
 1 

 السرية الذاتية 
 صاحل عسكر: االسم واللقب

 اجلزائر/م مبدينة ابتنة11/60/1796: اتريخ ومكان امليالد
 اجلزائر/ابتنة-مسكن 164حي  97رقم : العنوان

 متزوج وأب لثالثة أطفال: احلالة العائلية
  askarsalah@Gmail.com: الربيد اإللكرتوين

 
 : اتالشهاد

 .1791جوان -ابتنة-وسطة سي علي سواحيمت-شهادة التعليم املتوسط-1
 .1799جوان -ابتنة-اثنوية عائشة-ختصص علوم إسالمية-شهادة البكالوراي-2
-ختصااص الف اا  ماان املعهااد العاااإل للعلااوم ايسااالمية  باتنااة/ليسااانيف ا العلااوم ايسااالمية-3

 1772دورة جوان /اجلزائر
 م2666جوان -ة  باتنةماجستري ا الكتاب والسنة من كلية العلوم ايسالمي-4
 م2669جوان -ا الكتاب والسنة من كلية العلوم ايسالمية  باتنة دكتوراه-1
من كلياة ادداب واللااا  [ إجنليزية/فرنسية/عر ية]ليسانيف ختصص الرتمجة والرتمجة الفورية -0

 2612جوان - باتنة
 

 :اإلجازات
 إجازة ا قراءة عاصم-
 [إىل سورة ايسراء]يق األزرق إجازة  رواية ورش عن انفع من طر -
  [إىل سورة ايسراء]إجازة  رواية ورش عن انفع من طريق األصبهاين -
 

 .اجلزائر/1جامعة ابتنة-العلوم ايسالمية  كليةأستاذ : الوظيفة
 .أستاذ : الرتبة
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 اخلربة املهنية
 م2666إىل سنة  1773أستاذ ابلتعليم الثانوي من سنة  -1
 16/11/2661إىل  2666مرب نوف 12من  مرت صأستاذ  -2

 19/12/2664 إىل  16/11/2661من أستاذ مساعد   -3

 .31/12/2669إىل  19/12/2664أستاذ مساعد مكلف ابلدروس من  -4

 .36/12/2667إىل  61/61/2669أستاذ حماضر ب من  -5

 61/69/2611إىل  31/12/2667أستاذ حماضر أ من  -6

 

 :املقاييس املدرسة
 ابلتعليم الثانوي: أوال -

الانمم -9أصاول الف ا   -0الف ا  -1الع يادة -4السارية -3احلادي  -2ري التفس -1
 ايسالمية

 ابجلامعة: اثنيا -

حفا  وترتياا ال ارآن -4التفساري املوضاوعي -3التفسري التحليلاي -2علوم ال رآن -1
 -9إعجاااز ال اارآن  -9منهجيااة البحاا  ا علااوم ال اارآن  -0التاااريا ايسااالمي -1

ايعجااااز ا السااانة -16  واملوضاااوعا  ا التفساااري ايسااارائيليا -7ث افاااة إساااالمية 
 مصاادر الدراساا  ال رآنياة املعاصارة-13إعجاز ال رآن -12الث افة ايسالمية -11
-10منهجيااة البحاا  ا الدراسااا  ال رآنيااة -11منهجيااة البحاا  ا التاااريا -14

اجتالااااا  التفسااااري ا العصاااار -19منااااالد الدراسااااا  ال رآنيااااة املعاصاااارة وإشااااكا  ا 
 -21احلاادي  املوضااوعي -26توجياا  ال ااراءا  -17آاي  األحكااام -19احلاادي  

-23املااد ا إىل يريااا اجلزائاار الث اااا -22آاي  األحكااام ا اجلانااق ا قتصااادي 
 منهجية البح  ا التفسري وعلوم ال رآن--24 املد ا إىل مصادر يريا اجلزائر

