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 السيرة الذاتية
 ( 2020  شباط)

 

 معلومات شخصية

   تراك )جاك( سركيس طوماجياناإلسم: 

    +963 11 6810961 : الهاتف

 0999639513الجّوال: 

 tumajian@gmail.comكتروني: لالبريد اإل

 

 التحصيل العلمي

 .)علوم اللغة( من جامعة سانت آندروز في بريطانيااإلنكليزية  شهادة الدكتوراه في اللغويات   1986

 : سيميائيات التعليمات المطبوعة: الرموز الغرافية.عنوان األطروحة: الرموز اللغوية 

 دنبره، في بريطانيا. إ شهادة ماجستير علوم في اللغويات التطبيقية من جامعة  1976

عنوان األطروحة: النظام الصوتي للحروف الصائتة التي يستعملها العرب المتحدثون  

 باللغة اإلنكليزية.

 دبلوم اللغويات النظرية من جامعة سانت آندروز في بريطانيا. 1975

 دبلوم التأهيل التربوي من جامعة دمشق. 1973

 بدرجة جيد. - اإلجازة في اللغة اإلنكليزية وآدابها من جامعة دمشق 1972/ 9

 جة جيد. بدر  - اإلجازة في اللغة اإلنكليزية وآدابها من جامعة بيروت العربية 1972/ 6

 الفرع العلمي من ثانوية أمية للبنين في دمشق. - الثانوية العامة 1968

 

 التدريب والتأهيل المهني

إتباع دورة تدريب في "تصميم وإدارة الدروس التعليمية التفاعلية على شبكة االنترنت"  2006/ 3

 أقامتها جامعة دمشق ومركز التعليم المفتوح. 

 - أدارها وأشرف عليها أساتذة من جامعة مونص ستّة أشهر "إعادة تأهيل" اتباع دورة  2003

تشرين   - أيلولو ،تموز في جامعة دمشق - مقسومة على مرحلتين: أيارهينو في بلجيكا، 

 .ةالترجمة الدولية المشترك  كليّةتمهيداً إلنشاء  ،بلجيكا ،هينو - الثاني في جامعة مونص 
 

االمتحانات،  ةبكافة الدورات والندوات التي أقامتها جامعة دمشق فيما يتعلّق بأتمت مشاركة اآلن -1986

وبالتعاون مع المركز الثقافي األمريكي والبريطاني ندوات حول اللغة اإلنكليزية وطرائق 

 تدريسها. 

 ا: ت لحضورها والمساهمة بهي عالمؤتمرات األخيرة التي د  

اليونان تحت عنوان "من يملك اللغة  – في أثينا  2018للتعليم ناشيونال جيوغرافيك  ندوة •

 . 2018تشرين الثاني،  24  – 23اإلنكليزية؟" 

الصمود، حدث للمعنيين بسوريا"،    دعمبيروت: "اللغة )اإلنكليزية( و    –المركز الثقافي البريطاني   •

 وحّضرت له عرضاً ضوئيا حول الموضوع من منطلق المستوى الجامعي في سورية.

 

mailto:tumajian@gmail.com


طوماجيان  سركيس  تراك: الذاتية السيرة  

2 
 

 Cengageأقامت مؤسسة المنار للكتاب في سورية بالتعاون مع ناشيونال جيوغرافيك و  •

Learning حول تعليم  لمدرسي المدارس الخاصة بدمشق في فندق الفور سيزنز بدمشق،  ،ندوة

 وكنت فيه المتحدث الرئيس.  2019نيسان   6بتاريخ المدارس الخاصة  نكليزية فياللغة اإل
 

في بداية الثمانينات في استعمال الكمبيوتر ومبادئ    جامعة سانت آندروزعدّة دورات أقامتها    ةتابع م •

 البرمجة.

 

 الخبرة العملية والتطوير المهني

: مدير المناهج في مركز التدريب والتطوير اللغوي  2019تشرين الثاني إلى  2013تّموز  •

(ALTC مركز تعليم اللغة األميركي سابقاً، مسؤول عن تطوير مناهج اللغة اإلنكليزية وأداء ،)

ما كان "مركز اللغة األميركي"  كما كنت المدّرس الرئيس في المركز عند   مدّرسي اللغة في المركز.

