السيرة الذاتية
 -1األسم  :د .محمد بن عون هللا املطيري
 -2الوظيفة :
ّ
والتميز املؤسس ي
مستشار الجودة
رئيس لجنة الخبراء العرب للجائزة العربية للجودة
ّ
والتميز املؤسس ي واعمل حاليا مستشار لتطوير املنظمات.
 -3جهة العمل :مستشار مستقل للجودة

 -4املؤهالت العلمية:
 - 1/4دكتوراه في الجودة الشاملة.
 – 2/4مدرب معتمد من األكاديمية الدولية للتدريب (  )INTRACببريطانيا وكندا.
 – 3/4أخصائي جودة منظمات غير ربحية من األكاديمية الدولية للمسؤولية االجتماعية (.)IASR
 – 4/4مرشد جودة معتمد من منظمة الجودة األوربية (.)EFQM
 – 5/4مقيم جودة معتمد من منظمة الجودة األوربية (.)EFQM
 – 6/4رئيس لجنة الخبراء العرب في الجائزة العربية للجودة بالرباط (.)AQA
ّ
املتميز (.)DJEP
 – 7/4عضو لجنة التحكيم ببرنامج دبي لألداء الحكومي
ّ
املتميز (.)TQEP
 -8/4عضو فريق تقييم ببرنامج الطائف لألداء الحكومي
 – 9/4رئيس فريق تقييم لجائزة السبيعي ل ّ
لتميز في العمل الخيري بالسعودية.
 – 10/4رئيس فريق تقييم لجائزة املوس ى ّ
للتميز في املعاهد القرآنية.
 -11/4مستشار جودة ّ
وتميز مؤسس ي في شركة تطوير للنقل التعليمي .2015/08 – 2014/08
 – 12/4مستشار تأهيل منظمات لجائزة ابو ظبي ّ
للتميز .2015

ّ -13/4
مقيم معتمد لجوائز الجودة (السعودية ,األردنية ,دبي ,ابو ظبي ,العربية ,العمل الخيري ,جائزة
الطائف للعمل الحكومي ,جائزة أمانة مكة املكرمة ّ
للتميز ).
ّ
والتميز املؤسس ي
 - 14/4عشرات الدورات الداخلية والخارجية في التخصص وخاصة التقييس والجودة
 - 15/4مثل اململكة في عدد من االجتماعات الدولية وباألخص ما يخص التقييس والجودة والتم ّيز املؤسس ي.

 -5أهم الخبرات العلمية والعملية:
 - 1/5باحث في مختبرات الهيئة العربية السعودية للمواصفات واملقاييس ملدة ) )15عام.
 - 2/2مدير إدارة تطبيق املواصفات بالهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة ( )5أعوام.
 -3/5مسئول عن ملف لجنة تقويم املطابقة ( )CASCOأحدى لجان اآليزو الدولية ملدة ( )5أعوام.
 - 4/5مسئول لجنة حماية املستهلك ( )COPALCOأحدى لجان اآليزو الدولية ملدة ( )3أعوام.
 - 5/5ممثل للجائزة السعودية للجودة في جمعية الشرق األوسط للجودة ).(MEQA
 - 6/5ممثل للجائزة العربية للجودة في جمعية الشرق األوسط للجودة ).(MEQA
 - 7/5املدير التنفيذي لجائزة امللك عبد العزيز للجودة منذ نشأتها  1420هـ حتى  1433/5هـ.
 - 8/5مدير ّ
التميز واإلتقان منذ  1433/5هـ حتى .1436/5
- 9/5املسئول عن الجائزة العربية للجودة باململكة ( )2009حتى األن.

 -6أهم الخبرات والعضويات في الهيئات العلمية والعملية:
 - 1/6عضو اللجنة العليا لجائزة امللك عبد العزيز للجودة (مقرر اللجنة).
 - 2/6عضو اللجنة العامة لجائزة امللك عبد العزيز للجودة.
 - 3/6عضو لجنة الخبراء العرب في الجائزة العربية للجودة (رئيس اللجنة).
 - 4/6عضو اللجنة الوطنية للجودة.
 - 5/6عضو املجلس السعودي للجودة.
 - 6/6عضو الجمعية السعودية للجودة.

 – 7/6عضو جمعية الشرق األوسط للجودة (.)MEQA
 – 8/6مستشار الجودة بمركز رواد لإلستشارات اإلدارية والتدريب بعنيزه.
 – 9/6مستشار الجودة بشركة تطوير النقل التعليمي باململكة .
 –10/6مستشار الجودة بشرطة ابو ظبي لجائزة ولي عهد األمارات.
 – 11/6مستشار الجودة بالدوريات األمنية بالرياض.
 - 12/6مستشار الجودة في كلية امللك فهد األمنية.
 -13/6مستشار مجلس الجودة في شرطة منطقة الرياض.
 -14/6عضو اللجنة الهندسية.
 - 15/6عضو اللجنة السعودية للعلوم واإلحياء.
 - 16/6عضو اللجنة السعودية الكيميائية.
 – 17/6عضو االتحاد العاملي لعلماء اإلحياء الدقيقة.
 - 18/6عضو جمعية التاريخيين السعودية
 - 19/6عضو لجنة الحاسبات السعودية.

 -7أهم الجوائز التي حصل عليها:
 - 1/7جائزة مدير الجودة املثالي لعام  2011م.

 -8أهم الكتب واألبحاث املنشورة:
 - 1/8عن جودة مياة مدينة الرياض (نشر في املياه ومصادرها بالقصيم عام  1406هـ).
 - 2/8بحث عن جودة وصالحية اللحوم املصدرة للملكة العربية السعودية من قارة استراليا ( ,بحث
مشترك بين استراليا واململكة) نشر في املؤتمر العاملي للحوم في استراليا عام  1988م.

