الـسـيـرة الـذاتـيــــة CV
االسم  :محمد بن رزق هللا بن محمد السلمي.
الحالة االجتماعية  :متزوج.
العمل الحالي  :رئيس قسم األنظمة في جامعة أم القرى وأستاذ األنظمة المساعد.
الدرجة العلمية  :الدكتوراة في األنظمة.
السكن  :مكة المكرمة.
البريد اإللكتروني  Mrsolamy@uqu.edu.sa :ـــ Mrsolamy@gmail.com
صندوق البريد54095 :

الرمز البريدي 21955 :

أوالً :الدرجات العلمية
* درجة الدكتوراة في األنظمة من المعهد العالي للقضاء بالرياض.
* درجة الماجستير في األنظمة من المعهد العالي للقضاء بالرياض.
* درجة البكالوريوس في الشريعة من كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى بمكة.
ثانياً :البحوث المحكمة.
* بحث بعنوان (أحكام مخالفة نظام الطيران المدني وعقوباتها  -دراسة مقارنة) ،وهو رسالة دكتوراة أجيزت
بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األولى.
* بحث بعنوان (أحكام جريمة المعاكسة في النظام السعودي ـ دراسة مقارنة) ،وهو مقدم لنيل درجة الماجستير
وأجيز بتقدير ممتاز ،وقد نشر ضمن إصدارات الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء).
* بحث بعنوان (السفر إلى الدول الممنوعة وعقوبته) ،وهو مقبول للنشر في مجلة العدل التابعة لوزارة العدل
السعودية.
ثالثا ً  :الخبرات العملية .
* رئيس قسم األنظمة بكلية الدراسات القضائية واألنظمة بجامعة أم القرى من 1439/4/9هـ حتى كتابة هذه
السيرة.
* عضو مجلس كلية الدراسات القضائية واألنظمة بجامعة أم القرى.
* أستاذ األنظمة المساعد في قسم األنظمة بكلية الدراسات القضائية واألنظمة بجامعة أم القرى من 1438/7/7هـ
حتى كتابة هذه السيرة.
* محاضر (أنظمة) في قسم األنظمة بكلية الدراسات القضائية واألنظمة من 1434/7/11هـ حتى 1438/7/7هـ.
* عضو اللجنة التنظيمية لملتقى التحكيم األول في العالم اإلسالمي المنعقد في 1435/5/9-8هـ بجامعة أم القرى.

* رئيس لجنة سير االختبارات النهائية في قسم األنظمة للفصل األول من العام الدراسي 1438/37هـ.
* رئيس مكتب د .محمد بن رزق هللا السلمي لالستشارات القانونية والشرعية والتحكيم.
* محكم معتمد في وزارة العدل السعودية.
* خبرة في أعمال المحاماة أمام الجهات القضائية وشبه القضائية والتنفيذية خالل الفترة 1429 – 1426هـ.
* منسق كلية الدراسات القضائية واألنظمة في الملتقى العلمي الثامن لطالب وطالبات جامعة أم القرى المنعقد في
1438/7/16-12هـ بمقر جامعة أم القرى.
* منسق كلية الدراسات القضائية واألنظمة في الملتقى العلمي التاسع لطالب وطالبات جامعة أم القرى المنعقد في
1439/6/26-17هـ بمقر جامعة أم القرى.
رابعاً :األنشطة العلمية
* المشاركة بالحضور والمناقشة في ورشة عمل تطوير (برنامج قضائيات-المرحلة الثانية) الذي يذاع عبر إذاعة
القرآن الكريم المنعقدة بالمعهد العالي للقضاء في الرياض بتاريخ 1433/11/9هـ.
* المشاركة بالحضور والمناقشة في ورشة عمل بعنوان( :المسئولية المدنية عن األضرار النووية) المنعقدة بمدينة
الملك عبدهللا للطاقة الذرية والمتجددة في الرياض بتاريخ 1435/6/8هـ.
* المشاركة بالحضور في ملتقى جمعية قضاء عن (الهيئة السعودية للمحامين) المنعقدة في 1436/8/28هـ بمقر
الغرفة التجارية الصناعية في الرياض.
* حضور الندوات العلمية للمعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي بالرياض المنعقد بتاريخ 1438/6/16-15هـ.
* المشاركة بالحضور والمناقشة في الملتقى األول للبحث العلمي المنعقد في جامعة أم القرى بتاريخ -20
1438/3/21هـ.
* المشاركة بالحضور والمناقشة في المؤتمر اإلسالمي لألوقاف في دورته الثانية المنعقد بتاريخ -27
1439/1/29هـ بمكة المكرمة.
* المشاركة بالحضور والمناقشة في ورشة عمل بعنوان( :التدريب على برامج االعتماد المؤسسي  -قياس األداء)
المنعقدة بعمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية في جامعة أم القرى بتاريخ 1439/3/2هـ.
خامسا ً  :الورش والدورات التدريبية
* ورشة تدريبية بعنوان (إعداد وكتابة المراجع واألبحاث باستخدام برنامج  )Endnoteمنعقدة في
1437/4/28هـ بجامعة أم القرى.
* دورة تدريبية في (برامج منع االنتحال وتحسين مستويات الكتابة العلمية باستخدام برمجيات  ithenticateو
 )Turnitinمنعقدة في 2016/11/24م بجامعة أم القرى.
* دورة تدريبية في (قواعد معلومات دار المنظومة) منعقدة في 2016/10/19م بالمكتبة الرقمية السعودية SDL
تحت إشراف وزارة التعليم السعودية.

* ورشة تدريبية في (أساسيات التعلم اإللكتروني) منعقدة في عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد بجامعة أم
القرى.
* ورشة تدريبية في (أدوات االختبارات والتقييم اإللكتروني) المنعقدة في عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد
بجامعة أم القرى.
* دورات تدريبية عديدة في اللغة اإلنجليزية والحاسب اآللي واإلدارة وغيرها.
سادسا ً  :عضوية الجمعيات العلمية
* عضو الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء) .
* عضو جمعية األنظمة السعودية .
* عضو الجمعية الفقهية السعودية .

