.سيـرة ذاتيـة.
اإلســم واللــقـب
تاريخ ومكـان الوالدة

حميده بن محمد المأمون النيفـر.
 6491/66/61بتونس.

إجازة في اآلداب العربية،جامعة دمشق ،سورية.6411-
الشهادات الجـامعية
دكتوراه في الدراسات اإلسالمية ،جامعة السربون  ،باريس ،فرنسا.6491-
دكتوراه الدولة في العلوم اإلسالمية،جامعة الزيتونة،تونس .6441
دراسات إسالمية.
االختصاص
أستاذ تعليم ثانوي من سنة  1791إلى سنة .1791
التـدرج الـوظيفي
أستاذ مساعد بكلية اآلداب ،عنابة،الجزائر.1791:
أستاذ مساعد بالكلية الزيتونية تونس 1791:ـ . 1771
مستشار بديوان وزارة التربية والعلوم تونس .1771-1797:
أستاذ محاضر بمعهد الحضارة اإلسالمية بجامعة الزيتونة:
.1771-1771
أستاذ تعليم عال بالمعهد األعلى ألصول الدين بجامعة الزيتونة منذ سنة . 1771
إجادة الفرنسية  ،معرفة األنجليزية.
اللغات واإللمام بها
رسالتي الدكتوراه وقع نشر دراسات وبحوث بعدة
البحوث والمؤلفات إضافة إلى
ْ
مجالت علمية بتونس والمشرق وأوروبا (انظرالقائمة المصاحبة).
المشاركة في عدة ملتقيات علمية بتونس والبالد العربية واألوروبية
المــــــلتقيــــات

قائمة البحوث والدراسات العلمية المنشورة.
()1119-6446

- "L'individu" dans le Texte coranique, Congrès sur "l'Individu au Maghreb", Bayt-al
-Hikma, Tunis 1991.
- Ethique médicale, Universalité et Culture, dans la revue scientifique de la Faculté
de Théologie de Sicile, n°1 Année I, 1992; et dans la revue IBLA n° 172, Tunis,
1993/2.

ختم النبوة و ميالد إنسان جديد  ،مجلة منبر الحوار  ،بيروت،السنة السابعة،عدد. 99،1779النخب واإلصالح و مشكلة الحوار ،مجلة االجتهاد ،العدد  91السنة الخامسة ،بيروت. 1771 ، "اآلخر" و معضلة التطرف ،صحيفة " الحياة" ،لندن ،أفريل  ، 1771ومجلة منبر الحوار،بيروت ،ماي . 1771
- Foi et Justice, Participation à un ouvrage collectif du GRIC, Ed.Centurion, Paris
1993.
- Les "Gens du Livre" en Occident Musulman, d'aprés le recueil de Fatwas de
"Wancharissi", participation au
seminaire de l'Université de Rome "La
Sapienza",Rome , Fevrier 1994.
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 تونس، 111  عــدد، مجلة الدراسات االقتصادية واالجتماعية، العالم الشاهد:" "محمد النخلي.1771
 مجلة آفاق الثقافة والتراث، "التفسير العلمي" من طنطاوي جوهري إلى أبي حامد الغزالي.1771  اإلمارات العربية المتحدة،9عدد
 المعهد، مداخلة في ملتقى الخبراء العرب، "الطفل" في خطاب النصوص اإلسالمية التأسيسية. 1771  تونس،العربي لحقوق اإلنسان
. 1/1771 ،191 مجلة معهد اآلداب العربية عدد، "الكتّاب" في االجتماع اإلسالمي األول.1771 ، بيروت، دار قتيبة،أربعة مجلدات،  مختصر تفسير المراغي- Pluralisme et Laïcité, Participation à un ouvrage collectif du GRIC, éd. Centurion,
Paris 1996.

 مجلة آفاق الثقافة، قراءة في التجربة التاريخية للغرب اإلسالمي: المعيار والهويّة والحوار.1779 اإلمارات العربية المتحدة،  دب ّي11والتراث عدد
- Mohammad Iqbal et le questionnement de la prophétie, Revue IBLA, Tunis n°178,
1996/2.

