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الشهائد
 الباكالوريا ،الجزء األول  ،2404الجزء الثاني  2493من المعهد الثانوي للذكور بصفاقس
 اإلجازة في اللغة و اآلداب العربية  ،تونس 2490
 التبريز  ،برتبة أول ،باريس 2494
 دكتوراه الدولة في اآلداب  ،تونس 2494

الوظائف
 أستاذ بالمعهد الثانوي للذكور بباردو  2490 ،ـ  2492و  2499ـ 2499
 أستاذ بالمعهد الثانوي المختلط بقفصة  2492 ،ـ 2499
 مساعد ثم أستاذ مساعد بدار المعلمين العليا بتونس 2494 - 2494 ،
 أستاذ محاضر بكلية اآلداب و العلوم اإلنسانية بتونس 2499 - 2494 ،
 أستاذ الحضارة العربية والفكر اإلسالمي بجامعة منوبة ،كلية اآلداب4334 -2499 ،
 رئيس مؤسس لنادي السينما بقفصة 2499 – 2490
 كاتب عام فرع دار المعلمين العليا لنقابة التعليم العالي والبحث العلمي2493-2449 ،
 رئيس قسم العربية بدار المعلمين العليا بتونس 2444 ،
 عميد كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية بتونس 2499 - 2490 ،
 رئيس اللجنة القطاعية إلصالح برامج العربية بوزارة التربية  2494 ،ـ 2499

 مكلف بمهمة تنسيق اإلصالح الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي2494-2499،
 رئيس لجنة انتداب المساعدين 2442-2443
 عضو لجنة انتداب األساتذة المحاضرين 2440 -2499و2444-2449
 رئيس لجنة انتداب األساتذة المحاضرين 4332-4333
 عضو اللجنة االستشارية ألساتذة التعليم العالي 2444-2444و4332-4333
 عضو لجنة جائزة  4نوفمبر لإلبداع 2443-2494
 عضو المجلس التنفيذي لمنظمة اإليسسكو ( الرباط )  2444 ،ـ 2440
 عضو المجلس االستشاري لمركز الدراسات االسالمية بالقيروان  2444 ،ـ
 عضو لجنة المتابعة لمعهد البحوث حول المغرب المعاصر 2440،ـ4334
 عضو اللجنة الوطنية للتقييم ·2449 - 2440 ،
 عضو المجلس االقتصادي واالجتماعي 2444 - 2440 ،
 عضو المجلس العلمي لألكاديمية المغاربية للعلوم بطرابلس 2440 ،
 عضو الهيئة العلمية للمعهد العربي لحقوق اإلنسان 2442 ،ـ
 رئيس لجنة مناظرة التبريز في اللغة واآلداب العربية2444-2440 ،
 رئيس لجنة انتداب متفقدي التعليم الثانوي في التربية والتفكير اإلسالمي 2442ـ2449
 رئيس لجنة مناظرة الكفاءة للتعليم الثانوي في التربية والتفكير اإلسالمي 2444
 صاحب كرسي اليونسكو لألديان المقارنة بجامعة منوبة 4330 - 2444 ،
 باحث ) ( Fellowفي معهد الدراسات المتقدمة ببرلين ( Wissenschaftskolleg zu
2444 ،)Berlinـ4333
 عضو لجنة القراءة والتقويم لسلسلة "دراسات" في جامعة الزيتونة ((2444-2449
 عضو مجلس المؤسسة العربية للتحديث الفكري ،جنيف 4330ـ4339
 عضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واالنتقال الديمقراطي واإلصالح السياسي ،مارس -
سبتمبر4322
 عضو المجمع التونسي "بيت الحكمة"4324 ،
 عضو هيئة التحرير أو الهيئة االستشارية بمجالت إسالميات-مسيحيات (رومة) والمجلة العربية
لحقوق اإلنسان (تونس) وآداب القيروان (القيروان) ومق ّدمات (المغرب) ودراسات مغاربية
(المغرب) و ( La Revueباريس)
 مدير سلسلة "معالم الحداثة" الصادرة عن دار الجنوب  ،تونس

المنشورات
Iـ الكتب
1ـ مقامع الصلبان ،للخزرجي ،تونس ،مركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتماعية ) 2440
تحقيق -نفد(
2ـ الرسالة العسجدية في المعاني المؤيدية ،للصنعاني ،تونس-طرابلس ،الدار العربية للكتاب 2449
(تحقيق – نفد)
3ـ الفكر اإلسالمي في الرد على النصارى إلى نهاية القرن الرابع/العاشر ،تونس-الجزائر .2499 ،ط،4
بيروت ،دار المدار اإلسالمي  4334مع مق ّدمة خاصة
4ـ اإلسالم و الحداثة  ،تونس ،الدار التونسية للنشر  ، 2443ط ، 2442 ، 4ط ،0دارالجنوب  2449؛
ط ،2بيروت ،دار المدار اإلسالمي 4334؛ ترجمة فارسية :اسالم ومدرنتيه ،مع مقدمة خاصة ،ص
ص ،42-24تهران 4332 / 2090؛ نرجمة إنجليزية  ،Islam and Modernityالمكز الوطني للترجمة

