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التدرج العلمي

بكالوريوس - قسم االجتماع والخدمة االجتماعية -

جامعة اإلمام محمد بن سعود.
الماجستير- جامعة والية كانسس الحكومية

بالواليات المتحدة األمريكية.

الدكتوراه - جامعة والية كانسس الحكومية
بالواليات المتحدة األمريكية.

المعلومات الشخصية

اإلسم: أ.د. محمد بن عبدهللا الشايع

العمل الحالي:
- أستاذ علم االجتماع بجامعة الملك سعود .

 - وكيل جامعة المجمعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
Malshaya1@Ksu.edu.sa :البريد االلكتروني

رقم الهاتف: 0164043020

الخبرات اإلدارية

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي | من عام 2013 - حتى اآلن
وكيل الجامعة للشؤون التعليمية | سابًقا

وكيل الجامعة المكلف | سابًقا
عميد كلية التربية | سابًقا

وكيل كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية | سابًقا
رئيس قسم علم اإلجتماع والخدمة اإلجتماعية | سابًقا

رئاسة اللجان والمجالس 

رئيس المجلس العلمي 

رئيس لجنة اإلبتعاث والتدريب

رئيس لجنة المعيدين والمحاضرين

رئيس لجنة اإلشراف عىل كراسي البحث العلمي

رئيس لجنة الترقيات بالمجلس العلمي

رئيس لجنة الترقيات اإلدارية للموظفين بالمراتب العليا

رئيس لجنة الترشح للجوائز المحلية والدولية للبحث العلمي

رئيس لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي

رئيس لجنة متابعة توصيات ديوان المراقبة العامة | سابًقا

رئيس لجنة النشر والترجمة بالجامعة | سابًقا

رئيس اللجنة الدائمة للشؤون التعليمية | سابًقا

رئيس اللجنة المركزية للتعاقد | سابًقا

رئيس لجنة أخالقيات البحث العلمي | سابًقا

رئيس لجنة إعداد الخطة الخمسية لسعودة جميع الوظائف المشغولة

بمتعاقدين غير سعوديين | سابًقا
رئيس لجنة تأديب الموظفين والموظفات | سابًقا

رئيس اللجنة العامة لتأديب الطالب | سابًقا

رئيس لجنة معالجة أوضاع هيئة التدريس ومن في حكمهم | سابًقا

رئيس لجنة الجداول الدراسية والتعاون الخارجي للتدريس | سابًقا

رئيس لجنة الخطط والنظام الدراسي | سابًقا

رئيس لجنة برنامج السنة التحضيرية | سابًقا

رئيس لجنة دراسة طلبات قبول طالب المنح الدراسية لغير السعوديين |

سابًقا

رئيس لجنة السالمة واألمن الجامعي | سابًقا

رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة التدخين | سابًقا

الهيئات العملية

رئيس هيئة تحرير مجلة الدراسات االجتماعية بجامعة الملك سعود | حالًيا

رئيس هيئة تحرير مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية | سابًقا

رئيس هيئة تحرير حوليات جامعة المجمعة للبحوث والدراسات | سابًقا

عضو الهيئة االستشارية بمجلة الدراسات االجتماعية للجمعية العلمية

السعودية للدراسات االجتماعية | سابًقا

أستاذ كرسي صحيفة الجزيرة لإلعالم الجديد | سابًقا



دور االسرة في تعزيز االمن الفكري لدى ابنائها –المؤتمر الدولي ثقافة
التفكير االيجابي | 2018

قراءة اجتماعية في رؤية المملكة العربية السعودية 2030م –ملتقى
الجمعية السعودية للدراسات االجتماعية | 2017

تحليل مضمون الصحف السعودية في تغطيتها لموضوع التحرش
الجنسي باألطفال- المؤتمر الدولي لحماية االطفال من التحرش

الجنسي  | 2017

مدى وعي الشباب بقانون الجرائم االلكترونية – مؤتمر اخالقيات
االعالم- | 2016

دور مواقع التواصل االجتماعية في تعزيز مفهوم الذات لألطفال من
ذوي االحتياجات الخاصة –مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية– جامعة

المجمعة | 2016

تقييم مستوى ممارسة الجودة الشاملة في الجمعيات األسرية – مجلة
العلوم االدارية واإلنسانية –جامعة المجمعة. | ديسمبر 2013 

تقييم جودة العملية التعليمية في برنامج قسم االجتماع بجامعة الملك
عبد العزيز من وجهة نظر الطالب- مجلة العلوم العربية واالنسانية -

جامعة القصيم | 2014

الرضا االجتماعي وعالقته بتقدير الذات لدى اطفال المطلقات - مجلة

اآلداب, جامعة الملك سعود | 2012

وسائل اإلعالم وعالقتها باغتراب الشباب - مؤتمر اإلعالم والتحديات

المجتمعية, جامعة اليرموك | 2011

مستوى التكيف االجتماعي لدى األطفال نزالء دار الحضانة االجتماعية

بالمملكة العربية السعودية. -مجلة العلوم االجتماعية – جامعة الكويت |
2011

الخالفات األسرية في محاكم األحوال الشخصية وواقع العمل االجتماعي

- ملتقى دور الخدمة االجتماعية في المحاكم الشرعية | 2011

الواقع االجتماعي لألطفال في  دور الرعاية االجتماعية - مؤتمر
السياسات االجتماعية للطفولة – جامعة الشارقة | 2010

