بسم اهلل الرمحن الرحيم
السرية الذاتية:
▪ االسم :سلمان بن حممد بن سليمان العُمري.
▪ جهة امليالد :مدينة الرياض.
▪ املؤهل العلمي:
 oبكالوريوس علوم اجتماعية.
 oدبلوم عام يف الرتبية.
 oدبلوم عالٍ خاص يف اإلدارة.
▪ املهام الوظيفية:
 oمستشااااار للشااااؤين اإلسااااالمية ياالجتماعيااااة ياإلعالميااااة ر ااااة ي ياااال ي ارة
مساعد.
 oرئااايع يعيفاااو يف العدياااد مااان جلاااان املاااؤاراد يالنااادياد يف داخااال اململكاااة
العربية السعودية يخارجها.
▪ شهاداد يجوائز قديرية حصل عليها:
 oحاصاااال علااااث

ناااار ماااان ( )589مااااا بااا شااااهادة يخطااااا شااااكر ي قاااادير

يدريع قديريااااة ،يذلاا ا ماااان عااااددا ماااان صاا ا ا الساا امو ياملعااااالي يالفيفاااايلة
يالسعادة؛ نظري املشار اد املتنوعة يف

افة األنشطة.

ما حصل علث بعض اجلوائز ياأليمسة ياألنواط.

o

▪ املؤلفاد العلمية:
له

نر من ( )27مؤلفاً ،ما ب ؛ حبث ،يدراسة علمية ،يمنها اثنان يعشرين
تاباً مط وعاً ،يهي:

. 1

العنف يف العمل اإلسالمي املعاصر.

. 2

مشكالد الطفولة ب التشخيص يالعالج.

. 3

الكنز النم يف معاني مساء ال ناد يال ن .

. 4

يباء املخدراد يخطره علث ص ة اجملتمع.

. 5

آفة التدخ ب الطب يالدين.

. 6

ال يان يف الدفاع عن القرآن.

. 7

جائزة األمري سلمان بن ع دالعزيز حلفظ القرآن الكريم "عطاء يمناء".

. 8

سلو ياد يرفيفها اإلسالم.

. 9

املر ة السعودية ياخلادمة.

. 10

حدث يف احملكمة.

. 11

يف ريقة احملا م.

. 12

ظاهرة التدخ يف اجملتمع السعودي "دراسة ميدانية".

. 13

ظاهرة الطالق يف اجملتمع السعودي "دراسة ميدانية".

. 14

يلئ رجال ينساء سلموا.

. 15

اإلسالم دين الوسطية ياالعتدال علث مدى األ مان.

. 16

جائزة الشيخ صاحل بن سليمان العُمري للتفوق العلمي يالعملي.

. 17

القرآن الكريم فيه السعادة يالطمأنينة.

. 18

خطورة اإلرها يمسؤيلية األمن الفكري.

. 19

ق ل إعالن حالة النكد "رؤى ي فكار للمق ل علث الزياج من ش ا

يفتياد".
. 20

ثقافة الوقف يف اجملتمع السعودي ب التقليد يمتطل اد العصر اا رؤية

من منظور اجتماعي شرعي.
. 21

حقوق اإلنسان يف اإلسالم "اجملتمع السعودي  ..منوذجاً".

. 22

الطريق إىل إصالح الفساد.

▪ عمال ي نشطة خرى:
 oص في ي ا ب يف العديد من الص ف ياجملالد السعودية يالعربية.
 oيُعدُّ ييشرف علث العديد من الصف اد ياملالحق اإلعالمية.
 oسااااااع ير س حتريااااااار عااااااادد مااااااان اجملاااااااالد يالاااااااديرياد

اااااااا" :ل ياااااا "،

ي"الوقااااااف" ،ي"جااااااائزة اخلااااااري" ،ي" هاااااال القاااااارآن" ،ي"املكا ااااااب التعاينيااااااة"،
ي"االسشاااااااراق" ،ي"السااااااانة يالسااااااارية" ،ي"بياااااااود ا " ،ي"امللتقاااااااث" ،ي" ااااااان
داعياً" ،ي"اإلسالمية" ،ي"الديلية".

 oلاااااه إساااااهاماد متعاااااددة يف ( :سااا ا وع الشااااا رة) ،ي(املسااااااجد) ،ي(املااااارير)،
ي(مكاف اااااة املخااااادراد) يف سااااانواد متعاااااددة ،يغاااااري ذلااااا مااااان الااااا ام
التوعوية.
 oسااااهم يف اإلعااااداد ياإلشااااراف علااااث عاااادد ماااان الاا ا ام اإلذاعيااااة يالتلفا يااااة
من لقاءاد ،يندياد ،يمواد متنوعة.
o

مااااا لااااه إسااااهام فاعاااال يف خدمااااة الاااادين يالااااو ن؛ ماااان خااااالل مكاف ااااة
اإلرهاااااا  ،يحماربااا اة الفكااااار اليفاااااال ياألفكاااااار املن رفاااااة ،عااا ا عملاااااه
الرمسااااي ،ي ماااان خااااالل عملاااااه التطااااوعي يف الل ااااان ياألعمااااال اإلعالمياااااة
املتميااازة ،يمااان ذلااا إصاااداره لعااادد مااان املط وعااااد الاااا حتاااار

صااا ا

األفكااااار اليفااااالة ،ياإلسااااهام يف رساا ايخ الوسااااطية ياالعتاااادال يف اجملتمااااع،
يهي:
✓ جملة "اإلرها ".
✓ جملة "الوسطية".
✓ جملة "الغلو".
✓ جملة "معاً ضد اإلرها ".
✓ جملة "الت ص ".
✓ إضاااااااافة إىل الكتاباااااااة يف يساااااااائل اإلعاااااااالم ،يعمااااااال الاااااا ام اإلعالمياااااااة
املتنوعاااااة ،ساااااواء املقاااااريءة ي املرئياااااة ي املساااااموعة .ي اااا ا اإلساااااهام بنشااااار
فتااااايى صاااا ا الفيفاااايلة عيفاااااء هيئااااة

ااااار العلماااااء ،ينشاااار املقاااااالد

ياخلطب ألص ا الفيفيلة املشايخ من القيفاة ،يالدعاة ،ي ل ة العلم.
✓ اإلعاااااداد ياإلشاااااراف علاااااث املعاااااارض التوعوياااااة ،الاااااا كشاااااف بالكلماااااة
يالصاااااااورة األعماااااااال التخري ياااااااة للمفسااااااادين يف األرض مااااااان اإلرهاااااااابي ،
يقتلهم لألنفع ال يئة.
✓ دعماااااه يمسااااااند ه لألعماااااال اخلريياااااة يف اململكاااااة ،إضاااااافة إىل مشاااااار ته
يف بعض الل ان ياألعمال التطوعية خلدمة الدين يالو ن.

