
  كتور عبد اهللا عبد الرحيم عسيالنالسيرة الذاتية لألستاذ الد
 

  عبد اهللا عبد الرحيم عسيالن، :االسم

هـ، وفتح عينيه بمدينة الرياض، وتلقى بها جزءًا 1364ولد بالمدينة المنورة عام  

من دراسته االبتدائية، ثم أتمها في المدينة المنورة؛ وكان من أساتذته في هذه 

خ المدينة وأديبها المغمور، األستاذ إبراهيم العياشي، وأكمل دراسته المرحلة مؤر 

 .اإلعدادية والثانوية في المعهد العلمي، مع تردده على حلقات العلم بالمسجد النبوي

هـ، وعمل مدرسًا 1389ثم التحق بكلية اللغة في الرياض، وتخرج فيها عام  -

كلية اللغة بالرياض للعمل معيدًا بها، بالمعهد العلمي في المدينة، ومنه انتقل إلى 

حيث أتيحت له فرصة االبتعاث إلى جامعة األزهر لمواصلة دراسته العليا، وتهيأ له 

بفضل اهللا الحصول على درجة الماجستير، ثم الدكتوراة من كلية اللغة العربية بهذه 

 .هـ1397الجامعة، في األدب والنقد عام 

بكلية اللغة العربية، ثم عين وكيًال لعمادة شؤون  وعاد للعمل أستاذًا مساعداً  -

المكتبات لمدة ثالث سنوات، فعميدًا لها ست سنوات لفترتين؛ وتقلب في الدرجات 

العلمية حتى وصل إلى درجة أستاذ منذ أربع سنوات، وهو اآلن يدرس األدب وعلوم 

ن طلبة الماجستير اللغة العربية في كلية الدعوة بالمدينة المنورة، ويشرف على عدد م

 .والدكتوراة في األدب العربي

، ومن 1393من عام  ، ابتداء"التلفاز"في اإلذاعة ووله برامج ومشاركات ثقافية  -

  : برامجه في اإلذاعة

تعريف بأهم مصادر التراث، واستمر أربعة أعوام؛ ومنها ) من تراثنا اإلسالمي(

فله فيه مشاركات : هة نظر؛ أما التلفازعقود الجمان، ووج: مشاركة في البرنامج األدبي

  .برنامجه في موكب الحضارة اإلسالمية الذي عرض قبل سنوات: عديدة، منها

 عضوية مجالس ولجان

  سنوات 6عضو مجلس جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 



  سنوات 4عضو المجلس العلمي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

  لمي لمركز بحوث ودراسات المدينة المنورةعضو المجلس الع

  عضو مجلس إدارة الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة

  منتجع طيبة الطبي الخيري -عضو مجلس أمناء جمعية طيبة الصحية الخيرية 

عضو اللجنة الثقافية لمهرجان المدينة المنورة لمدة عامين عضو لجنة البحث العلمي 

  بجائزة المدينة المنورة لمدة خمس سنوات

 

 المؤتمرات والندوات

 

  .ندوة األدب اإلسالمي في الجامعة اإلسالمية -

مؤتمر المئوية بمناسبة مرور مائة عام على قيام المملكة العربية السعودية  -

  .وحيدهاوت

 . ندوات عديدة في النوادي األدبية في المملكة -

  .ندوة عن الشيخ حمد الجاسر رحمه اهللا في مهرجان الجنادرية -

  .ندوة في األردن على هامش اجتماع وزراء األوقاف حول المكتبات الوقفية -

  .ندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية السعودية -

 

ال تحقيق المخطوطات والتأليف مطبوعة ومنشورة، تتمثل فيما وله جهود في مج -

 :يلي

 .1405تحقيق حماسة أبي تمام، طبع عام  -

 .تحقيق كتاب أخبار أبي حفص عمر بن عبد العزيز لآلجري -

 .تحقيق كتاب االجتهاد في طلب الجهاد البن كثير -



 .تحقيق كتاب معاني أبيات الحماسة للنمّري -

 .ب التطفيل وحكايات الطفيليين للخطيب البغداديتحقيق كتا -

 .تحقيق كتاب البديع في وصف الربيع ألبي الوليد اإلشبيلي -

 .حماسة أبي تمام وشروحها دراسة وتحليل -

 .معجم شعراء الحماسة -

 .العباس بن مرداس الصحابي الشاعر -

 .بحوث ودراسات في األدب والنقد -

 .دراسة وتحليلالبديع البن المعتز،  -

 .اإلمامة والسياسة في ميزان التحقيق العلمي -

 .أبو الوليد اإلشبيلي ومواهبه األدبية -

 :وله بحوث ودراسات عديدة في بعض الصحف والمجالت الجامعية، منها -

 .مجلة كلية العلوم االجتماعية بالرياض -النقد األدبي عند ابن خلدون  -

 .مجلة كلية اللغة العربية - ن النقاد القدامى والمحدثين قضية اللفظ والمعنى بي -

 .مجلة كلية اللغة العربية -ظاهرة المبالغة في الشعر العباسي  -

 :وله بحوث تحت الطبع منها -

 .وقفات مع مؤرخي المدينة النبوية عبر العصور -

 .تراثنا المخطوط ومناهج تحقيقه بين الواقع والرؤية المثالية -

  