(ALC بإدارة أميركية، لحوالي )1991عاماً منذ صيف   18  . 

في لقاءاته مع وسائل   سنوات أقوم بالترجمة الفورية والكتابية لألب الياس زحالوي  10أكثر من  منذ   •

 إلى اللغة اإلنكليزية. )عمل طوعي(. من كتاباتهيد كل ما يراإلعالم المكتوبة والمرئية و 

: رئيس قسم اللغة اإلنكليزية )والترجمة( في 2017لحوالي سنتين ونصف انتهت في نهاية أيلول  •

 جامعة قاسيون. 

: عميد متطلبات الجامعة في الجامعة العربية الدولية،  2012وحتى نهاية نيسان  2009حزيران  •

 بناءللجامعة، لذا فقد كان علي عبء إنشاء العمادة و وهذه العمادة لم يكن لها وجود قبل قدومي

، ومحتواها العلمي المقررات ناهج تقرير مو ، وقسم المتطلبات، هيكليتها وقسميها: اللغة اإلنكليزية

إلى اعتماد كتبها، وانتقاء أعضاء التدريس في كال القسمين واالشراف على التدريس ومتابعة كافة 

كافة المقررات، كما أنني قمت   ات حتّى اإلشراف على األسئلة امتحانوصيل  أمور العمادة بكافة التفا 

ً وقررت بالتعاون مع الزمالء ا ات بتصميم األوراق امتحان لعمادة. كما أدخلت مقرراً مستحدثا

المدرسين محتواه وهو مقرر علم االجتماع. وكذلك فقد ساهمت بشكل فاعل في تحديث الكتب 

اد التدريس في عمادة متطلبات الجامعة فقمت باإلشراف على ترجمة  ومحتوى المقررات لكافة مو 

المتخصصة     Cengage Learningمن إصداركتابين من أّمهات الكتب العالمية الجامعية  الحديثة  

، فصدر الكتابان باللغة العربية بنفس السوية  من اللغة اإلنكليزية إلى اللغة العربيةبالكتب الجامعية،  

عية واإلخراج الفنّي الممتاز والمطابق تماماً للكتابين باللغة اإلنكليزية. كما تم طرح العلمية والطبا 

في نفس الوقت في أمريكا والعالم، حيث  مدخل إلى علم النفس( )مدخل إلى علم البيئة، والكتابين 

 . العالمية كنت قد استقدمت الكتابين من الناشر مباشرة وقبل أن يتم طرحما في األسواق

: مدرس/محاضر للغة اإلنكليزية في الجامعة العربية الدولية  2013صيف  - 2009 انون الثانيك •

. وحيث أنّه لم يكن  الكتابة األكاديمية والبحث العلمي، وكذلك  اللغة اإلنكليزية المتقدمةلمقررين هما:  

:  سمله بإ كتاب معتمد، فقد قمت بمساعدة مدرسو المقرر بإعداد كتاب األخير لهذا المقرر 

Academic Writing & Researchمت صمإخراج الكتاب فنياً و ، كما قمت ب  ً  . غالفه أيضا

بالتزامن مع بدء عملي في الجامعة العربية الدولية، تواصل المركز الثقافي البريطاني في دمشق   •

يين  أشهر للمتدربين الدبلوماسيين البريطان 3لتدريس دورة في الترجمة إلى اللغة اإلنكليزية لفترة 

 بالتدرب فيها  ادبين لدمشق ليقوموالمنت
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وليومين في األسبوع، كنت المحرر الرئيس لنشرة أخبار    2009سنوات انتهت في نيسان    3لحوالي   •

 . القناة الثانية )القناة اإلنكليزية( - بعد الظهر اإلنكليزية في التلفزيون السوري

وكنت قد  - تم استدعائي من قبل السيد وزير التعليم العالي آنذاك 2003آب  وحتّى  2002أيلول  •

لإلشراف على برنامج اللغة   - انتهيت للتو من خدمة رئاسة قسم اللغة اإلنكليزية لثالث سنوات 

اإلنكليزية في الجامعة االفتراضية السورية، ولم يكن لها آنذاك سوى اسمها والطاقم اللبناني الذي 

إنشاء بنيتها الحاسوبية وشبكات التواصل فيها. فكانت أول السوريون المعينين فيها    كان يشرف على