 
 :البحوث واملقاالت واملؤمترات

أثر الع يدة على الفرد واجملتمع من  الل :"لتفسري املوضوعي  عنوانرسالة دكتوراه ا ا -
 ".ال رآن الكرمي
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أثااار النفااااق علاااى الفااارد واجملتماااع مااان :"رساااالة ماجساااتري ا التفساااري املوضاااوعي  عناااوان -
 ". الل ال رآن الكرمي

  2614: اجلزائر/جسور للنشر والتوزيع". ايعجاز العلمي ا ال رآن والسنة"كتاب  -
األمااان "حبااا  م ااادم ملااا  ر  "املفهاااوم واملعاااام–ف الفكاااري وا  اااالل األ القاااي التطااار " -

وزارة الشااا ون -"التطااارف الفكاااري وا  اااالل األ القاااي وأثر اااا علاااى اجملتماااع اجلزائاااري
 .2617ديسمرب -الدينية

-"األماان الفكااري"حباا  م اادم ملاا  ر " دور امل سسااة الدينيااة ا الاارد علااى الشاابها " -
 .2619ماي  -ابتنة-ينيةوزارة الش ون الد

األطروحاا  املعاصارة ا التعاماا "حبا  م ادم ملا  ر "  لفية الطعن ا السنة النبوياة"  -
 2619ديسمرب -ابتنة-، كلية العلوم ايسالمية"مع السنة النبوية

 .السعودية-الرايض/موسوعة التفسري املوضوعي: ضمن حبوث" الام ا ال رآن الكرمي" -
-الااااارايض/موساااااوعة التفساااااري املوضاااااوعي: ضااااامن حباااااوث" مياخلمااااار ا ال ااااارآن الكااااار " -

 .السعودية
-الااارايض/موساااوعة التفساااري املوضاااوعي: ضااامن حباااوث" حااادود   ا ال ااارآن الكااارمي" -

 .السعودية
م اادم لناادوة " أحكااام ايجهاااض  ااو النصااوة الشاارعية ومسااتجدا  العلااوم الطبيااة" -

اجلزائااااااااار /ابتناااااااااة-كلياااااااااة العلاااااااااوم ايساااااااااالمية-الناااااااااوازل الطبياااااااااة ا الف ااااااااا  ايساااااااااالمي
30/12/2614 

جويلياة /الدوحاة" تاد ر ال ارآن الكارمي"م ادم ملا  ر " تد ر ال رآن  و ا نفعاال والفعاا" -
2613 

-الاااارايض/موسااااوعة التفسااااري املوضااااوعي: ضاااامن حبااااوث"  ا ال اااارآن الكاااارميدمحم ملسو هيلع هللا ىلص" -
 .السعودية

موساااااااوعة التفساااااااري : ضااااااامن حباااااااوث" ال ااااااارآن الكااااااارمي كماااااااا تعااااااارف  ااااااا  نصوصااااااا  "  -
 .السعودية-الرايض/املوضوعي

-جملاااة كلياااة الدراساااا  ايساااالمية والعر ياااة-حتاااداي  التعااادد اللااااوي ا عصااار العوملاااة -
 ايمارا  العر ية -ديب
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م اااادم ملااااا  ر " النصاااايحة ألوإل األمااااار وأعااااوا م ورعياااااتهم ماااان  اااااالل ال اااارآن الكااااارمي" -
 .2612ديسمرب /الرايض" املنطل ا  واأل عاد: النصيحة"
م ااادم لنااادوة ايعجااااز الطااا  ا ال ااارآن " حتدياااد جااانيف األجناااة  اااو الطاااق والسااانة" -

اهليئااااة العامليااااة  جامعااااة ابتناااة اب شاااارتا  ماااع/والسااانة املنع اااادة  كلياااة العلااااوم ايساااالمية
 م2611نوفمرب -لإلعجاز العلمي ا ال رآن والسنة

