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          بيانات السرية الذاتية

  :البيانات الشخصية والوظيفية 

 اكايميالتأهيل األ: 
 

 املعدل التقدير سنة التخرج امصدره التخصص الدرجة العلمية

 4 , 84 ممتاز هـ 1407 كلية املعلمني بالطائف دبلوم الكلية املتوسطة. رياضيات  دون بكالوريوس

 4 , 79 ممتاز  هـ 1408 مركز العلوم والرياضيات بالطائف  كفاءة التدريس. رياضيات  دون بكالوريوس

 4 , 82 ممتاز  هـ 1414 كلية املعلمني جبدة  رياضيات –علوم وتربية  وسبكالوري

 4 , 81 ممتاز  هـ 1430 جامعة امللك خالد بأبها إدارة وإشراف تربوي  املاجستري

 جامعة امللك سعود  تعليم عام  –إدارة تربوية  الدكتوراه 

 مت االنتهاء من الدراسة األكادميية وبانتظار مناقشة الرسالة

بعنوان : " االستثمار األجنيب  1440بداية الفصل الدراسي األول 

 يف التعليم العام األهلي : اسرتاتيجية مقرتحة 

 اخلربات و املسؤوليات واملناصب اإليارية اليت توليتها : 

 السنوات نهايتها بدايتها احملافظة إدارة التعليم مسمى الوظيفة الوظيفة

 معلم رياضيات  معلم

 نبعي ينبع 

  10 هـ 1417  22/12/1407

 9 هـ 1426 هـ 7/4/1418 مشرف رياضيات  تربوي مشرف

 6 هـ 1424 هـ 1419 رئيس شعبة الرياضيات  رئيس شعبة

 1 هـ 1422 هـ 1422 التقويم الشامل  مشرف تربوي 

 8 هـ 1426  14/6/1418 التعليم األهلي  رئيس وحدة

 7 هـ 1426 هـ6/2/1419 التعليم املوازي رئيس قسم

 2 هـ 1426 هـ1425 اإلشراف الرتبوي  إدارة  مدير مساعد 

 شهر  7/11/1429 7/10/1429 التدريب الرتبوي   رئيس قسم

مشرف عام التعليم 

اإلدارة العامة للتعليم  األهلي واألجنيب 

 األهلي واألجنيب
 الرياض وزارة التعليم 

 ونصفعام  هـ24/5/1431 15/11/1429

مدير عام التعليم 

 األهلي واألجنيب
 هـ7/10/1437 هـ24/5/1431

 3سنوات و 6

 أشهر 

صية
خ
ش

صية 
خ
ش
ت  

بيانا
 

 حممد بن عيد بن مثيب املقاطي العتييب االسم

 هـ15/7/1443 تاريخ انتهائها 1 0 4 6 5 9 3 2 8 9 رقم بطاقة اهلوية الوطنية

 هـ1/7/1387 تاريخ امليالد الشرائع والدولة مكان امليالد

 E-Mail meotaibi@edu.gov.sa 0539345000 رقم اجلوال

بيانات 

 الوظيفة

 / الرياض وزارة التعليم املنطقة/احملافظة  للرتاخيص واجلودةاإلدارة العامة  اإلدارة

 املدة بالسنة  الرتاخيص واجلودة مدير عام  العمل املكلف به حاليا
 -  شهرو  سنوات 10

 هـ24/5/1431

وزارة التعليم                                                                   

 ألهلي                                          العام وكالة الوزارة للتعليم 
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مدير عام التعليم العام 

 األهلي  

اإلدارة العامة للتعليم 

 العام األهلي 
 أعوام 3  1440/ 11/ 5 هـ7/10/1437 الرياض وزارة التعليم 

مدير عام الرتاخيص 

 واجلودة

م اإلدارة العامة للتعلي

  للرتاخيص واجلودة
 أشهر  9 مستمر   1440/ 11/ 5 الرياض وزارة التعليم 

 

 : اخلربات العملية اإلضافية 

م واخلاصـة بتعزيـز مشـاركة القطـاه األهلـي يف      2020( يف برنـام  التوـول الـوط     167مدير مبادرة الوزارة رقم ) .1

 التعليم العام يف اململكة. 

