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 جامعة القاهرة
 كلية اآلداب

  قسم اللغات الشرقية وآدابها
 

 السرية الذاتيةأوالً: 
 

 سمر إبراهيم محمد فراج   :االسم
 جامعة القاهرة -اآلداب: كليةال
 s_i_farrag2007@hotmail.com :كرتونىربيد االال

 70572557110 - 70553005250  - 7532007207 رقم التليفون:
 محافظة الجيزة ـ جمهورية مصر العربية 4991/  9/ 41 امليالد:

 الدرجات العلمية:
جًدا مع  ، بتقدير جيد 4991الليسانس الممتاز فى اللغات الشرقية من جامعة القاهرة عام  -4

 مرتبة الشرف 
موضوع " كتاب النحو السريانى  ، فى 2001الماجستير فى اآلداب من جامعة القاهرة عام   -2

 ( ترجمة ودراسة " بتقدير ممتاز . 4019إليليا الطيرهانى ) 
، فى موضوع الحروف فى اللغة  2009الدكتوراه فى اآلداب من جامعة القاهرة عام   -1

 السريانية دراسة نحوية داللية " ، بمرتبة الشرف األولى . 

 الوظيفة احلالية:     -
 حتى اآلن  2040من  قية ، كلية اآلداب ، جامعة القاهرةمدرس بقسم اللغات الشر  -
 حتى اآلن  2044من مدرس منتدب بقسم اللغات الشرقية كلية اآلداب ـ جامعة األسكندرية  -

 
 الوظائف السابقة : 

 . 2001 -4991معيد بقسم اللغات الشرقية ، كلية اآلداب ، جامعة القاهرة ، عام  -1
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 2040ـ  2001ة ، كلية اآلداب ، جامعة القاهرة ، عام مدرس مساعد بقسم اللغات الشرقي  -2

 

ا: األنشطة واإلجنازات التدريسية
ً
 ثاني

 
 

 سنة التدريس الفرقة اسم املقرر مسلسل
 5707 الثانية  اللغة السريانية  0
،  5705، 5700 الرابعة  اللغة السريانية  5

5703  ،5702 
 5707 ة الثالث األدب السريانى ) قبل المسيحية ( 3
التأثيرات العربية  واليونانية فى النحو  2

 السريانى
 5700/5705 دراسات عليا 

 5700/5705 دراسات عليا  علم األصوات فى السريانية  2
 5700/5705 دراسات عليا  علم الصرف فى السريانية  0
الفروق بين اللهجتين الشرقية  0

 والغربية 
 5700/5705 دراسات عليا 
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ا: املهام واألنشطة البحثية والعلميةث
ً
 الث

 املؤمترات -1
 

 عنوان املؤمتر م
 و مكان االنعقاد

نوع  التاريخ
 املشاركة 

 عنوان البحث

التأثيرات األجنبية فى اللغات  0
واآلداب الشرقية ـ   مركز 

 الدراسات الشرقية

الرابط " أيس " فى الجمل غير  بحث 5705أكتوبر 
 نانية الفعلية وتأثره باليو 

المؤتمر الدولى األول للدراسات  5
اآلرامية والسريانية ـ كلية اآلداب ـ 

 جامعة القاهرة

بحث مشترك  5702مارس 
مع د/ منال 
عبد الفتاح 

أستاذ مساعد 
اللغة 

الحبشية ، و 
د/ سهير 

دوينى أستاذ 
مساعد 
األدب 
العبرى 

 الوسيط  

أقوال أحيقار فى اآلرامية 
الحبشية  والسريانية والعبرية و 

 دراسة تحليلية 

 
 

ا
ً
 : املهام واألنشطة البحثية والعلميةرابع
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 اإلشراف على الرسائل: -2
 

درجة  التاريخ اسم الباحث الدرجة عنوان الرسالة م
 اإلجازة

األبنية الفعلية فى اللغة اآلرامية  1
 والسريانية  

 ماجستير 
) إشراف 

مشترك مع أ. د. 
ماجدة عماد 
 الدين سالم ( 

د أحمد جها
 مطاوع

يناير 
5702 

لم تناقش 
 بعد

 
 
 
 
 

ا
ً
 : املهام واألنشطة البحثية والعلميةخامس

 األحباث -3
 

 التاريخ اسم اجمللة عنوان البحث م
الرابط أيس فى الجمل غير الفعلية وتأثره  0

 باليونانية 
التأثيرات األجنبية مجلة مؤتمر 

 فى اآلداب الشرقية
 5705أكتوبر 

مجلة مركز الدراسات البردية  )إعادة قراءة ودراسة لغوية (  52بردية كاولى  5
 والنقوش 

 5703مايو 
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 5703 غير منشور  التنكير فى السريانية   3
أقوال أحيقار فى اآلرامية والسريانية والعبرية  2

والحبشية  دراسة تحليلية ، بحث مشترك مع 
د/ منال عبد الفتاح أستاذ مساعد اللغة 

د/ سهير دوينى أستاذ مساعد الحبشية ، و 
 األدب العبرى الوسيط

 5702 مجلة هرمس ـ جامعة القاهرة 

 
 
 
 

ا
ً
 : املهام واألنشطة البحثية والعلميةسادس

 اإلصدارات واملنشورات -4
 

 التاريخ دار النشر الكتابعنوان  م
البيان فى لغة السريان ـ  مستوى أول ـ ) مؤلف  0

 بالمشاركة مع أ. د. ماجدة عماد الدين سالم  ( 
 5772 

البيان فى لغة السريان ـ مستوى ثان ـ ) مؤلف بالمشاركة  5
 مع أ. د. ماجدة عماد الدين سالم  (

 5770 

البيان فى لغة السريان ـ مستوى ثالث ـ ) مؤلف  3
 ماجدة عماد الدين سالم  ( بالمشاركة مع أ. د.