.4323
5ـ لَبِنات ،تونس ،دار الجنوب 2442؛ ط 4322 ،4؛ ج  2و ،3تونس ،دار الجنوب 4322؛  0ج،
بيروت ،دار المدار اإلسالمي .4320
6ـ Ces Ecritures qui nous questionnent, La Bible et le Coran, Paris,
( Centurion 1987باالشتراك مع فريق البحث اإلسالمي المسيحي(
7ــ ) Foi et justice, Paris, Centurion 1993باالشتراك مع نفس الفريق(
8ـ ظواهر حضارية في تونس القرن العشرين ،كلية اآلداب بمنوبة( 2449 ،إشراف)
9ــ المسلم في التاريخ ،ج ،2كلية اآلداب بمنوبة 2449 ،وج ،4مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود
للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانية ،الدار البيضاء(2444 ،إشراف)
10ــ تحديث الفكر اإلسالمي ،الدار البيضاء ،دار الفنك2449 ،؛ ط ،4بيروت ،دار المدار اإلسالمي
 .4334ترجمة فارسية :عصرى سازى انديشه دينى ،تهران ،نشر ناقد229 )4330( 4902ص·

11ـ اإلسالم بين الرسالة والتاريخ ،بيروت ،دار الطليعة ،4332 ،ط4339 4؛ ترجمة فرنسيةL'islam :
 entre le message et l'histoire, Paris, Albin Michel-Tunis, Sud Ed., 2004وترجمة
انقليزيةIslam between message and history, Edimburgh University Press 2009 :
وترجمة فارسية :إسالم ميان حقيقت وتجلى تاريخى ،تهران ،كوير)4322( 2040 ،؛ ط)4320( 4
12ـ ب .برجر ،القرص المقدّس· عناصر نظرية سوسيولوجية في الدين ،تونس ،مركز النشر الجامعي
( 4330تعريب ،باالشتراك)
13ـ في الشأن الديني· دروس كرسي اليونسكو لألديان المقارنة  ،4334-2444تونس ،كلية اآلداب
بمنوبة ودار سحر 4330 ،؛ ط ( 4339 ،4إشراف}
11ـ اإلسالم واحدا ومتعددا ،بيروت ،دار الطليعة  4339ـ  29(4323عنوانا) (إشراف)
11ـ مستقبل اإلسالم في الغرب والشرق ،دمشق ،دار الفكر ( 4339باالشتراك مع مراد هوفمان)
 11ـ La pensée islamique. Rupture et fidélité,Tunis,Sud Editions/Paris, Albin
Michel 2008
 11ـ الثورة والحداثة واإلسالم ،حوار مع كلثوم السعفي ،تونس ،دار الجنوب (.4322طبعتان) والقاهرة،
الهيئة المصرية العامة للكتاب  .4324ترجم إلى الفرنسية تحت عنوانRévolution, modernité, :
 islamمع ملحق  ،دار الجنوب .4324
 – 11مرجعيات اإلسالم السياسي ،تونس – بيروت – القاهرة ،دار التنوير  4322؛ ط .4320 4
 – 11المصحف وقراءاته ،قيد الطبع ،سيصدر قريبا في المغرب 2 ،أجزاء (إشراف)

IIـ الفصول بالعربية والفرنسية في مجالت علمية وكتب جماعية 111 :
 IIIـ عرض كتب 11 :
 IVـ تقديم كتب 31 :
Vـ تعريب  :فصالن
 VIـ مقاالت صحفية 18 :
 VIIـ أعمال أخرى متنوعة 1 :
 VIIIـ استجوابات 11 :
 IXـ مشاركة في ندوات منشورة 11 :

إشراف على بحوث جامعية
أ -دكتورا الدولة  29 :أطروحة
ب – الدكتورا  9 :أطروحات
ج  -شهادة التع ّمق في البحث  22 :رسالة
د  -شهادة الدراسات المع ّمقة (الماجستير منذ  24 : )2881رسالة
هـ  -شهادة الكفاءة في البحث  43 :مذكرة

مشاركة في لجان المناقشة
أ -دكتورا الدولة  20 :أطروحة
ب -التأهيل  :ملف واحد
ج -الدكتورا  0 :أطروحات
د -شهادة التعمق في البحث 0 :رسائل
هـ -شهادة الدراسات المعمقة 22 :رسالة
و -شهادة الكفاءة في البحث 44 :مذكرة