م اادم للماا  ر الاادوإل حااول الفتااوش " فوضااى الفتااوش وإشااكالية املرجعيااة اجلامعااة"حباا   -
اجلزائاار ا إطااار تمااالرة عاصاامة الث افااة /وضااوا طها ا عصاار العوملااة املنع ااد  تلمسااان

 .م2611ايسالمية 
م اادم " كاارة توفيفاا  ا ايصااالم ا جتماااعي والفكااريالتفسااري املوضااوعي وف: حباا   -

 املنع د  كلية الشريعة جامعة الشارقة" التفسري املوضوعي واقع وآفاق"مل  ر 

م ااادم للمااا  ر العاشااار لإلعجااااز " تماااافر أوجااا  ايلااازام ا التشاااريع ايساااالمي"حبااا   -
 .تركيا/العلمي ا ال رآن والسنة املنع د إبسطنبول

شااااارية دورلااااا ا فهاااام الاااانص ال اااارآين وإشااااكالية ن لهااااا ا الاااانص املاااا ثرا  اي"حباااا   -
 .املارب/م دم مل  ر ترمجة معاين ال رآن الكرمي  وجدة" املرتجم

م اادم للماا  ر الثااامن لإلعجاااز العلمااي " ضااوا ط البحاا  ا ايعجاااز العلمااي"حباا   -
 .اجلزائر/املنع د جبامعة جيجا

ماة الادا لي واخلاارجي وكيفياة ا ساتفادة املنهد النباوي ا احلفااع علاى أمان األ"حب   -
م ادم ملا  ر السارية النبوياة املنع اد علاى لاامع األسابو  " من  ا  ناء إسارتاتيجية أمنياة

 .الوطين العاشر لل رآن الكرمي ابلعاصمة
املعامال  املالية التعاونياة والتشااركية ايساالمية وأثرلاا ا الوقاياة مان األزماا  :" حب  -

 .لبنان-طرا ليف-م دم مل  ر األزمة املالية املنع د جبامعة اجلنان" جهاا قتصادية وعال
التوفياااف ال اارآين لفطااارة حاااق الااوطن والعشااارية وكيفياااة ا سااتفادة منااا  ا  نااااء "حباا   -

م ااادم مللت اااى املواطناااة املنع اااد علاااى لاااامع األسااابو  احلاااادي عشااار " املواطناااة املثالياااة
 .لل رآن الكرمي ابلعاصمة
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العلاوم الشارعية "، حبا  م ادم ملا  ر "علاوم الكونياة ا ييياد الادين احلاقدور ال:" م ال -
ومنشور ابلعدد العاشر من جملة ايحياء الصادرة عن كلياة العلاوم ايساالمية " والكونية
 . باتنة

، حب  م دم مل  ر "ال وة النورية لل رآن ومس ولية املسلمو اليوم ا اجلهاد هبا:" م ال -
ومنشاور ابلعادد الثاامن مان جملاة " ن ا ال رن اخلاميف عشر اهلجريايسالم واملسلمو "

 .ايحياء الصادرة عن كلية العلوم ايسالمية  باتنة
دراسااااة لاااادوافع جمموعااااة ماااان ال ساوسااااة إىل اعتناااااق : الباااااحثون عاااان احل ي ااااة:"م ااااال -

، منشااور ابلعاادد الرا ااع عشاار ماان جملااة ايحياااء "ايسااالم ا ال اارن العشاارين املاايالدي
 .صادرة عن كلية العلوم ايسالمية  باتنةال
أثرلا ا تعلما  وكيفياة ا ساتفادة منهاا ا  نااء مانهد : صفة نزول ال رآن الكرمي:"حب  -

م ااادم ملااا  ر التعلااايم ال ااارآين املنع اااد   سااانطينة اب شااارتا  ماااع اهليئاااة " تعليماااي صاااحي 
 .العاملية لتحفي  ال رآن

 .غري املطبوعة  رشابيضافة إىل  عض البحوث وامل ا   األ


