
أستاذ مشارك ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها حاليا د. عبد الرحمن بن حسن بن يحيى المحسني السيرة الذاتية د.المحسني . 

التخصص الدقيق: األدب والنقد  التخصص العام : اللغة العربية .عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية لألدب العربي

 .الحديث، ومهتم في بحوثه بتعالق األدب والتقنية

 - .(محاضر) م8002مايو 13-82المؤتمر العام التاسع ومهرجان األدب اليمني الرابع، صنعاء  - :مؤتمرات و مشاركات

هـ 82/3282-82نقدي في مراحله المبكرة من ملتقى النقد األدبي األول في المملكة العربية السعودية، الدورة األولى :الخطاب ال

-82 -82ملتقى )جماليات القصيدة الحديثة في المملكة العربية السعودية ( نادي القصيم األدبي من  - .الرياض . )محاضر(

هـ. )محاضر(30/3282 . )محاضر( 3282مؤتمر قراءة النص السابع ،نادي جدة الثقافي . دورة محمد حسن عواد. عام  - .  . - 

،بمدينة الرياض 3210/ 2/33-2خالل الفترة من  المؤتمر الثاني للجودة في التعليم العالي محاضر في األيام  - .( مشارك) . 

/مارس1/فبراير ،إلى 88-هـ 2/1/3210/ إلى 82/8الثقافية السعودية في اليمن في الفترة من  باحث في مؤتمر األدباء  - . 

هـ 3210-10-82 -الرياض -السعوديين الثالث  - 3282نادي أبها األدبي .  -رحمه هللا–محاضرة أدبية عن علي آل عمر  - .

هـ3282في نادي الطائف األدبي عن تأثير الصورة الفوتوغرافية على العمل اإلبداعي ، عام  محاضرة أدبية محاضرة في  - .

32/8/3210نادي مكة األدبي حول صناعة التقنية للنص األدبي المعاصر،  حاضرة في نادي الرياض األدبي ضمن ندوةم - .   

-محاضر في ندوة يوم االحتفاء باللغة العربية، في إدارة تعليم منطقة عسير،الثالثاء - . (smsالخطاب اإلبداعي لرسائل الـ )

م8030/مارس/8هـ . 3213/ربيع األول /23 -/مارس10محاضر في نادي جدة الثقافي األدبي .ملتقى النص العاشر من  - . 

م ، ببحث: )أدوات التقنية والتلقي الشعري المعاصر من الورقية إلى اليوتيوب(8030/إبريل 3 محاضر في اليوم العالمي  - . 

م 8032/ 32/38للغة العربية بورقة علمية عنوانها ) اللغة العربية واستثمار علوم التقنية قراءة في نموذجين وطنيين( في 

  )مدينة صبيا ، جازان.(

داتدروع وشها هـ 3282درع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني  . هـ1426 درع االستحقاق من النادي األدبي بأبها :  . 

درع إمارة منطقة جازان للمشاركة في مهرجان ربيع ليالي الشقيق  .هـ 1427 درع كلية المعلمين بأبها لتطوير مكتبة الكلية

هـ3282 هـ . 3213/ربيع األول /23-كة في ندوة )االحتفاء باللغة العربية ( الثالثاءدرع إدارة تعليم منطقة عسير ،للمشار . 

م8030/مارس/8 شهادة من اتحاد الكتاب اليمني للمشاركة  .1410 بتقدير ممتاز شهادة في اللغة االنجليزية فوق المتوسط - . 

م8002في مهرجان األدب اليمني الرابع  يصل رئيس اللجنة الرئيسية لجائزة أبها شهادة شكر وتقدير من األمير خالد الف . 

هـ 3282/3282لجهود إنجاح فعاليات جائزة أبها للتعليم العالي للعام  عدد من شهادات التقدير من جهات حكومية . )لم ترفق  . 

 هنا(

 :عضويات

ألدب العربيعضو الجمعية العلمية السعودية ل - .عضو مجلس إدارة نادي أبها األدبي سابقا وعضو جمعيته حاليا - عضو  - . 

