
 مساعد بن عبد هللا بن صاحل احمليا  د/ 
اإلمام  بجامعة تصالواال في كلية اإلعالماإلذاعة والتلفزيون الفيلم في قسم  مشارك ستاذ أ •

 1440.. حاليا متقاعد مبكر بداية عام  محمد بن سعود اإلسالمية

البكالوريوس من قسم والمتوسطة والثانوية في الزلفي .  ودرس االبتدائية في القدس في الزلفي ،  •

 هـ 1405 - 1404اإلعالم عام  

هـ ، وكان عنوان البحث ) القيم في المسلسالت 1408 عين معيدا وأنهى الماجستير  عام •

وكان موضوع هـ 1415أنهى الدكتوراه في  ومحاضرا ثم التلفازية .. دراسة تحليلية مقارنة ( 

 رونية ومدى اإلشباع الذي تحققه (دوافع استخدام وسائل االتصال اإللكترسالته )

 هـ1427عام  أستاذ مشارك، ثم  هـ 1415أستاذ مساعد في القسم  عام  •

ونظريات الفيلم واإلخراج اإلذاعي والتلفزيوني وتقديم البرامج والمونتاج  يدرس  مواد اإلنتاج •

وبرامج والتصوير والتدريب ومشروع التخرج والمتخصصة والتمثيل والبرامج التعليمية 

 التصميم 

 لفيلم .عمل رئيسا لقسم اإلذاعة والتلفزيون وا، و  عمل وكيال لعمادة شؤون الطالب  •

اتجاهات و" "وسائل االتصال ودورها في نشر سلوك االحتشام "  منهابحوث أعد عددا من ال  •

المذيع في  و" "الطالب نحو البرامج التدريبية في أقسام اإلعالم في المملكة وآفاقها المستقبلية  

" اتجاهات طالب اإلعالم نحو اإلبداع اإلعالمي  وعوامل والقنوات التلفزيونية الخليجية.. " 

دارة الملك عبد العزيز األول :الجهود االعالمية في الحج في عهد  لثالثة بحوث  " وتنميته 

وفيصل وخالد  الثاني: الجوانب اإلعالمية في  الحج في عهود الملوك  سعود و الملك عبد العزيز

 ، و بحثا حولالثالث الجوانب اإلعالمية  في  الحج في عهدي الملك  فهد والملك عبدهللا  و

استخدامات الشباب في المملكة العربية السعودية لمواد الجريمة االخالقية عبر اليوتيوب في "

المية عهمية الصورة في االستخدامات اإلأدراسة حول  و " ضوء قيم المجتمع السعودي ..

 ،  إلحدى المؤسسات الخيرية

البرامج الموجهة لألطفال  في القنوات الفضائية وسبل  القيم السلبية فيحول ..ومؤخرا أعد بحثا   •

بعنوان كيف تقدم وسائل اإلعالم "داعش" ،قراءة في توظيف  ابحث" وكذلك االحتساب عليها ..

 الحسابات الداعشية للصورة ،عبر الشبكات االجتماعية

م العديد من حك  ، كما   هقش وأشرف على عدد من الرسائل العلمية في الماجستير والدكتورانا •

 .الجهات العلمية والبحوث والدراسات لعدد من المجالت 

 الدورات التعليمية والتربوية في أفريقيا وآسيا واستراليا.وأشرف على عدد من دورات المبتعثين  •

في وزارة الشؤون  وعمل مستشارا إعالميا غير متفرغ في وزارة العمل والشؤون االجتماعية  •

في الرئاسة العامة لهيئات األمر بالمعروف وإلدارة العامة لمكافحة المخدرات واالبلدية والقروية 

 والنهي عن المنكر .. 

عددا من المواد التلفزيونية أخرج و .التلفزيونية  وأعد وقدم وأخرج عددا من البرامج اإلذاعية  •

 الوثائقية ومواد األطفال واإلعالنات 

مهتم بالمونتاح وببرامج المونتاج اللالخطي ومهتم بالسوشل ميديا وباالعالم االقتصادي  •

 ..وباذاعات االف ام 

في  "وميض الفأل"وزاوية ، زاوية في مجلة الشقائق باسم حروف رؤودة لعدة سنوات كتب  •

  "هديل الكلمة"زاوية اسبوعبة في مجلة الدعوة باسم  مرآة الجامعة و

  خراج كتابين حول االنتخابات البلدية في مدينة الرياض إقام بإعداد و •