 هـ وحتى تارخيه . 1431بوزارة التعليم من عام  األجنبيةأمني جملس اإلشراف على املدارس  .2

 هـ وحتى تارخيه.1431بوزارة التعليم من عام  اللجنة التنفيذية جمللس اإلشراف على املدارس األجنبيةأمني  .3

 هـ وحتى تارخيه . 1431من عام  جلنة النظر يف خمالفات املدارس األجنبيةأمني  .4

 . هـ وحتى تارخيه 1434من عام  بوزارة التعليم  للرسوم الدراسيةوالتوضريية اللجنة الرئيسية عضو  .5

 هـ . 1436عام  هـ وحتى1434منذ عام  اللجنة التوجيهية التعليم األهلي واألجنيبأمني  .6

  .هـ 1436عضو الفريق التنفيذي لبناء اخلطة االسرتاتيجية لوزارة التعليم  لعام  .7

  هـ وحتى تارخيه . 1433عام  منعضو اللجنة الرئيسة للقسائم التعليمية  .8

ــيم       .9 ــويم التعلـ ــة تقـ ــة بهي ـ ــار املـــ هالت الوطنيـ ــاء إطـ ــروه بنـ ــا ملشـ ــارية العليـ ــة االستشـ ــدريب عضـــو اللجنـ ــن والتـ مـ

  هـ حتى تارخيه .    1/8/1436

 هـ.15/7/1440هـ وحتى 1434من عام  بوزارة الداخلية البعثات الدبلوماسيةالرئيسة إلقرار طلبات لجنة العضو   .10

  هـ حتى تارخيه . 1435من عام  التعليمية ملشاريع املدارس األهلية بوزارة املالية جلنة القروض عضو .11

 .  هـ 1436هـ حتى 1435من عام  لفريق التعاون والتكامل املشرتك مع وزارة العملالتعليم منسق وزارة  .12

 . اء بهي ة اخلربهـ 1437عضو جلنة تعديل املادة التاسعة بالئوة املدارس األجنبية  .13

 وحتى تارخيه . بهي ة اخلرباء هـ 1435عضو جلنة مراجعة الئوة التعليم األهلي  .14

 . وحتى تارخيه  هـ 1437عضو جلنة مراجعة القرار امللكي لدعم الرواتب باملدارس األهلية  .15

 .   وحتى تارخيه هـ 1437عضو جلنة مراجعة مواد اهلوية يف املدارس األجنبية  .16

اإلشرافية التوجيهية إلعداد الرتتيبات والضوابط لتنفيذ القرار الوزاري هلي يف اللجنة عضو وكالة التعليم األ .17

 اخلاص برياض األطفال  وحتى تارخيه .  هـ29/4/1437( الصادر بتاريخ 152) 

 وحتى تارخيه .  بهي ة تقويم التعليم هـ 1438عضو جلنة دراسة سالسل مقررات املدارس العاملية  .18

 هـ. 1439لالنضباط املدرسي يف املدارس األهلية واألجنبية  عضو اللجنة الفنية .19

 هـ.  1439 بوزارة التعليم  االستثمار يف قطاه التعليم األهليالتوسع يف رئيس اللجنة املختصة بدراسة معوقات  .20

 .  هـ1439عضو اللجنة املكلفة بدراسة معوقات التوسع يف االستثمار يف قطاه التعليم األهلي بهي ة اخلرباء   .21

 هـ. 1439عضو جلنة دراسة اآلثار السلبية لوقف دعم الرواتب معلمي ومعلمات املدارس األهلية بهي ة اخلرباء  .22

مـن أراضـي املرافـق التعليميـة اململوكـة      عضو جلنة دراسـة تعـديل الضـوابط اخلاصـة باسـتفادة املـدارس األهليـة         .23

