
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 السيرة الذاتية :

 ( . 3791. )د. عبد الرحمن بن حسن بن يحي المحسني 
عضو مجلس األدب والنقد. قسم اللغة العربية ، جامعة الملك خالد.  ستاذ مساعدأ  

 .. سابقاوكيل عمادة شؤون الطالب بجامعة الملك خالد إدارة نادي أبها األدبي،

عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية رئيس قسم اللغة العربية وآدابها  حاليا. 

بممتاز مع  : الدكتوراه في األدب والنقدلعلميةالدرجة االسعودية لألدب العربي. 

 .مرتبة الشرف

  mohsini9@hotmail.comالبريد االلكتروني : 

  :   ومشاركاتمؤتمرات 
 م  8002مايو 13-82، صنعاء سع ومهرجان األدب اليمني الرابعالمؤتمر العام التا -

 )محاضر(. 

، الدورة األولى :الخطاب و  في المملكة العربية السعوديةملتقى النقد األدبي األ -

 )محاضر(. هـ الرياض . 89/3289-82النقدي في مراحله المبكرة من 

لقصيدة الحديثة في المملكة العربية السعودية ( نادي القصيم ملتقى )جماليات ا -

 هـ. )محاضر( .30/3282-82 -82األدبي من 

مؤتمر قراءة النص السابع ،نادي جدة الثقافي . دورة محمد حسن عواد. عام  -

 )محاضر(. . 3282

 3210/ 2/33-2المؤتمر الثاني للجودة في التعليم العالي  خال  الفترة من  -

 )مشارك (.ينة الرياض .  ،بمد

/ إلى 89/8محاضر في األيام الثقافية السعودية في اليمن في الفترة من  -

 /مارس .1/فبراير ،إلى 88-هـ 2/1/3210

 هـ.  3210-10-89 -الرياض -باحث في مؤتمر األدباء السعوديين الثالث -

 3282نادي أبها األدبي .  -رحمه هللا–محاضرة أدبية عن علي آ  عمر  -

محاضرة أدبية  في نادي الطائف األدبي عن تأثير الصورة الفوتوغرافية على  -

 هـ. 3282العمل اإلبداعي ، عام 

محاضرة في نادي مكة األدبي حو  صناعة التقنية للنص األدبي المعاصر،  -

32/8/3210 . 

محاضرة في نادي الرياض األدبي ضمن ندوة ) الخطاب اإلبداعي لرسائل  -

 ( .smsالـ

محاضر في ندوة يوم االحتفاء باللغة العربية، في إدارة تعليم منطقة  -

 م .8030/مارس/8هـ . 3213/ربيع األو  /23-عسير،الثالثاء

-/مارس10من  محاضر في نادي جدة الثقافي األدبي .ملتقى النص العاشر -

ية إلى م ، ببحث: )أدوات التقنية والتلقي الشعري المعاصر من الورق8030/إبريل 3

  اليوتيوب( .

 

 دروع وشهادات:

mailto:mohsini9@hotmail.com


 .هـ 3282درع االستحقاق من النادي األدبي بأبها   -

 .هـ  3289درع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني  -

 هـ. 3289بها لتطوير مكتبة الكلية  درع كلية المعلمين بأ -

 .هـ 3282درع إمارة منطقة جازان للمشاركة في مهرجان ربيع ليالي الشقيق  -

 درع إدارة تعليم منطقة عسير ،للمشاركة في ندوة )االحتفاء باللغة العربية ( -

 م .8030/مارس/8هـ . 3213/ربيع األو  /23-الثالثاء

 .3230شهادة في اللغة االنجليزية فوق المتوسط  بتقدير ممتاز      -

 .هـ  3230شهادة من كلية المعلمين بأبها لجهود إنجاح   المكتب اإلعالمي   -

 . 3232شهادة من كلية المعلمين بأبها للمشاركة في مجا  النشاط  -

 .3232شهادة من كلية المعلمين بأبها  للمشاركة في مجا  النشاط  -

شهادة من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية للطالب األمثل على مستوى  -

 .هـ 3209الجامعة 

 .هـ 3289لكلية شهادة من عمادة كلية المعلمين بأبها  لتطوير مكتبة ا -

شهادة شكر من إمارة منطقة عسير لنص أدبي  نشر في مجلة األربعاء  -

 .هـ 3280

 هـ  3202شهادة من جامعة اإلمام لجهد إنجاح  األنشطة الصيفية  -

 3201شهادة من جامعة اإلمام محمد بن سعود للمشاركة في األنشطة عام  -

ألنشطة الصيفية لعام شهادة من جامعة االمام محمد بن سعود للمشاركة في ا -

3207. 

 هـ  3232شهادة من كلية المعلمين بأبها للمشاركة في معرض الكتاب السادس  -

 ه3283--88-شهادة من كلية المعلمين بأبها للمشاركة في النشاط اإلعالمي  -

  -82شهادة من كلية المعلمين بأبها للمشاركة في فعاليات مسرح الشباب  -

3289 . 