 5771 

األدب اآلرامى ونماذج من نصوصه المتخصصة  )  2
 إعداد مشترك مع أ. د. ماجدة عماد الدين سالم  (

 5770 

  5702-5703مسلسة فى حلقات المشاركة مع د/ سعيد رجب فى وضع هوامش وتعليقات  2
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لترجمة أ.د. ماجدة عماد الدين سالم لكتاب النحو 
 السريانى لروبنز دوفال  . 

مجلة الدراسات 
 الشرقية 

    
    

 
 
 
 
 
 
 

ا
ً
 : املهام واألنشطة البحثية والعلميةسابع

 اجلمعيات العلمية وعضوية جمالسها
 اجملالت وعضويةجمالسها: -5

 

 تاريخ نوع العضوية اجلمعية العلمية م
 العضوية

حتى -0110 عضو عامل  جمعية خريجى اللغات الشرقية 
 اآلن

 
 
 

ا
ً
 : األنشطة املؤسسيةثامن
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  :عضوية اجملالس -
  عضوية اللجان: -

 
 5702منسق المعايير األكاديمية والبرامج الدراسية بوحدة الجودة بالكلية من مايو  -0
 جودة بالقسمتعليم والتعلم  بلجنة الالمعيار منسق   -5
   5702 -5702مقرر ملف الدراسة الذاتية للقسم عام  -3
 ية بالقسم اللجنة االجتماعمقرر  -2

   
 
 
 
 

ا: 
ً
املساهمة فى خدمة اجملتمع والقطاعات الثقافية احمللية تاسع

 والدولية
 

 ورش عمل:
دورة تدريبية فى " االتجاهات الحديثة فى التدريس " ،عقدت فى مركز تنمية قدرات أعضاء   -4

 .  9/9/2040إلى  1/9/2040هيئة التدريس والقيادات جامعة القاهرة فى الفترة من 
ورة تدريبية فى " نظم االمتحانات وتقويم الطالب " ،عقدت فى مركز تنمية قدرات أعضاء د  -2

 .  22/9/2044إلى  21/9/2044هيئة التدريس والقيادات جامعة القاهرة فى الفترة من 
دورة فى " آرامية البردى " عقدت فى مركز الدراسات البردية والنقوش فى الفترة من   -1

 .  2042/ 21/9إلى  9/1/2042
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دورة فى " آرامية العهد القديم " عقدت فى مركز الدراسات البردية والنقوش فى الفترة من   -1
 .  2042/ 20/40إلى  1/40/2042

/ 42ورشة عمل بعنوان " مهارات اإلطفاء واألمن " عقدت فى كلية اآلداب ـ جامعة القاهرة  -1
9  /2041  

" عقدت فى كلية اآلداب ـ جامعة القاهرة ورشة عمل بعنوان "كيفية كتابة الدراسة الذاتية  -1
41/40/2041 

ورشة عمل بعنوان " توصيف المقرر الدراسى " عقدت فى وحدة ضمان الجودة واالعتماد ـ  -9
 21/44/2041جامعة القاهرة " األربعاء 

ورشة عمل بعنوان " الخطة البحثية " عقدت فى وحدة ضمان الجودة واالعتماد ـ جامعة  -2
 41/1/2041اء القاهرة " األربع

 

  ندوات عامة: -
،ضإكاااحم  ضءزاا اااحمضض22إلقاااحماضرحم اااز ضلزراااتضالربداةاااحمعضالني مشاااوض حم باااوضكااا ض ااا ض ااا  ض ض ز مشاااوضراااحم  ض -

 ضض2112مشنحممشزض  داةوضلغ مشوضهلحمض ض
 ضظاا ا زضلغ مشااوضربضالني مشااحمعضا دا  ااوض ضضإلقاحماضرحم ااز ضلزرااتضالربداةااحمعضالني مشااوض حم بااوضكاا ض اا ض اا   -

 2112ن فمنيض
ية بمركز الدراسات البردية والنقوش لمناقشة بحث " ازدهار الخطوط اآلرامية حلقة بحث -

  2041/  9/ 42وتطورها " 
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ا
ً
 : اجلوائز التقديرية والشهاداتعاشر

 
 

لقب المدرس المساعد المثالى عن قسم اللغات الشرقية ـ كلية اآلداب ـ جامعة القاهرة من  -4
 .  2001رة نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة القاه

لقب العضو المثالى للهيئة المعاونة عن قسم اللغات الشرقية ـ كلية اآلداب ـ جامعة القاهرة   -2
 .  2009من نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة 

 
 
 
 

 الت أخــــــــــرىا: جمــحادى عشر
 

رديـات عـادة قـراءة لبالمشاركة فى مشروع بحثى بمركز الدراسات البردية بجامعة عين شـمس بعنـوان " إ
 .   مستمر لمدة ثالث سنواتالمشروع ، و  5703ألفنتين " من 

 
 
 


