادة واإلدارة والمجتمع المحلي والتكنولوجيا من تاريخ 

 تاريخه.

 .رئيس لجنة إعداد أسس ومعايير اختيار مدراء المدارس 

 .منسق نظام إدارة الجودة في إدارة الموارد البشرية 

 2063( / باريس 32الدورة )  -للمشاركة في المؤتمر العام لليونسكو  عضو الوفد األردني. 

 .عضو اللجان المرافقة لمعالي الوزير في الزيارات الميدانية 

 ارتباط لدعم المجتمعات المستضيفة لالجئين السوريين. ضابط 

 .عضو لجنة النظر في بدل االقتناء والتنقالت 

 عضو لجنة إعداد الترتيبات اإلدارية المتحان الثانوية العامة 

 .عضو لجنة محاور خطة التطوير التربوي 
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 .عضو لجنة وضع أسس ومعايير المعلم واإلداري 

 .عضو اللجنة العليا للتأهيل التربوي 

 .عضو لجنة النظر في المكافآت المالية 

 .عضو لجن العــالوات 

 .عضو لجنة وضع أسس انتقاء المعلمين الجدد 

 .عضو لجنة الترقية المركزية ورتب المعلمين 

 .عضو اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لمؤشرات سوق العمل 

 الموجه من الجهات المانحة لوزارة التربية والتعليم. عضو لجنة الدعم 

 .عضو اللجنة العليـا للبعثــات 

  لجنة الموارد البشريةعضو . 

  .عضو لجنة توفيق أوضاع العاملين بوظيفة مأمور مقسم وفني صيانة 

 .عضو لجنة الرد على أسئلة المواطنين ضمن برنامج اإلعالم في رئاسة الوزراء 

 ارة مشروع اإلصالح اإلداري للقطاع العام.عضو لجنة إد 

 ( عضو مشروع تطوير مؤشرات تربوية عالميةWEI.لعدة سنوات ) 

 .مندوب وزارة التربية والتعليم في لجنة دراسة التعليم اإلضافي 

  .عضو لجنة التعليم اإلضافي 

 .مشارك في فرق مشروع تطوير التعليم نحو االقتصاد المعرفي 

 يل األنظمة العاملة على األجهزة القدالمشاركة في نق( مةHP( إلى جهاز )SUN220.) 

 .المشاركة في فحص نظام إدارة أوراكل إلدارة جدول التشكيالت ضمن مشروع نظام المعلومات 

 ( الماليةGFMIS.بالتعاون مع دائرة الموازنة العامة ) 

 ع العام. عضو لجنة دراسة حول رواتب المعلمين ومقارنتها مع رواتب القطا 

  .عضو في لجنة إعداد وصياغة الخطة االستراتيجية  لوزارة التربية والتعليم 

 .عضو لجنة العطــاءات الخاصة 

  عضو اللجنة المشكلة لدراسة ردود اإلدارات للمنافسة في جائزة األمم المتحدة للتميّز في مجال

 الخدمة الحكومية. 
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  عبد هللا الثاني لتميّز اإلداء الحكومي والشفافية لعدة عضو لجنة معيار المعرفة / جائزة الملك

 دورات.

 .عضو لجنة امتحانات برامج التنمية المهنية 

 .عضو لجنة إدارة مركز التدريب التربوي 

 .عضو لجنة الحوافز والمكافـــآت 

 .عضو لجنة دراسة واقع الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم 

 شاريع الدولية.عضو لجنة متابعة الم 

  .عضو لجنة التشكيالت اإلدارية للوظائف القيادية واإلشرافية 

 .عضو لجنة الموارد البشرية في ديوان الخدمة المدنية 

  2065/  2064عضو لجنة االستعداد المتحان الثانوية العامة للدورة الصيفية لعام. 

 .عضو لجنة دراسة التشريعات التربوية 

 د لالختبارات الدولية.عضو لجنة االستعدا 

 .عضو اللجنة العليا للطلبة السورييـن 

  .عضو اللجنة المشتركة بين وزارة التربية ومؤسسة المتقاعدين العسكريين 

      

  عمل:عمل:  وورشوورش  يبيةيبيةتدرتدر  دوراتدورات
 

  البرنامج التدريبي للحوار االستراتيجي للقائمين على قطاع التربية والتعليم / كلية الدفاع الوطنية

 .2006ملكية األردنية ال

 إنتــل(. ةدور( 

  (".2000: 6006 يزو"التعريف بنظام إدارة الجودة )األدورة 

   ورشة عمل "الوصف الوظيفيJob Description  (  "2003.المجلس الثقافي البريطاني / ) 

  (/ خبراء الجودة 2003( )2000: 6006 "التعريف بنظام إدارة الجودة )األيزودورة

 رات اإلدارية.لالستشا

  الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب(ICDL). 