 هـ3282ين بأبها لإلشراف على لجنة النشاط الثقافي شهادة من كلية المعلم -

شهادة من اتحاد الكتاب اليمني للمشاركة في مهرجان األدب اليمني الرابع  -

 م .8002

شهادة شكر وتقدير من األمير خالد الفيصل رئيس اللجنة الرئيسية لجائزة أبها  -

 هـ . 3282/3289لجهود إنجاح فعاليات جائزة أبها للتعليم العالي للعام 

شكر وتقدير من كلية المعلمين بأبها لجهود إنجاح فعاليات الملتقى اإلبداعي  -

 هـ . 3282األدبي الثاني  لعام 

شهادة شكر وتقدير من نادي جدة الثقافي للمشاركة في ملتقى قراءة النص  -

88/8/3282 -38/1/8009 . 

 .في كلية المعلمين  2/8/3282-9دورة في التعليم االلكتروني  -

 . 082/33/3289رة في العنف األسري وكيفية التغلب عليه دو -

-  

 :   عضويات
 ادي أبها األدبي.نعضو مجلس إدارة  -



 .عضو الجمعية العلمية السعودية لألدب العربي  -

 ضو اللجنة اإلعالمية لجائزة أبها خال  فترتين .ع -

 . 3287عضو اللجنة التنفيذية لجائزة أبها -

 هيئة التدريس والمبتعثين بكلية المعلمين . عضو لجنة شؤون أعضاء -

 . الحس الوطني في جامعة الملك خالدعضو لجنة تنمية  -

 .في الجامعة  عضو جائزة أبها للنبوغ والتفوق العلمي -

 عضو لجنة عالقة الجامعة بالمجتمع في الجامعة  . -

 عضو صندوق الطالب في الجامعة لفترتين . - 

 . في عمادة شئون الطالب ان الجامعيعضو ومقرر لجنة اإلسك -

 عضو لجنة اإلسكان في الجامعة . -

 عضو لجنة كتاب جامعة الملك خالد . -

 . عضو لجنة دراسة يوم المهنة -

عضو لجنة تنظيم الملتقى األدبي الخامس لدو  مجلس التعاون الذي تنظمه  -

 وزارة الثقافة واإلعالم  .

 .  في الجامعة لجودةعضو اللجنة الدائمة للتطوير وا -

 عضو لجنة الدراسات العليا في قسم اللغة العربية .جامعة الملك خالد .  -

 عضو مجلس إدارة اللجنة الثقافية لمحافظة محايل عسير. -

 : بحوث ودراسات
صادر عن دار  ،اإلبداعي دراسة في تشكالت البنية smsكتاب خطاب الـله  -

 المفردات .

م  8002 صادر عن نادي أبها األدبي. ،تفعيلة في السعوديةكتاب بنية شعر الله  -

كتاب توظيف التقنية في الشعر السعودي.صادر عن نادي الباحة األدبي  –

 هـ3218

 لع كتابان تحت الطبع. - -

  منها :له عدد من البحوث في مجالت متعددة  

 محكمة العلمية البحاث عدد من األله  -
جماعة الديوان في شعراء الحجاز في المملكة رسالة الماجستير ،عن أثر    -

 .دراسة نقدية تحليلية .

المجلد الرابع إمارة شوقي للشعر بين االستالب والحقيقة  ؟! مجلة عالمات  -

  3282/8002.  22عشر  الجزء 

 م 8003ه/3288،  11قضية الترادف ..النظرية والتطبيق ، مجلة بيادر  العدد  -

كلية المعلمين بأبها المحكمة ل حوليةالصاف ، حسان بن ثابت في ميزان اإلن -

 هـ  3283/3288العدد األو  

في  29د ي نشيد إرهابي ، مجلة بيادر  العدثنائية الجمر والماء :قراءة ف -

 م 8002هـ /3282

 -120، مجلة الفيصل، العدد معركة نقدية حو  شعراء عسير: دراسة بعنوان -

 .م8002هـ 3289في جمادى اآلخرة 



 89الثالثاء  تداعيات القرية في شعر إبراهيم طالع )قراءة أولى (  . مجلة أفق،    -

 م . 8002ديسمبر 

 

 : ىأخر

 
له زاوية تحوالت تتناو  الشأن الثقافي تنقلت بين ملحق األربعاء الثقافي   -

 وصحيفة الوطن.

نشر عام  (،رموش العاصفة)مطبوع في نادي أبها األدبي بعنوان  له ديوان شعر  -

 .م . 8001هـ 3282

 م . 8030ديوان )إنفلونزا المدينة ( صادر عن نادي األحساء األدبي ، -

 

،وشارك في عدد  أدبية كثيرة في مجالت وصحف عربية ومحلية ا  نشر نصوص   -

 . من األماسي الشعرية عربية ومحلية

داخليا  الصحفية الحوارات شارك في عدد من البرامج اإلذاعية والتلفزيونية و -

 .وخارجيا  

 

 
 


