السرية الذاتية
االسم واللقب :صاحل عسكر
اتريخ ومكان امليالد1796/60/11 :م مبدينة ابتنة/اجلزائر
العنوان :رقم  97حي  164مسكن-ابتنة/اجلزائر
احلالة العائلية :متزوج وأب لثالثة أطفال
الربيد اإللكرتوينaskarsalah@Gmail.com :
الشهادات:
-1شهادة التعليم املتوسط-متوسطة سي علي سواحي-ابتنة-جوان 1791.
-2شهادة البكالوراي-ختصص علوم إسالمية-اثنوية عائشة-ابتنة-جوان 1799.
-3ليسااانيف ا العلااوم ايسااالمية/ختصااص الف ا ماان املعهااد العاااإل للعلااوم ايسااالمية باتنااة-
اجلزائر/دورة جوان 1772
-4ماجستري ا الكتاب والسنة من كلية العلوم ايسالمية باتنة-جوان 2666م
-1دكتوراه ا الكتاب والسنة من كلية العلوم ايسالمية باتنة-جوان 2669م
-0ليسانيف ختصص الرتمجة والرتمجة الفورية [عر ية/فرنسية/إجنليزية] من كلياة ادداب واللااا
باتنة-جوان 2612
اإلجازات:
-إجازة ا قراءة عاصم

-إجازة رواية ورش عن انفع من طريق األزرق [إىل سورة ايسراء]

إجازة رواية ورش عن انفع من طريق األصبهاين [إىل سورة ايسراء]الوظيفة :أستاذ كلية العلوم ايسالمية-جامعة ابتنة/1اجلزائر.
الرتبة :أستاذ .
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اخلربة املهنية
 -1أستاذ ابلتعليم الثانوي من سنة  1773إىل سنة 2666م
 -2أستاذ مرت ص من  12نوفمرب  2666إىل 2661/11/16
 -3أستاذ مساعد من  2661/11/16إىل 2664/12/19
 -4أستاذ مساعد مكلف ابلدروس من  2664/12/19إىل .2669/12/31
 -5أستاذ حماضر ب من  2669/61/61إىل .2667/12/36
 -6أستاذ حماضر أ من  2667/12/31إىل 2611/69/61

املقاييس املدرسة:

 أوال :ابلتعليم الثانوي -1التفسري -2احلادي -3السارية -4الع يادة -1الف ا  -0أصاول الف ا -9الانمم
ايسالمية

 -اثنيا :ابجلامعة

-1علوم ال رآن -2التفسري التحليلاي -3التفساري املوضاوعي -4حفا وترتياا ال ارآن
-1التاااريا ايسااالمي  -0منهجيااة البح ا ا علااوم ال اارآن  -9إعجاااز ال اارآن -9
ث اف ااة إس ااالمية  -7ايس ارائيليا واملوض ااوعا ا التفس ااري -16ايعج اااز ا الس اانة
-11الث افة ايسالمية -12إعجاز ال رآن -13مصاادر الدراساا ال رآنياة املعاصارة
-14منهجيااة البحا ا التاااريا -11منهجيااة البحا ا الدراسااا ال رآنيااة -10
من ااالد الدراس ااا ال رآني ااة املعاص اارة وإش ااكا ا -19اجتال ااا التفس ااري ا العص اار
احلاادي -19آاي األحكااام -17توجيا ال اراءا -26احلاادي املوضااوعي -21
آاي األحكااام ا اجلانااق ا قتصااادي -22املااد ا إىل يريااا اجلزائاار الث اااا -23
املد ا إىل مصادر يريا اجلزائر --24منهجية البح ا التفسري وعلوم ال رآن
البحوث واملقاالت واملؤمترات:

 رسالة دكتوراه ا التفسري املوضوعي عنوان":أثر الع يدة على الفرد واجملتمع من اللال رآن الكرمي".
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-

-

-

رسااالة ماجسااتري ا التفسااري املوضااوعي عن اوان":أثاار النفاااق علااى الفاارد واجملتمااع ماان
الل ال رآن الكرمي".
كتاب "ايعجاز العلمي ا ال رآن والسنة" .جسور للنشر والتوزيع/اجلزائر2614 :
"التطاارف الفكااري وا ااالل األ القااي –املفهااوم واملعااام" حب ا م اادم مل ا ر "األماان
التطاارف الفكااري وا ااالل األ القااي وأثر ااا علااى اجملتمااع اجلزائااري"-وزارة الش ا ون
الدينية-ديسمرب .2617
"دور امل سسااة الدينيااة ا الاارد علااى الشاابها " حب ا م اادم مل ا ر "األماان الفكااري"-
وزارة الش ون الدينية-ابتنة -ماي .2619
" لفية الطعن ا السنة النبوياة" حبا م ادم ملا ر "األطروحاا املعاصارة ا التعاماا
مع السنة النبوية" ،كلية العلوم ايسالمية-ابتنة-ديسمرب 2619
"الام ا ال رآن الكرمي" ضمن حبوث :موسوعة التفسري املوضوعي/الرايض-السعودية.
"اخلما اار ا ال ا اارآن الكا اارمي" ضا اامن حبا ااوث :موسا ااوعة التفسا ااري املوضا ااوعي/ال ا ارايض-
السعودية.
"حاادود ا ال اارآن الكاارمي" ضاامن حبااوث :موسااوعة التفسااري املوضااوعي/ال ارايض-
السعودية.
"أحكااام ايجهاااض ااو النصااوة الشاارعية ومسااتجدا العلااوم الطبيااة" م اادم لناادوة
الن ا ا ا اوازل الطبيا ا ا ااة ا الف ا ا ا ا ايسا ا ا ااالمي-كليا ا ا ااة العلا ا ا ااوم ايسا ا ا ااالمية-ابتنا ا ا ااة/اجلزائا ا ا اار
2614/12/30
"تد ر ال رآن و ا نفعاال والفعاا" م ادم ملا ر "تاد ر ال ارآن الكارمي" الدوحاة/جويلياة
2613
"دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ا ال اارآن الك اارمي" ض اامن حب ااوث :موس ااوعة التفس ااري املوض ااوعي/ال ا ارايض-
السعودية.