 هـ .1439هلم بهي ة اخلرباء 

 هـ. 1438ديل املادة التاسعة من الئوة املدارس األجنبية بهي ة اخلرباء عضو اللجنة املشكلة لدراسة تع .24
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  . هـ1438أراضي املرافق التعليمية أمني اللجنة الرئيسية لدراسة طلبات إفادة املدارس األهلية من  .25

  ـ وحتى تارخيه. ه1439مبنطقة الرياض هلي عضو اللجنة الرئيسية لتطوير ودعم االستثمار يف قطاه التعليم األ .26

   هـ.  1439عضو اللجنة املشكلة باهلي ة العامة لألوقاف بتعزيز االستثمار يف القطاه غري الرحبي   .27

 هـ.  1439عضو اللجنة املشكلة بهي ة اخلرباء لدراسة فتح االستثمار األجنيب يف قطاه التعليم  .28

 :  التطوير املهين 

  : أبرز الربامج التدريبية : أواًل 

 الربنام اسم  م
 املدة

 )ساعات/فصول(
 التاريخ

 من الوزارة

 )نعم/ال(
 مالحظات البلد/املدينة

 % 95 ,08 الرياض نعم 1421/1422 فصل دراسي جامعة اإلمام –دورة املشرفني الرتبويني  1

 نعم م2000 يومًا 14 جامعة مانشسرت –برنام  إدارة الصف  2
–بريطانيا 

 مانشسرت
- 

 شهر E.T.Cمعهد  –لغة اإلجنليزية برنام  مكثف يف ال 3
2-27/7 

 م2001/
 ال

 –بريطانيا 

 برايتون
- 

 دبلوم احلاسب اآللي التطبيقي 4
 فصل دراسي

 ساعة 120

14/6-5/ 

 هـ12/1423
 ال

معهد  –ينبع 

 العاملية
97% 

 % EF +A -5, 98معهد  ال م2005 أسابيع 4 برنام  لغة اجنليزية 5

6 
املصطلوات الرتبوية  برنام  اللغة اإلجنليزية يف

 واإلدارية املتخصصة
 أشهر 3

13/6/- 

9/9/2011 
 نعم

 –كندا 

 فانكوفر
A 

7 
الدورة التكوينية للقيادات العاملة يف جمال حمو 

 جبامعة عني مشس األمية وتعليم الكبار
 ساعة  60

10-22 

/6/1426  

 -مصر  نعم 

 القاهرة
- 

 ساعة  25  االجتاهات احلديثة يف التطوير اإلداري 8
8-12 

 هـ11/1431

-اسطنبول  نعم 

 تركيا
- 

 ساعة  40 تطبيق املنظمة املتعلمة يف اإلدارات التعليمية 9
22/5 – 

 هـ6/6/1433

-بريطانيا  نعم 

 بريمنجهام
- 

 ساعة  21 القرارات صنعاملشكالت و حلقة حتليل 10
22-

24/1/1435 
 نعم

معهد اإلدارة 

 بالدمام 
- 

 ساعة 40 ء جمتمع املعرفةقيادة التعّلم لبنا 11
10-14/11 

 م2014
 - سنغافورة  نعم

 ساعة 21 م شرات قياس األداء امل سسي  12
17-

19/8/1438 
 نعم

املركز الوط  

اس أداء يلق

 األجهزة العامة 

- 

 ملشاراكات :ا 

 نوعها املشاركة م
 تربوية

 (نعم/ال)
 تارخيها مكانها

 صفتها

 عضوية مساهمة حضور

 جيبوتي نعم شرافيةإ املدارس السعودية يف جيبوتيزيارة  1
21/7-1 

/8/1420 
 √  

2 
عضو يف الفريق الزائر لبعض لدول ملشروه املدارس 

 الداخلية يف قطاه التعليم األهلي 
 نعم  زيارة

 األردن

 االمارات
1431  √  

  √  هـ 1423 مصر  نعم  زيارة  املشاركة يف جلان التعاقد جبمهورية مصر العربية 3
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 األردن نعم م متر امل متر الثالث للمدارس اخلاصة 4
5-6/5 