 ( 2000ورشة إدارة الجودة الشاملة.) 
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 ( المركز العربي للتطوير اإلداري.2000دورة "تحليل وتوصيف الوظائف /) 

 ( شركة الخبراء العرب في الهندسة واإلدارة.2000دورة "تحليل وتوصيف الوظائف /) 

 الخبراء العرب في 2000إصدار  6006إلدارة وتوكيد الجودة ايزو  دورة المواصفات الدولية /

 الهندسة واإلدارة.

 ( مستشارو توكيد الجودة.2000دورة الوصف الوظيفي وإدارة األداء /) 

 .دورة استخدام الحاسب اآللي في نظام التشغيل 

  2000دورة إدارة القوى البشرية / بريطانيا. 

 6668لرقابة اإلدارية/ معهد اإلدارة العامة دورة اإلدارة اإلشرافية وا. 

  زيارة دراسية إلى بريطانيا في إطار مشروع تطوير الكفاءة المؤسسية للخدمات التربوية

(62/66/2000.) 

 .ورشة عمل تطوير أساليب وإجراءات العمل وتحسين الخدمات المقدمة  بالوزارة 

 كة بجائزة الملك عبد هللا الثاني للتميز األداء دورة تدريبية على منهجية تقييم الرادار/ للمشار

 الحكومي والشفافية.
 

  ::شكرشكر  وكتبوكتب  تقديريةتقديرية  جوائزجوائز
 

  2004حاصل على وسام التربية من الدرجة الثالثة عام. 

  شهادة تقدير على العمل رئيسا لمعيار األفراد/ جائزة الملك عبد هللا الثاني لتميز األداء الحكومي

 والشفافية.

 من سعادة المستشار الثقافي سفارة مملكة البحرين. كتاب شكر 

  كتاب شكر على العمل ضمن لجنة الرد على أسئلة المواطنين ضمن برنامج اإلعالم واالتصال

 في رئاسة الوزراء.

  شهادة تقدير من معالي وزير التربية والتعليم عن المشاركة في مشروع تأهيل الوزارة لالنتقال

 .2000إصدار  6006إلى  6664إصدار  6006االيزو  من نظام إدارة الجودة

  شهادة تقدير من معالي وزير التربية والتعليم للمشاركة في مشروع تطوير رفع الكفاءة المؤسسية

 إلدارة الخدمات التربوية.
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 والتعليم لمشاركة إدارة شؤون الموظفين في جائزة الملكتقدير من معالي وزير التربية   شهادة 

 .2005ألداء الحكومي والشفافية في دورتها الثانية لز الثاني للتميّ عبد هللا 

 

  ::باألعمالباألعمال  والقياموالقيام  التكليفالتكليف

 

 .القيام بأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية 

 .القيام بأعمال مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي 

 ليم والمعلومات.القيام بأعمال مدير إدارة مركز الملكة رانيا العبد هللا لتكنولوجيا التع 

 .القيام بأعمال مدير إدارة مركز التدريب التربوي 

 .القيام بأعمال مدير أمانة سر اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم 

 .القيام بأعمال مدير إدارة الرقابة والتفتيش وتوكيد الجودة 
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 قرار مشروع 
  

 بشأن

 اجمللس التنفيذي عضويـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إن اجمللس التنفيذي 
 

 :إذ يشيـر الى

 ( من دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.4المادة الخامسة )أ ـ  -

 . النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ( من8و  5الى المادة الثانيـة )و -

 المجلس التنفيـذي. تشكيل ، بشأن 61/ ق 22 العام رقم : م ع / د ع الى قرار المؤتمرو -

 .قهاومرف 3و /604درقم: م ت/  المعروضةالوثيـقـة بعد اطالعه على و

 ::يقـــّرر يقـــّرر 

ا في المجلس التنفيذي للمنظمة عضوً ـ  سامي عيسى الساليطة األستاذ الموافقة على تعيين -6

ة للفترة المتبقية من مدّ  سهيل أحمد شاهين ستاذلألعن المملكة األردنية الهاشمية خلفًا 

  .المجلس

والتعبير عن شكره وتقديره للعضو السابق األستاذ سهيل  ،الترحيب بتعيين العضو الجديد -2

 أحمد شاهين.

                                                  

 3ق /  014 د : م ت/مشروع قرار رقم