3281عضو اللجنة التنفيذية لجائزة أبها - . اللجنة اإلعالمية لجائزة أبها خالل فترتين عضو لجنة شؤون أعضاء هيئة  - . 

عضو جائزة أبها للنبوغ  - . عضو لجنة تنمية الحس الوطني في جامعة الملك خالد - . التدريس والمبتعثين بكلية المعلمين

في الجامعة والتفوق العلمي عضو  - . عضو لجنة اإلسكان في الجامعة - . عضو لجنة عالقة الجامعة بالمجتمع في الجامعة - . 

عضو لجنة تنظيم الملتقى األدبي الخامس لدول مجلس  - .عضو لجنة دراسة يوم المهنة - . لجنة كتاب جامعة الملك خالد

اللجنة الدائمة للتطوير والجودة في الجامعةعضو  - . التعاون الذي تنظمه وزارة الثقافة واإلعالم عضو لجنة الدراسات  - . 

 . العليا في قسم اللغة العربية .جامعة الملك خالد

دراسة نقدية تحليلية( 3200 -3123رسالة الماجستير )أثر جماعة الديوان في شعراء الحجاز من عام  :مؤلفات وبحوث . 

لمملكة العربية السعودية القضية الفلسطينية أنموذجا (رسالة الدكتوراه )بنية شعر التفعيلة في ا  smsله كتاب خطاب الـ .

له كتاب بنية شعر التفعيلة في السعودية، صادر عن نادي أبها  . اإلبداعي دراسة في تشكالت البنية، صادر عن دار المفردات

هـ3218ادي الباحة األدبي كتاب توظيف التقنية في الشعر السعودي. صادر عن ن -كتاب  –م  8002األدبي.  كتاب قنا عسير  .

عن نادي مكة األدبي واالنتشار العربي كتاب الباصرة الحجازية .دراسة في حركة الفكر واألدب عن دار االنتشار العربي .  

في النص بحث بعنوان )أثر التقنية  -1 : له عدد من األبحاث العلمية المحكمة - : له عدد من البحوث في مجالت متعددة منها

في يوليو  12الشعري السعودي المعاصر( ,بحث محكم منشور في المجلة العلمية لكلية اآلداب ,جامعة أسيوط بمصر ,العدد 

م 8030  



بحث بعنوان) تجليات المكان في شعر إبراهيم طالع األلمعي( : بحث مقبول للنشر " أجازته لجنة التحكيم وأصبح مقبوالً للنشر 

م 8033لسنة  20ي العدد بمجلة دار العلوم ف " 

بحث بعنوان) تطور تقنيات الصورة في الشعر السعودي المعاصر(. بحث محكم في المجلة العلمية لكلية اآلداب بسوهاج في 

م . وبرفقه إفادة النشر 8038لسنة  11العدد   .  

جامعة الطائف )اآلداب والتربية( بحث )حركة الفكر واألدب في تهامة عسير /قنا نموذجا( بحث محكم مقبول للنشر في مجلة 

هـ. وبرفقه إفادة قبول النشر2/30/3212( في 22في الجلسة ) إمارة شوقي للشعر بين  :وبحوث منشورة غير محكمة ومنها .

قضية الترادف ..النظرية والتطبيق النصي،  3282/8002.  22الجزء  االستالب والحقيقة! مجلة عالمات المجلد الرابع عشر

حسان بن ثابت في ميزان اإلنصاف ، الحولية المحكمة لكلية المعلمين بأبها العدد األول  م8003ه/3288،  11العدد  رمجلة بياد

دراسة بعنوان:  م8002هـ /3282في  22العدد  ثنائية الجمر والماء :قراءة في نشيد إرهابي ، مجلة بيادر هـ 3283/3288

م8002هـ 3282في جمادى اآلخرة  -120ل، العدد المعركة النقدية حول شعراء عسير، مجلة الفيص . 

 :جدول اإلشراف والمناقشة

 ناقش عددا من الرسائل العلمية – .يقوم باإلشراف على أربع رسائل علمية في القسم

 


