
 ةسيرة ذاتّية وعلميّ 
 
 
 د منصف الوهايبي.أ

 9191ديسمبر  02في ( تونس) ولد بالقيروان
 
 

 (تونس)بكلية اآلداب والعلوم االنسانّية بسوسة ي ـ استاذ تعليم عال
 0292إلى  0299ـ رئيس لجنة الماجستير بها من 

 بيت الحكمة :والفنونـ عضو المجمع العلمي التونسي للعلوم واآلداب 
 األدب العربي القديم واألدب العربي الحديث: االختصاصـ 
 والنقد( فرنسّية / عربّية) والترجمة 
 
 :حاصل على 
 

  في قراءة القدامى وفي الّنّص الّشعريّ : صناعة الّشعر عند أبي تّمام ومكّوناته: "دكتوراه الّدولة 

 بمالحظة مشّرف جّدا 0222كلية اآلداب بمنوبة جوان 

  الجسد المرئّي والجسد المتخّيل في شعر أدونيس(: "2دكتوراه الحلقة)في البحث شهادة التعّمق" 

  9111أفريل  1كلية اآلداب 

 أفريل  1ـ كلية " التجربة الصوفّية في مفرد بصيغة الجمع ألدونيس" شهادة الكفاءة في البحث
9111 

  9190/9192أفريل  1ـ كلية األستاذية في اللغة واآلداب العربية 
 
 

 :أعمال علميّة صادرة حديثا 

  2102هللا والمتكلّمون معه في القرآن ، دار آفاق تونس 

  2102الثالث المرفوع في قصص الحّب عند العرب، دار آفاق تونس 

 

مثل جائزة شاعر عكاظ : وحظي بعضها بجوائز. صدرت له مجموعة من الكتب الشعريّة والسرديّة

 :من هذه األعمال. وغيرهما وجائزة عبدالعزيز سعود البابطين،

 

  0892ألواح ـ ديوان شعرـ دار سيريس ،تونس 

  0880من البحر تأتي الجبال ـ ديوان شعر،دار أميّة ،تونس 

 2112دار الينابيع ،دمشق 2..ط, 0889دار صامد ،تونس  0.مخطوط تمبكتوـ ديوان شعر، ط 

 أبوالقاسم "جائزة البنك التّونسي حصل على .2111ميتافيزيقا وردة الّرمل ـ ديوان شعر ،القيروان

 0888لعام " الّشابي

 2112فهرست الحيوان ـ ديوان شعرـ دار محمد علي تونس 

 2112كتاب العصا ـ ديوان شعر، دار النهضة بيروت 

  2118أشياء السيّدة التي نسيت أن تكبرـ ديوان شعرـ تونس 

  2102ديوان الصيد البحري، منشورات آفاق ـ تونس 



  2102تونس ( رواية)هل كان بورقيبة يخشى حقّا معيوفة بنت الضاوي دار المها 

 2102ـ سلسلة عيون المعاصرة ـ جائزة الكومار الذهبي  تونس ( رواية )عشيقة آدم 

  2102ليلة الإلفك ، رواية، دار آفاق تونس 

 

ويديّة والبرتغاليّة ترجمت مختارات من هذه الكتب إلى الفرنسيّة واألنقليزيّة واأللمانيّة والسّ 

 وآخرها كتاب شعري صدر عن دار برونو دوساي بفرنسا.واإلسبانيّة

        Moncef Ouhaibi,Que toute chose se  

taise,Paris 2012 

 نيكوس غاتسوس:جائزة المتوّسط للشعر:وقد حصل على جائزة لجنة التحكيم        

        PRIX MEDITERRANEE DE LA POESIE « NIKOS GATSOS  » 

  2102ـ جائزة أفضل ديوان، عبد العزيز سعود البابطين         

 2102ـ جائزة شاعر عكاظ         

 

 :أعمال أخرى

 

  تحت برج الّدلو، كتاب شعرّي للّسويدي أوستون شوستراند عضو لجنة نوبل، ترجمة باالشتراك

 0892مع محّمد الغّزي ، سيريس،تونس 

 قصائد من الشعر البرتغالي المعاصر لروزا :ما ينقص االخضر ليكون شجرة، ونخلة القيروان

 21102أليس برنكوـ ترجمة باالشتراك مع الشاعرة تونس 

 فلم وثائقي خيالي عن زيارة الّرّسام بول كلي لتونس والحّمامات والقيروان : بلدا يشبهني يا

 0882تونس.، كتابة وسيناريو باالشتراك مع المخرج هشام الجربي 0802عام

 ، 0889بانتظار ابن رشد ، مشاركة في كتابة الّسناريو ، مع نفس المخرج 

 ترجمة عن الفرنسية ـ منشورات المركز الوطني : رواية للتونسيّة فوزيّة الزواري: المتورنة

 2118للترجمة ـ تونس 

 

ـ اليمن ـ فلسطين ـ لبنان ـمصرـ سوريا ـ العراق : مشاركات في ملتقيات أدبيّة وعلميّة بالعالم العربيّ 

…  المغرب ـ الجزائرـ  ليبيا ـ سلطنة عمان ـالعربيّة الّسعوديّةـ اإلمارات العربيّة المتّحدة ـ البحرين ـ 

 الّسويد ـ ألمانيا ـ فرنسا ـ اسبانيا ـ البرتغال ـ بلغاريا:وبأوروبا

 2112إلى  2110بالبرتغال من  مدير جمعيّة العتبة الثقافيّة ببورتو 

 

     
 