نِهكة إذ كان علي االهتمام بكامل تفاصيل إنشاء الهيكلية التدريسية والعملية فيها   وكانت مسؤوليتي م 

ترنت(  من برامج التدريس والمناهج واستقدام المدّرسين وتدريبهم على التواصل على الشابكة )اإلن 

في وقت كانت الشابكة غير منتشرة وغير معروفة وفيها معوقات كثيرة. فقمت حتى بتصميم سجالت  

الطلبة وسجالت الدوام وجداول الدورات اللغوية المتتابعة والمتداخلة، والتعاون مع المدّرسين،  

للتدرب على برامج    والقيام بكل ما يحتاجه إنجاح العمل، فكنت، مثالً، أ حِضر المدّرسين أيام الجمعة

الحاسوب المستعملة للتواصل مع الطلبة وللتدريس على الشابكة وكل هذه األمور كانت جديدة كليّاً 

 وغريبة عن خبرة الجميع. 

، قمت بتدريس مختلف مقررات اللغة 2006وحتّى صيف  1986منذ عودتي من اإليفاد صيف  •

، الترجمة لمختلف السنوات  ابعة، ومقررات الثالثة والرللسنوات اإلنكليزية واللغويات وخصوصاً 

إضافة إلى مقرر مدخل إلى اللغويات التطبيقية لطلبة دبلوم اللغويات في قسم اللغة اإلنكليزية في  

 لطلبة الدبلوم أيضاً.  "علم اللغة االجتماعي "و  "علم اللغة النفسي " امعة دمشق. كما قمت بتدريس ج

غة اإلنكليزية في جامعة دمشق، فقمت بمسعى كبير اضطلعت بمهام رئاسة قسم الل  1999-2002 •

في تطوير القسم وإدخال الكمبيوتر إلى القسم الستعمال المدرسين وطلبة الدراسات العليا، وسعيت  

ألتمتة السجالت والتقارير، والمساهمة في أتمتة امتحانات غالبية مقررات الدراسة في القسم، فأقمت 

في كلية الطب عدّة ورشات عمل لتعريف الزمالء المدّرسين في  بالتعاون مع مركز تطوير التعليم

 القسم على إمكانيات أتمتة االمتحانات وإيجابياتها.

كوني رئيس قسم اللغة اإلنكليزية وآدابها، فقد كنت االختصاصي بين أعضاء الوفد الذي ضّم وقتها   •

ة رئيس جامعة حلب( اثني عشر شخصاً )بينهم رؤساء جامعات حلب وحمص والالذقية و برئاس

الذي ذهب إلى جامعة القاهرة الستقدام برنامجها في التعليم المفتوح للعمل به في جامعة دمشق. 

فكنت عقب عودة الوفد من القاهرة المسؤول المباشر عن إنشاء قسم الترجمة في التعليم المفتوح في  

الهزيلة المستقدمة من جامعة   قسم اللغة اإلنكليزية في جامعة دمشق. وعندما اطلعت على المناهج

تّمت الموافقة ج سورية على سوية جامعية الئقة.  وب الستبدالها بمناهؤالقاهرة قمت بسعي حثيث و د 

على ذلك من الجهات المختصة، فقمت بشحذ همم المدرسين األكفّاء للقيام بالعبء الكبير. وتم ذلك 

في وقت قياسي. كما كانت الكتب المؤلّفة في القسم أفضل بكثير من تلك المستقدمة من جامعة  

الجامعة ألن جامعة القاهرة    القاهرة. فوفّر هذا التأليف الماليين الكثيرة من الليرات السورية لخزينة

. قمت طبعاً بالتدريس في التعليم المفتوح  كتب الكانت تتقاضى نصف دخل التعليم المفتوح لقاء تأمين  

 علم الداللة، ومقررات الترجمةباللغة اإلنكليزية وكذلك مقررات  القراءة والفهممنها مقررات عدّة 

 . صوتيات اللغة اإلنكليزيةمقرر و

تحقت بالجامعة كمعيد وقمت بتدريس اللغة اإلنكليزية لطلبة السنة الثالثة في كلية : ال1974  -1973 •

