
 

 

 
 
 

 عمر شابسيغ الدكتوركلمة 
 صفديالالدكتور حممد سعيد  يف حفل استقبال

 عضوا يف جممع اللغة العربية

 
 األستاذ الدكتور مروان احملاسين رئيس جممع اللغة العربية بدمشق

 األساتذة أعضاء امع 
 :احلضور الكرمي

 .السالم عليكم ورمحة اهللا
 الًالدكتور حممد سعيد الصفدي زمييسعدين ويشرفين أن أقدم لكم األستاذ 

املتخصص يف هندسة اإللكترونيات واالتصاالت هو و ،اللغة العربية بدمشقيف جممع  اعضو
 .وله فيهما إسهامات كبرية

اولكن قبل كل ذلك أود أن أشري إىل بعض ما حاق باللغة العربية وخصوص 
 .اللغة العلمية املتصلة باملصطلحات احلديثة

عالء إىل إكان أهل العلم من هذه األمة متشوقني  ،لقرن العشرينيف بدايات ا
كما  ،وجعلها لغة تالحق لغات العامل يف مجيع ما طرأ من علوم حديثة ،شأن لغتهم

 ،عندما كانت العربية هي لغة العلم يف العامل أمجع ،كان األمر قبل سقوط غرناطة
لْوكانت يف أوروبا لغة عية القوم اليت يم لوندخا يف لغاكما يفعل  ،من مفردا
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عندما يرطنون بكلمات أجنبية هلا ما يعادهلا يف  ،ي اللغات األجنبيةاآلن بعض حمب
 .فقط إلظهار معرفتهم بكلمات وال أقول بلغة أجنبية للتباهي فقط ،اللغة العربية

ء إدخال كل ما كان يستجد من كلمات علمية وقد استطاع علماؤنا األجالَّ
. وأذكر من ذلك وكمثال من ألوف األمثلة كلمة أتومبيل ،ة إىل اللغة العربيةحديث

ويستعملها  »من املاء إىل املاء«وكانت هذه الكلمة دارجة .وكتبها البعض أطونبيل
ولكن علماءنا عندما . ماليني العرب سواء يف كالمهم الفصيح أم كالمهم العامي

كلمة ومل يعد اآلن هناك من يستخدم قرروا استخدام كلمة السيارة شاعت هذه ال
ومل حياول أحد من علمائنا إبقاء الكلمة األجنبية معربة حبجة أا . الكلمة األجنبية

 .انتشرت كما يقوم بعضهم بذلك اآلن
وأترحم على من عراب دراسة الطب يف اجلامعة السورية فجزاهم اهللا خري .

العربية لتتفوق على املصطلح األجنيب كانوا ذوي مهم عالية ويدفعون باملصطلحات 
وأنا أريد أن حيصل نفس الشيء يف باقي علوم العصر احلديث . بكل شجاعة

 . من اإللكترونيات واالتصاالت وتقاناما وابتداًء
وهذا ما دفعين إىل اإلصرار على زيادة عدد أعضاء جممع اللغة العربية يف علوم 

ائية بكل تفرعاا اليت دخلت يف كل جمال من وأوهلا علم اهلندسة الكهرب ،اهلندسة
وسأستمر يف هذا الدفع حىت أرى جلان امع للمصطلحات العلمية . واحلياةجماالت العلم 

 .وهي تضج بالعمل
يف  الًيسعدين ويشرفين أن أقدم لكم األستاذ الدكتور حممد سعيد الصفدي زمي

 م١٩٧٧لعمل والتدريس منذ عام بعد أن كنا زمالء يف ا ،جممع اللغة العربية بدمشق
اوعرفته قبل ذلك طالب يف كلية اهلندسة امليكانيكية والكهربائية يف  اوهادئً اجمد

 .جامعة دمشق
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وانتسب يف  م١٩٤٥الدكتور حممد سعيد الصفدي من مواليد دمشق عام 
لية اهلندسة امليكانيكية إىل املعهد العايل الصناعي الذي أصبح ك م١٩٦٤العام 