 " ال ا ا اارآن الكا ا اارمي كما ا ااا تعا ا اارف ا ا ا نصوص ا ا ا " ضا ا اامن حبا ا ااوث :موسا ا ااوعة التفسا ا اارياملوضوعي/الرايض-السعودية.
 حتااداي التعاادد اللاااوي ا عصاار العوملااة-جملااة كليااة الدراسااا ايسااالمية والعر يااة-ديب-ايمارا العر ية
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 "النصا اايحة ألوإل األما اار وأع ا اوا م ورعيا ااتهم ما اان ا ااالل ال ا اارآن الكا اارمي" م ا اادم مل ا ا ر"النصيحة :املنطل ا واأل عاد" الرايض/ديسمرب .2612
 "حتدي ااد ج اانيف األجن ااة ااو الط ااق والس اانة" م اادم لن اادوة ايعج اااز الطا ا ا ال اارآنوالس اانة املنع اادة كلي ااة العل ااوم ايس ااالمية/جامع ااة ابتن ااة اب شا ارتا م ااع اهليئ ااة العاملي ااة
لإلعجاز العلمي ا ال رآن والسنة-نوفمرب 2611م
 حبا "فوضااى الفتااوش وإشااكالية املرجعيااة اجلامعااة" م اادم للما ر الاادوإل حااول الفتااوشوض اوا طها ا عصاار العوملااة املنع ااد تلمسااان/اجلزائاار ا إطااار تمااالرة عاصاامة الث افااة
ايسالمية 2611م.
-

-

حب ا  :التفسااري املوضااوعي وفكاارة توفيف ا ا ايصااالم ا جتماااعي والفكااري" م اادم
مل ر "التفسري املوضوعي واقع وآفاق" املنع د كلية الشريعة جامعة الشارقة
حبا ا "تم ااافر أوجا ا ايلا ازام ا التشا اريع ايس ااالمي" م اادم للما ا ر العاش اار لإلعج اااز
العلمي ا ال رآن والسنة املنع د إبسطنبول/تركيا.
حب ا ا "امل ا ا ثرا ايش ااارية دورل ااا ا فه اام ال اانص ال اارآين وإش ااكالية ن له ااا ا الا اانص
املرتجم" م دم مل ر ترمجة معاين ال رآن الكرمي وجدة/املارب.
حب ا "ض اوا ط البح ا ا ايعجاااز العلمااي" م اادم للم ا ر الثااامن لإلعجاااز العلمااي
املنع د جبامعة جيجا/اجلزائر.
حب "املنهد النباوي ا احلفااع علاى أمان األماة الادا لي واخلاارجي وكيفياة ا ساتفادة
من ا ناء إسارتاتيجية أمنياة" م ادم ملا ر السارية النبوياة املنع اد علاى لاامع األسابو
الوطين العاشر لل رآن الكرمي ابلعاصمة.
حب  ":املعامال املالية التعاونياة والتشااركية ايساالمية وأثرلاا ا الوقاياة مان األزماا
ا قتصادية وعالجها" م دم مل ر األزمة املالية املنع د جبامعة اجلنان-طرا ليف-لبنان.
حب ا "التوفيااف ال اارآين لفطاارة حااق الااوطن والعشاارية وكيفيااة ا سااتفادة من ا ا ناااء
املواطن ااة املثالي ااة" م اادم مللت ااى املواطن ااة املنع ااد عل ااى ل ااامع األس اابو احل ااادي عش اار
لل رآن الكرمي ابلعاصمة.
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 م ال ":دور العلاوم الكونياة ا ييياد الادين احلاق" ،حبا م ادم ملا ر "العلاوم الشارعيةوالكونية" ومنشور ابلعدد العاشر من جملة ايحياء الصادرة عن كلياة العلاوم ايساالمية
باتنة.
 م ال ":ال وة النورية لل رآن ومس ولية املسلمو اليوم ا اجلهاد هبا" ،حب م دم مل ر"ايسالم واملسلمون ا ال رن اخلاميف عشر اهلجري" ومنشاور ابلعادد الثاامن مان جملاة
ايحياء الصادرة عن كلية العلوم ايسالمية باتنة.
 م ااال":الب اااحثون ع اان احل ي ااة :دراس ااة ل اادوافع جمموع ااة م اان ال ساوس ااة إىل اعتنا اااقايسااالم ا ال اارن العش ارين املاايالدي" ،منشااور ابلعاادد الرا ااع عشاار ماان جملااة ايحياااء
الصادرة عن كلية العلوم ايسالمية باتنة.
 حب ":صفة نزول ال رآن الكرمي :أثرلا ا تعلما وكيفياة ا ساتفادة منهاا ا نااء مانهدتعليمااي صااحي " م اادم مل ا ر التعلاايم ال اارآين املنع ااد ساانطينة اب ش ارتا مااع اهليئااة
العاملية لتحفي ال رآن.
ابيضافة إىل عض البحوث وامل ا األ رش غري املطبوعة.
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