، كلية اآلداب منوبة،  ملتقى المسلم في التاريخ، اإلنسان والزمان في منظومة إقبال التجديدية.1779 تونس
.1779  المغرب، الدار البيضاء، نشر دار الفنك، قراءة في المنهج:  التفاسير القرآنيّة الحديثة.1779  المعهد األعلى ألصول الدين تونس1 مجلة التنوير عدد،ّ التراث َكالّ والتراث أال- La Nahda et la régénération des valeurs, Revue Asien Afrika Latinamerika, n°140
Berlin 1998.
- L’Islam, les droits de l’homme et le questionnement de la modernité; Centre
international de recherche et d’étude sociologique, Messine , Italie 1998.
- Le Fœtus dans le discours coranique et le droit musulman ; Le Courrier du GERI,
Recherches d’Islamologie et de Théologie musulmane ; n° 2, 1998.
- Le péché dans le texte coranique: étude linguistique, Participation à un ouvrage
collectif du GRIC , Paris 1999.

 تونس،  منشورات مؤسسة التميمي، بين القصر والجامع إضاءة على المؤسسة الدينية األندلسية.1777
-Coran, Révélation et histoire culturelle; Revue EUNTES DOCOTE, LII , Urbaniana
University Press, Rome, 1999.
- Islam et Modernité : Quêtes et défis du XX ème siècle; Colloque international à la
Fondazione Giorgio CINI-Venise, Italie 2000.

 قراءة في مناهج المفسرين المعاصرين ؛ دار الفكر بيروت، اإلنسان والقرآن وجها لوجه.9111
- Foi et croyants, communauté musulmane et pluralité de l’expression. Etude de la
notion de foi dans le texte coranique et la tradition prophétique. Collaboration aux
travaux du GRIC, Marseille France 2001.
- L’Homme vicaire de Dieu: conscience religieuse et Universalité dans le Coran.
Centre pour les études religieuses comparées «Edouardo Agnelli » Turin, Italie 2001.
- Les exégèses modernes du Coran : Sacraliser le patrimoine exégétique ou rendre au
texte son ouverture; Revue « La Médina » n°11 Nov. 2002-

 محمد الوقيدي ) دار الفكر بيروت.لماذا أخفقت النهضة العربية ؟ (حوارية عن النهضة مع د.1111
 مؤسسة الملك عبد، بتونس-6446-6494 قراءة في تجربة إصالح مادة التربية اإلسالمية1112 - المغرب،  الدار البيضاء،العزيز للدراسات اإلسالمية والعلوم اإلنسانية
 قراءة للتجربة التاريخية للغرب اإلسالمي؛ مجلة قضايا إسالمية: اآلخر والهوية والتراحم-

1

معاصرة  ،عدد  19بيروت .1119
النص الديني والتراث اإلسالمي ؛ دار الهادي بيروت .1119 المسألة النسائية في بعدها الثقافي  :قراءة في وثائق مغاربية ،مجلة اآلداب العربية  ،تونس ،خريف .1119
 تجديد التفسير وإشكالية المعاصرة ،مجلة الحياة الثقافية  ،عدد  616تونس سنة .1112 الحوار اإلسالمي المسيحي  :رهان للحاضر؛ حوارية و تأليف مشترك مع األب موريسبورمانس ،دار الفكر  ،بيروت .1112
 الخطاب الديني في الصحافة التونسية  ،قراءة في مرحلة التأسيس ،النشر الجامعي  ،تونس.1119

* رسائل الدكتوراه التي أشرفت عليها
-1المفسر والنص  :مسألة المعجزة بين الرازي والمراغي.
 -1التوجه المقاصدي عند المفسرين ابن عاشور ودروزة.
 -1هللا والعالم واإلنسان عند ابن رشيد النيسابوري.
 -1مؤسسة اإلفتاء في المملكة العربية السعودية :التاريخ والرجال والمرجعية.
-1التنوع الثقافي وأثره الحضاري باألندلس من الفتح اإلسالمي حتى القرن الرابع الهجري.
 -9التجديد وتط ّور الفكر المغاربي المعاصر :إشكالية اإلنسان عند الحبابي وجعيط وأركون.
 -9عبد العزيز الثميني وآراؤه الكالمية .
 -9خصوصية المذهب الحنفي بتونس وتطوره في عهد الدولة الحسينية.
 -7الحركية االجتماعية والثقافية بتونس في القرن التاسع عشر قراءة في كتاب اإلتحاف.
 -11دعوة الرسل بين الخصوصية والتكامل في القرآن الكريم.

