
 سيرة ذاتيت مقتضبت

  بتووس 1951 مارس 26مسري مرزويق ، مومود يف  

  بلكّية  اآد د و ملٌون دد  مياطق ابملروسسّية أ ستاا  اأدد  ملرون و اأ 

 (ثووس)و لؤوساهيات جبامؼة مٌوبة 

  دّرس  اأدد و اأدد  ملقرن و مرتمجة وحارض يف مو ضيؼِا جبامؼات  أجٌبّية ػديدة. 

  مدير وحدة  مبحثUS11ES40 

 ٍ جبامؼة مٌوبة " ثو صل،ثقافة،تر ث " مدير مدر ة  دلكتور 

  اأدد  ملرون، :  مقال ػلمي ابملروسسّية و مؼربّية يف  مليادين  متامية 200 كتااب وورش قر بة 15 أمّف 

 اأدد  مياطق ابملروسسّية،  اأدد  ملقارن، ثؼلميّية  نلّغة  ملروسسّية،  نلغة  ملروسسّية يف  ملغرد  مؼريب 

جنلرت  و أمرياك ومبيان و جلز ئر  يطاميا و ؤ  .ويف ثووس،  مرتمجة واكل بتووس وفروسا وبلجيكيا و ؤ

  َمن  أمّه مؤملاث: 

مدخل  ؤىل هظريّة  مقّصة حتليال وثطبيقا،  دل ر  متووسسّية نلًرش، ديو ن  ملطبوػات  جلامؼّية  -

طبؼة اثهية، د ر  مشؤون  مثقافيّة  مؼامة ببغد د، -  ابلؤشرت ك مع مجيل شاكر1985ابجلز ئر، 

 .1986 دل ر   متووسسّية نلًرش، 

در  ة مقارهة حول ثدريس  نلّغات  اأجٌبّية يف مرحةل  متؼلمي  اأ ايس يف  مبالد  مؼربّية  -

 .1993ابلؤشرت ك مع مخيس بن محيدة،  مليظمة  مؼربّية نلرتبية و مثقافة و مؼلوم 

- Littérature occidentale hors de France ; les écrivains, les œuvres , ENS , 1999   

- Etude comparée de l’Enfer de Dante et de l’Epître de  pardon  d’Abul 'ala- al-Ma'rri ,       , 

CPU, 1989 

- Apollinaire, Alcools,  CPU, 2006 

-  Littérature médiévale, le Roman de Renart, Publications de l’ENS, 1998     

- Individu et communautés dans l’œuvre littéraire d’Albert Memmi , en collaboration avec 

Afifa  Marzouki, L’Harmattan, 2010     
 

:ترمج نللروسسيّة كتاد محمد  ملرزويق مع  مبدو يف حّلِم وترحاهلم حتت غيو ن  -  
En compagnie des bédouins dans leurs campements et leurs déplacements, Centre 

national de traduction, 2010 . 

 



ر جع ترجامت كتب ػديدة نللروسسّية مهنا حّدث  أبو ُريرة قال حملمود  ملسؼدي و حلركة  اأدبّية  -

 متا ع غرش و مؼرشين ميالدي /  و ملٌّية بتووس يف  مقرهني  مثامث غرش و مر بع غرش جهري 

          .نللاضل بن ػاشور و جلازية  مِالمّية حملمد  ملرزويق 

ترمج هصوصا ػديدة كخبري يف  مرتمجة ملائدة  جلامؼة  مؼربّية و مليظمة  مؼربّية نلرتبية و مثقافة يف -

                                     . مامثهيٌات و متسؼييات

 .مدير  ابق دل ر  ملؼلمني  مؼليا بتووس و ملؼِد  مؼايل نلرتبية و متكوين  ملسسمتر جبامؼة ثووس 

  مدير  ابق نلرتبية و متكوين ابمليظمة  مؼاملّية نللرىكوفوهّية. 

 مدير ػام  ابق نلتؼلمي  مؼايل بوز رة  متؼلمي  مؼايل و مبحث  مؼلمي. 

  د رة  مواكةل  جلامؼّية نللرىكوفوهّية  غضو  ابق مبجلس  ؤ

  رئيس  مجلؼّية  متووسسّية مبيد غوجيّة  نلغة  ملروسسّية ورئيس جلية  مؼامل  مؼريب نلجامؼة  دلومّية

د رة ُذٍ  جلامؼة  .اأ اثذة  ملروسسّية وغضو جملس  ؤ

  اكثب ابمؼربّية و ملروسسّية،  أمّف  قصصا ودو وين شؼر وحتصل ػىل  جلائزة  موطيّية اأدد  مشسباد

  .2005 سية 

  ا غّية  أدبّية يف  لؤا ػة  دلومّية  متووسسّية مٌذ  .1985مٌتج حّصة  ؤ


