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أخرى
أخرى

عضو لجنة جائزة الطالب المتفوقين والموهوبين 1437هـ.  •
عضو لجنة تدقيق بيانات الطالب والتسجيل لمشروع إتقان 1437/1/7 وحتى تاريخة.  •

عضو لجنة فحص ودراسة العروض بالعمادة من 6/4/1428 حتى تاريخه.  •

اإلعالم الجديد - مسار الصحافة اإللكترونية

مـحـمـد بن مسـاعـد بن مـوسى العـصـيـمـي
مساعد عميد شوؤن القبول والتسجيل لتقنية المعلومات بجامعة الملك سعود

لك  ة ال ا ش النظا األكا  ا    

رئيس قسم الحاسب اآللي بعمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود 1414هـ وحتى 1436هـ  •

سكرتير اللجنة اإلستشارية للمنظومة المتكاملة للنظام األكاديمي 1429.  •
عضو لجنة التدقيق والمراجعة على النظام األكاديمي 1429.  •

األعمال اإلدارية والفنية الحالية والسابقة داخل وخارج الجامعة:

القائم بأعمال مدير مشروع النظام األكاديمي باإلنابة 15/4/1429 - 17/4/1429.  •

عضو لجنة لمراجعة تصميم ، ومحتوى، وطريقة إخراج وثائق وشهادات التخرج لجميع الدراجات العلمية التي تمنحها الجامعة 16/9/1433 .  •
عضو اللجنة االستشارية الدائمة لإلشراف على مشروع النظام األكاديمي بالجامعة 24/6/1433 .  •

• عضو لجنة مراجعة وتنقيح وتحديث بيانات الخريجين 27/3/1432.
عضو اللجنة االستشارية الدائمة لإلشراف على مشروع النظام األكاديمي بالجامعة 24/6/1432 .  •

عضو لجنة مراجعة اوضاع الطالبات على الخطط القديمة على النظام األكاديمي في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع 2/8/1432 .  •

عضو اللجنة االستشارية الدائمة لإلشراف على مشروع النظام األكاديمي بالجامعة 28/5/1430 .  •
عضو لجنة لمراجعة االداء االكاديمي للطالبات المنقوالت من كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع الى الجامعة 2/8/1432 .  •

كاتب في مجلة الجيل

السيرة الذاتية

عضو اللجنة االستشارية الدائمة لإلشراف على مشروع النظام األكاديمي بالجامعة 29/8/1429 .  •
عضو اللجنة اإلشرافية لمشروع مركز المعلومات المتكاملة 8/2/1430.  •

عضو لجنة لجائزة قائمة العميد لتكريم الطالب والطالبات المتفوقين دراسياً 19/6/1434.  •
نائباً لرئيس لجنة نقل بيانات خريجي كلية التربية البدنية والرياضية للدفعات 1419/1420/1421 إلى النظام األكاديمي بجامعة الملك سعود 1435/6/15هـ

ميدالية اإلستحقاق من الدرجة الثانية  

عضو فريق اللجنة االستشارية لمشروع مستودع البيانات والجودة اإللكتروني 1435/8/13  •

المؤهالت والدورات التدريبية والمؤتمرات والمشاركات

علوم الحاسب والمعلوماتبكالوريوسالمؤهل
دبلوم سنة

الحاسب اآلليدبلوم سنتين معهد اإلدارة العامة
لغة إنجليزية

ماجستير



إلىمن
القيادات اإلدارية في المؤسسات المتميزةجامعة الملك سعود3/6/14345/6/1432
بناء وإدارة فرق العملجامعة الملك سعود18/5/143420/5/1434
مهارات التعامل مع ضغوط العملجامعة الملك سعود17/7/143219/7/1432
حضور الملتقى اإلداري األولجامعة الملك سعود28/5/143229/5/1432
المهارات المتكاملة في خدمة المستفيدين وفن التعامل مع الجمهورجامعة الملك سعود15/4/143217/4/1432
Oracle database 10 g:administration workshop I - trackطنجة - المغرب20/07/200831/07/2008
مقدمة في البرمجة بلغة JAVAمعهد اإلدارة العامة13/10/142724/10/1427
مفاهيم األغراض الموجهة OBJECT  ORIENTED CONCEPTSمعهد اإلدارة العامة19/8/142720/8/1427

المشاركة في مؤتمرات في داخل المملكة وخارجها

عضو لجنة جامعة الملك سعود عدة مرات المشارك مع المركز الوطني للقياس والتقويم التربوي.   •

رئيس قسم التحليل والتصميم بالقوات البحرية باإلنابة.  •
نائب رئيس قسم شؤون المستفيدين بالقوات البحرية الملكية السعودية.  •

• عضو لجنة المسابقات الوظيفية لفترتين.
لجنة الشؤون اإلدارية والتطوير بالعمادة من 7/11/1425 . • عضو  

عضو اللجنة الفنية للطالب المتقدمين للكليات الصحية عام 1425-1423.  •

• عضو لجنة النظام األكاديمي لكلية المجتمع في  المجمعة ورئيس فريق التحليل والتصميم والبرمجة 1425. 
عضو لجنة النظام األكاديمي لكلية المجتمع بالقريات ورئيس فريق التحليل والتصميم والبرمجة 1425 .  •

عضو لجنة النظام األكاديمي لجامعة الجوف وضابط االتصال.  •
• عضو لجنة النظام األكاديمي لكلية المجتمع في  األفالج ورئيس فريق التحليل والتصميم والبرمجة 1425. 