العوامل الدافعة راغبي الزواج لالستعانة بمراكز التوفيق, مجلة جامعة
الشارقة للدراسات االجتماعية | 2009

دراسة التجاهات األسر المستفيدة من مجمع أبانات السكني بمنطقة

القصيم نحو بيئتهم السكنية - مجلة جامعة القصيم | 2009

األبحاث العلمية

مكانة المرأة السعودية في المجتمع السعودي - مقدم في المؤتمر
العالمي للعالقات األسرية واستشاراتها في الواليات المتحدة األمريكية

2005 |

دور مراكز التوفيق بين راغبي الزواج في المجتمع - مؤتمر األسرة والشباب
– جامعة الشارقة 

عضوية اللجان

عضو لجنة النظر في حاالت االعتراض عىل قرارات

لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم
عضو مجلس عمادة الدراسات العليا (سابقاً)

عضو مجلس عمادة خدمة المجتمع (سابقاً)

عضو المجلس العلمي (سابقاً)

عضو اللجنة اإلشرافية العليا للدراسات العليا      

 (حالياً)
عضو  اللجنة المركزية العليا للجودة واالعتماد

األكاديمي (حالياً)
عضو اللجنة العليا لمتابعة مشروعات الجامعة

ومبانيها وتجهيزاتها (سابقاً)
عضو لجنة االشراف عىل البرامج الفرعية لعمادة

خدمة المجتمع والتعليم المستمر(حالياً)
عضو لجنة التعاقدات المركزية (سابقاً)

عضو لجنة تحيكم الرسائل العلمية المقدمة

لقسم االجتماع (سابقاً)

عضو لجنة تطوير الخطط والمقررات في قسم

االجتماع (سابقاً)
عضو لجنة االبتعاث والتدريب (سابقاً)

عضو لجنة التعيينات في المجلس العلمي

(سابقاً)
عضو لجنة الخطط والمناهج الدراسية (سابقاً)

عضو لجنة السنة التحضيرية (سابقاً)

 

أمانة المجالس

أمين مجلس الجامعة (2013 - حتى اآلن)
أمين المجلس العلمي (سابًقا)



الرسائل العلمية (اإلشراف-المناقشة)

 رسالة الدكتوراة بعنوان اتجاهات الطلبة الجامعيين السعوديين نحو
تأثيرات العولمة عىل الهوية الوطنية- للطالب عبد هللا الهريش- قسم

االجتماع بجامعة االمام بن سعود االسالمية، 

 رسالة دكتوراه بعنوان األبعاد المجتمعية للعقم في المجتمع السعودي –
للطالبة سهام العزام – قسم االجتماع بجامعة االمام محمد بن سعود

االسالمية،

 رسالة " تأثير العولمة عىل الُهِوّية الثقافية عند الشباب السعودي-
للطالب صالح العنزي -ىقسم االجتماع بجامعة القصيم، 

 الوصم اإلجتماعي بالبدانة وإنعكاساته عىل المرأة    

    (مناقًشا)    
 

    (مناقًشا)
 

    (مشرًفا)
 

    دراسة تطبيقية عىل عينة من النساء المراجعات لعيادات جراحة البدانة
    للطالبة نهلة علي رومي رمان السلمي

 

المشاركات اإلعالمية

برنامج المرصد 
مواقع التواصل االجتماعي واالشكاالت النفسية واقع ام افتراض قناة

اإلخبارية السعودية
 

برنامج المرصد 
االستغالل الجنسي لألطفال الكترونياً شياطين فالظل قناة اإلخبارية

السعودية

 
برنامج المرصد

الرقية الشرعية تجارة ام عالج قناة اإلخبارية السعودية
 

 برنامج المرصد
ساحات التعليم انفالت غير مسبوق فناة اإلخبارية السعودية

 
مداخلة هاتفية من برنامج هنا الرياض

حول حالة التعاطف من نيوزيالندا مع المسلمين
 

 مشاركة في برنامج 120 دقيقة

الخدمات االستشارية وخدمة المجتمع

مستشار صاحب السمو الملكي أمير منطقة

القصيم     (2017 - حتى اآلن.)

مستشار غير متفرغ بوزارة التعليم (حالًيا)

عضو مجلس األمناء بجامعة اليمامة  (سابًقا)

عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني للدراسات

االجتماعية (سابًقا)
عضو اللجنة العلمية لكرسي عبدالعزيز التويجري

للدراسات اإلنسانية بجامعة اإلمام محمد بن سعود

اإلسالمية (سابًقا)

عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للدراسات

االجتماعية بجامعة الملك سعود (حالًيا)
عضو الجمعية  السعودية للدراسات االجتماعية

(حالًيا)
مؤسس وعضو مجلس جمعية االسكان بالقصيم

(سابًقا)
مؤسس وعضو مجلس إدارة جمعية رعاية االيتام

بالقصيم (سابًقا)

عضو الجمعية  السعودية للدراسات االجتماعية

(حالًيا)
رئيس اتحاد الطلبة في جامعة والية كانسس

االمريكية (سابًقا)