ج يف ختصص اهلندسة اإللكترونية واالتصاالت يف عام حيث ختر ،والكهربائية
فأوفد يف نفس العام للدراسة  ،وكان األول يف عالماته يف االختصاص م١٩٦٩

على درجة الدكتوراه من جامعة  م١٩٧٤العليا يف فرنسا حيث حصل منها يف عام 
عمل الدكتور . جمال هندسة اإللكترونيات واالتصاالت يف ،بول ساباتية يف تولوز

وحىت م ١٩٧٤للهندسة اإللكترونية يف جامعة دمشق منذ عام  اصفدي أستاذًال
 م١٩٧٥يف مركز الدراسات والبحوث العلمية منذ عام  اوعمل باحثً م٢٠٠٨

وشارك يف املركز يف  ،حيث وصل إىل مرتبة مدير حبوث ،م٢٠٠٤وحىت عام 
درسة العربية للعلوم والتكنولوجيا وغريها من النشاطات العلمية مؤمترات امل
 .والصناعية

يف جامعة القلمون مث  م٢٠٠٤وبدأ يعمل يف التعليم اجلامعي اخلاص يف عام 
حيث قام جبانب التدريس، برئاسة قسم  ،يف اجلامعة العربية الدولية م٢٠٠٦يف 

لرئيس هذه  امث نائب م٢٠٠٨و  م٢٠٠٦هندسة احلاسوب واالتصاالت بني عامي
لكلية اهلندسة  امث عميد م٢٠٠٩-م ٢٠٠٨اجلامعة للشؤون العلمية بني عامي 
 .م٢٠٠٩املعلوماتية يف نفس اجلامعة منذ العام 

صفدي رئاسة حترير جملة جامعة دمشق للعلوم اهلندسية بني التوىل الدكتور 
 .م٢٠٠٩ و م٢٠٠٦عامي 

فدي خالل حياته اجلامعية كانتصالسها الدكتور املقررات اليت در: 
اإللكترونيات  -االتصاالت احلديثة -أسس اإللكترونيات -الدارات اإللكترونية
  .املتقدمة يف االتصاالت
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 .وقام باإلشراف على أربع أطروحات ماجستري وأطروحيت دكتوراه
 .م٢٠٠٥يف جامعة بورتسموث يف عام  ازائر اصفدي أستاذًالوعمل الدكتور 

فمن الكتب عنده عدة  ،حممد سعيد الصفدي عدد من املنشورات للدكتور
 :كتب جامعية هي

 .م٢٠٠٨يف عام ) مشاركة(نظم االتصاالت احلديثة  -١
 .م٢٠٠٤يف عام ) مشاركة( ٣الدارات اإللكترونية  -٢
 .م١٩٨١يف عام  ١الدارات اإللكترونية  -٣

م  ١٩٧٥الناقلة يف عام  ولديه أمليتان جامعيتان إحداها يف فيزياء العناصر نصف
كما .باإلنكليزية والعربية م١٩٩٦والثانية يف اإللكترونيات املتقدمة لالتصاالت يف عام 

عن اإلنكليزية ونشرته املنظمة العربية  الًقام بترمجة كتاب تطوير املنتج بنصف الوقت نق
 .للترمجة يف بريوت

للغة اإلنكليزية يف مقالة علمية با) ١٤(للدكتور سعيد الصفدي ما يزيد عن 
 . جمالت ومؤمترات

من الفرنسية واإلنكليزية كما  الصفدي إىل جانب العربية كاليتقن الدكتور 
 .أنه ملم باللغة األملانية

امسحوا يل أن أقدم التهاين إىل زميلنا اجلديد وإنين مبا أعرفه عنه من إتقان 
يف ضة جممعنا  ومن صدق يف شخصيته أعتقد أنه سيساهم ،وإخالص يف عمله

 .مسامهة كبرية
 والسالم عليكم