عضو لجنة الخدمات والعالقات العامة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب لعدة مؤتمرات وأنشطة وبطوالت محلية وأقليمية ودولية.  •

عضو لجنة النظام األكاديمي لكلية العلوم بالجوف ورئيس فريق التحليل والتصميم والبرمجة 1424.  •

عضو لجنة النظام األكاديمي لكلية المجتمع بالرياض ورئيس فريق التحليل والتصميم والبرمجة 1423.  •
عضو لجنة النظام األكاديمي لكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع ورئيس فريق التحليل والتصميم والبرمجة 1422.  •

• عضو اللجنة الفنية الدائمة لعمادة شؤون القبول والتسجيل بالجامعة 1418.
عضو لجنة النظام األكاديمي لجامعة الملك خالد بأبها وضابط االتصال.  •

المشاركة في اللجنة السنوية المكلفة بزيارة مناطق المملكة للقيام بأعمال اإلرشاد الطالبي لطالب المرحلة الثانوية.  •
• ممثل العمادة للشؤون الفنية 1413.

مشرف النظام اإلداري بالقوات البحرية الملكية السعودية من 5/7/1409 حتى 1/5/1413.  •
• عضو جمعية الحاسبات السعودية 1409-1406.

 

عضو اللجنة المنظمة للمهرجان العربي الثالث المقام بالرياض 1404.  •
عضو لجنة الخدمات والعالقات العامة لجائزة الدولة التقديرية في ألدب 1403.  •

الدورات التدريبية الداخلية والخارجية
تاريخها

اسم الدورةالمقر



التحليل الهيكلي لنظم الحاسبمعهد اإلدارة العامة6/8/142610/8/1426
اإلتجاهات الحديثة في التنظيم وتحسين طرق العمل  المغرب28/08/200408/09/2004
دورة تحضيرية في اللغة اإلنجليزية إلختبار آيلتسالمركز السعودي البريطاني1/1/14252/3/1425
البرنامج المكثف للغة اإلنجليزيةالجامعة العربية المفتوحة8/8/142423/11/1424
لغة االستفسار البنائية SQLمعهد اإلدارة العامة19/1/142414/2/1424
الحاسب الشخصي والنوافذ العربيةجامعة الملك سعود  8/3/142110/4/1421

أمن الحاسب والمعلوماتمركز المعلومات الوطني5/11/14198/11/1419
الحاسب اآللي والمستفيدينمعهد اإلدارة العامة24/12/141120/1/1412
INTERMEDIATEالمجلس الثقافي البريطاني05/12/199020/06/1990
تحليل وتصميم اإلنظمة المتقدممعهد اإلدارة العامة1410//10/10/141013/11
تحليل وتصميم اإلنظمةمعهد اإلدارة العامة3/7/140812/8/1408
ADVANCE to CICS COMMAND LEVER PROGRAMMINGمصلحة االحصاءات العامة23/3/140823/4/1408
introduction to CICS COMMAND LEVER PROGRAMMINGمصلحة االحصاءات العامة24/2/140820/3/1408

الشركة السعودية للحاسبات االلكترونية-المركز 
IBM التعليميMVS / XA INTRODUCTION

مصلحة االحصاءات العامة-المركز الوطني 10/10/14075/11/1407
MVS / JES 2 / SP -JCLللحاسب اآللي

أعداد وتهيئة النظام األكاديميجامعة الملك سعود21/11/142825/11/1425
مستودع البياناتجامعة الملك سعود14/11/142818/11/1428
تطوير عمليات النظامجامعة الملك سعود7/11/142811/11/1428

أعداد وتهيئة النظام األكاديميجامعة الملك سعود29/10/14283/11/1428
تدقيق عمليات النظامجامعة الملك سعود22/10/142826/10/1428
نظام أمن المعلوماتجامعة الملك سعود15/10/142819/10/1428
الجودة النوعيةجامعة الملك سعود8/10/142812/10/1428

نظام البوابة األكاديمية  جامعة الملك سعود
نظام التخريج   جامعة الملك سعود

نظام المكافآت  جامعة الملك سعود18/9/142819/9/1428
نظام المتابعات األكاديمية  جامعة الملك سعود12/9/142814/9/1428
نظام التسجيل جامعة الملك سعود10/9/142811/9/1428
نظام القبول جامعة الملك سعود6/9/14287/9/1428
نظام الشؤون األكاديمية  جامعة الملك سعود4/9/14285/9/1428

األنماط القياسيةجامعة الملك سعود

الدورات التدريبية

21/9/1428

3/9/1428

20/9/1428

11/04/1987

الشركة الفنية لتوطين التقنية
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