 هـ1432/ 
√   

 أبو ظيب نعم م متر م متر بناء مستقبل التعليم 5
25-26/ 

10/2011 
 √  

 دبي نعم م متر التميز املدرسي وجودة التعليم 6
14-16/ 

 م2/2012
√   

  √  هـ1434 أملانيا نعم شرافيةا زيارة أكادميية امللك يف بون 7

 نعم م متر املنتدى العاملي الثاني للتعليم واملهارات 8
 اإلمارات

 دبي

14-16/5 

 هـ1435
√   

  √  10/2/1436 الرياض نعم  ندوة  الربام  الدولية يف املدارس األهلية 9

  √  هـ5/2/1436-3 ينبع  نعم لقاء  الربنام  التدرييب ألنظمة التعليم األهلي 10

  √  هـ  1436ذو القعدة  دبي  نعم م متر  ستثمار يف دبي م متر اال 11

12 
املشاركة يف الوفد التعليمي لزيارة مجهورية 

 مصر العربية  

زيارة 

 رمسية
  √  م4/5/2016 – 3 مصر  نعم 

13 
يف منتدى األحساء بورقة عمل ركة املشا

 م 2016لالستثمار الرابع  
 األحساء  نعم منتدى 

21-

22/6/1437  
 √  

14 
املشاركة بورقة عمل يف  م متر التنمية 

   2030اإلدارية يف ضوء رؤية اململكة 
 نعم م متر 

 الرياض

معهد اإلدارة 

 العامة 

11-13/7/1440  √  

 اإلجنازات : 

 جهته تارخيه العنوان م

1 
مدى حتقيق الكتب املقررة بعنوان : " ية حبثدراسة 

 " ملعايري الكتاب املدرسي اجليد

21-22 

/11/1419 

 –للقاء الرابع للجمعية السعودية للعلوم الرياضية مقدم  حبث

 منه  الرياضيات يف املرحلة الثانوية – جامعة امللك سعود

2 
حقيبة تدريبية بعنوان : " طرق تدريس إعداد 

 اهلندسة الفراغية "
 هـ1422

مشروه إعداد  –اإلدارة العامة للتدريب الرتبوي واالبتعاث 

 تعليمية التدريبيةاحلقائب ال

3 
املشاركة يف إعداد اسرتاتيجية دعم القطاه اخلاص 

 يف التعليم العام يف اململكة
 هـ 1432

رئيس الفريق املكلف بإعداد االسرتاتيجية  -وكالة التعليم األهلي 

 لتشجيع مشاركة القطاه األهلي  

4 

املشاركة يف مشروه صياغة االليات التنفيذية 

عشرية حملو ما تبقى من أمية ملشروعي اخلطة ال

 واملراكز الثانوية املفتوحة

 تعليم الكبار / اخلطة العشرية حملو األمية هـ 1426

5 
املشاركة يف إعداد اسرتاتيجية دعم القطاه اخلاص 

 يف التعليم العام يف اململكة
 هـ 1432

رئيس الفريق املكلف بإعداد االسرتاتيجية  -وكالة التعليم األهلي 

 مشاركة القطاه األهلي   لتشجيع

6 
بناء أدوات ومعايري مبادرة املدينة املنورة لدعم 

 االستثمار يف التعليم األهلي
 أمانة منطقة املدينة املنورة  هـ 1434

7 
مشروه تشخيص واقع التعليم األهلي واألجنيب يف 

 اململكة العربية السعودية
 مي عضو الفريق العل –وكالة التعليم األهلي  هـ1436

8 

املشاركة يف إعداد الدليل اإلرشادي لفوص املواد 

التعليمية وإجازتها يف املناه  العاملية املطبقة يف مدارس 

 اململكة 

 هي ة تقويم التعليم  والتدريب  –وزارة التعليم  هـ 1440

9 
املشاركة يف إعداد إطار الضوابط واملواصفات العامة 

 ة للمناه  العاملية يف مدارس اململك
 هي ة تقويم التعليم  والتدريب  –وزارة التعليم  هـ 1440
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