 الطب في جامعة دمشق.
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ير في لحوالي سبع سنوات قبيل إحالتي على التقاعد، كان لي شرف انتقائي لعضوية لجنة التحر •

مة للنشر في نسانية، فكنت المسؤول فيها عن تحرير المقاالت المقد مجلة جامعة دمشق للعلوم اال

المجلّة باللغة اإلنكليزية. وقد قمت قبل عضويتي في هيئة التحرير وأثنائها بتقويم الكثير من المقاالت  

 للنشر والتي تتعلّق باختصاصي اللغوي واهتمامي العلمي. للمجلة العلمية المقدمة 

طبيقية  أواخر السبعينات من القرن الماضي وبعد حصولي على الماجستير في اللغويات الت •

)اختصاص تعليم اللغة اإلنكليزية لغير الناطقين بها من جامعة أدنبره( طلبت إلي إدارة جامعة سانت 

كنت أقوم بالتحضير للدكتوراه في اللغويات فيها، تأسيس مركز لتعليم اللغة اإلنكليزية    آندروز، حيث 

هم  لغت دراساتهم بسبب ضعفالدراسات العليا األجانب فيها والذين كانوا يتأخرون في يهتم بطلبة 

، تم تأسيس  يبية، ثم وبعد نجاح التجربةلسنة تجر Pilot projectففعلت ذلك أوالً كـ . اإلنكليزية

وع يّنت مديراً له لألربع سنوات التالية. كنت في هذه السنوات مقرر المناهج، بشكل رسمي المركز 

مدّرساً في المركز طوال هذه السنوات التي طّورت ومدّرب المدّرسين )وكلّهم بريطانيون(، وكذلك  

إلى مؤسسة متطورة   في الجامعة فيها المركز من مشروع تجريبي صغير ملحق بالمختبر اللغوي

تفّرغ لكتابة رسالتي للدكتوراه، والتي كنت عتذار عن متابعة إدارة المركز ألمستقلة. اضطررت لال

 . هاشبه نسيت ركز،في غمرة انغماسي في العمل الممتع في الم

 

   ه باللغة اإلنكليزية(جميع)و نتاج العلمياإل

(، أشرفت على ترجمة كتابين حديثين  2010في السنة الثانية لتعييني عميدا لمتطلبات الجامعة )  •

  أساسيات علم البيئة جامعيين إلى اللغة العربية لتحديث المقررين و لتدريسهما في الجامعة: 

 Cengage Learningمن إصدار  مدخل إلى علم النفسو

، كتاب أعددته خصيصاً لطلبة الجامعة األكاديمية والبحث العلميالكتابة : 2010كانون الثاني  •

باللغة اإلنكليزية  العربية الدولية لرأب الصدع الموجود عند غالبية الطلبة الذين يدرسون 

 األبحاث دون أن يكونون مؤهلين لذلكمقررات اختصاصاتهم ويقدّمون فيها االمتحانات و

( دققت كتاب  2009الجامعة العربية الدولية )كانون الثاني/شباط،  في األسابيع األولى لعملي في   •

خيرية قاسمية لتدريسه في الجامعة لطلبة الفنون الجميلة   " لألستاذة الدكتورةتاريخ الفن القديم"

 في الجامعة العربية الدولية 

السنة   لطلبة التعليم المفتوح، برنامج الترجمة، الكتاب األول  - القراءة والفهم: 2002أيلول  •

 األولى. ويصاحب الكتاب شريط فيديو مدته ساعتين يشرح الطريقة المثلى لتدريسه 

، وهو الكتاب التالي في السلسلة وموجه  الكتاب الثاني - القراءة والفهم: 2003كانون الثاني  •

هذا الكتاب أيضاً  لطلبة السنة األولى، الفصل الثاني في برنامج الترجمة في التعليم المفتوح. و 

 ديو يشرح الطريقة المثلى لتدريسه احب بشريط فيمص

، وهو األخير في السلسلة، وهو مخصص الكتاب الثالث  - القراءة والفهم: 2004كانون الثاني  •

 نامج الترجمة في التعليم المفتوحلطلبة السنة الثانية في بر

 

 االهتمامات

 الخيارات، والترجمة إلى اللغة اإلنكليزية.متعددة اللغة امتحانات تعليم اللغة اإلنكليزية و


