
 

  
  
 

  شابسيغ السيرة الذاتية للدكتور عمر
  عمر بن أمحد محدي شابسيغ: االسم
  دمشق 28/6/1936: التولد
  سورية -دمشق/ 245/ب .ص: العنوان
  /3114540:/هاتف

  
  :التعليم
أكادميية االتصاالت يف سانت : دكتوراه علوم تقنية يف االتصاالت واحلوسبة - 

  .1977: روسيا -بطرسربغ
 .1976:روسيا - نت بطرسربغسا: شهادة ركن عليا - 
 1953:مصر - جامعة االسكندرية) اتصاالت(بكالوريوس هندسة كهربائية  - 
 دمشق -جتهيز البنني األوىل -شهادة الدراسة الثانوية - 

  
  :دورات أخرى

  .1970: فرنسا: دورة اتصاالت بعيدة املدى متعددة األقنية - 
 .1963: انكلرتا: دورة اتصاالت واختبارات السلكية - 
 .1960-1959: القاهرة:نهجية تدريسدورة م - 

  
  :العمل

  .عضو جممع اللغة العربية بدمشق:اآلن - 2008
حماضر يف كلية اهلندسة امليكانيكية والكهربائية يف جامعة دمشق وأحد : اآلن - 1965

  .مؤسسي قسم اهلندسة الكهربائية ومنهاج اهلندسة اإللكرتونية
  .استشاري اتصاالت وحوسبة: اآلن - 1999
  .ات والتعليميكاتب يف التقنية واالجتماع: اآلن - 1965
  .مستشار اتصاالت كوارث يف الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة: - 2003



 

  .ضابط يف القوات املسلحة تقاعد برتبة عميد: 1986- 1959
  .رئيس وصاحب مؤسسة نظم احلاسبات احملدودة: 1999- 1986
  .حتضري لدرجة الدكتوراه: 1977- 1972

  
  :الهندسية الرئيسية المشاريع

  .تصميم وتنفيذ رحبة إصالح واختبار ومعايرة أجهزة االتصاالت: 1962
  .تصميم وتنفيذ أنظمة حتكم عن بعد باألجهزة الالسلكية: 1962
  .تصميم وتنفيذ نظام اتصاالت السلكية برقي وهاتفي على مستوى القطر: 1963
  .حمطيت إذاعة كبريتني غطيةتصميم ودراسة ت: 1965
  .تنفيذ خمرب اختبارات كوابل االتصاالت: 1970
  .كوابل حمورية يف القطر  تصميم وتنفيذ أول نظام اتصاالت: 1970
تصميم وتنفيذ مودمي زحزحة زاوية الطور متعدد السرعات حصل من أجله على : 1980

  .شهادة تقدير
  .تصميم طريقة جديدة للحصول على الزحزحة الدنيا للرتدد: 1981
  .خمرب اختبارات أجهزة ال سلكية إقامة: 1986
  .حوسبة نظام إدارة حقل نفط: 1989
  .تعليم حوسبة املصارف للمصرف التجاري السوري: 2001 - 1992
  .وضع نظام حوسبة مستشفى: 1995
  .وضع نظام حوسبة السجل املدين: 1998

  
  ):وكلها ألول مرة في وقتها في القطر(مشاريع تخرج طالب الهندسة 

  .تردداتمودمي زحزحة  - 
 .مودمي بزحزحة زاوية الطور تفاضليا - 
 .مودمي بزحزحة رباعية لزاوية الطور - 
 .نظام اتصال طيف منثور مباشر - 
 .مرسل ومستقبل يف الرتددات العالية - 
 .الرتكيب الرقمي املباشر للرتددات - 
 .اجلهاز الالسلكي الربجمي - 



 

 .ل صغري مكعبتسا - 
  

  المنشورات
  الكتب) أ

  1962 :ن اإلنكليزية إىل العربية مبجلدينترمجة م: مبادىء الالسلكي - 
  1964 :ترمجة من الفرنسية إىل العربية مبجلدين: مبادىء الكهرباء - 
   1965 :أملية لكلية اهلندسة: أجهزة القياس الكهربائية - 
  1965 :أملية لكلية اهلندسة: القياسات اإللكرتونية - 
  1980 :ترمجة من الروسية إىل العربية:الرياضيات والصراع املسلح - 
  1980 :ترمجة من الروسية إىل العربية: حبوث العمليات - 
  1982 :الرتددي األدىن التعديل: اجلزء األول: التقنيات احلديثة يف التعديل الرقمي - 
  1986 :االتصاالت البعيدة هلواة الالسلكي - 
 1992 :ترمجة من الروسية إىل العربية: فك رموز الكتابات القدمية يف القفقاس - 
 1994 :ترمجة من اإلنكليزية إىل العربية: ت االلكرتونية املتقدمةأنظمة االتصاال - 
 1995 :ترمجة من الروسية إىل العربية: إبادة الشراكسة - 
 1997 :ترمجة من الروسية إىل العربية: ذكريات ضابط روسي يف القفقاس - 
  2001 :لتعارفوا - 
 2002 :ترمجة من الروسية إىل العربية:ضياع بالد الشراكسة - 
 2003 :هزة اتصاالت الطوارىءتشغيل أج - 
 2003 :ترمجة من اإلنكليزية إىل العربية: اتصاالت الطوارىء - 
 2003 :ترمجة من اإلنكليزية إىل العربية :إدارة الكوارث - 
   2004 :مرجع يف مبادىء الالسلكي - 
  2004 :ترمجة من األملانية إىل اإلنكليزية: لالتصاالت الرقمية) آلفا(مرجع نظام  - 
 :ترمجة من الفرنسية إىل اإلنكليزية: عدد زوايا الطور لالتصاالت الرقميةمرجع نظام ت - 

2004  
ا -    2011:ترمجة من اإلنكليزية: نظرية الكشف والتقدير وتطبيقا

  
  



 

  المقاالت) ب
  المقاالت العلمية

  1966:خاليا احملروقات - 
 1966:اعتمادية األجهزة اإللكرتونية - 
 1968:ريةمبادىء استخدام احلواسب لألغراض العسك - 
 1968:مبدأ اتصاالت احلزمة اجلانبية الوحيدة - 
 1968: اتصاالت الكوابل احملورية - 
 1968: التجديدات يف االتصاالت التكتيكية - 
  1969:اجلرب البويل - 
 1969: مركبات الرتددات - 
 1969:ترمجة من اإلنكليزية إىل العربية: اتصاالت النفاذ العشوائي واملخاطبةاحملددة - 
 1969:لاتلسو االتصاالت عرب ا - 
 1970:االتصاالت الالسلكية الرتوبو سفريية - 
 1975:بالروسيةزحزحة زواية الطور بوجود التشويش ثبات االتصاالت الالسلكية ذات  -
 1979: االتصاالت الالسلكية الرقمية - 
 1980: أمتتة أنظمة القيادة والسيطرة - 
 1981: احلاسب كأداة يف القيادة والسيطرة - 
 1981: يف االتصاالت الالسلكيةأنواع التعديل الرقمي  - 
  1982:باإلنكليزية: تأثري التشويش على استقبال التعديل الرتددي األدىن - 
 1997: خصائص حوسبة املصارف - 
 1997:احلوسبة املؤسساتية مقابل احلواسب الشخصية - 
خوارزمية االستقبال األمثل إلشارات التعديل التفاضلي بزحزحة زاوية الطور بوجود  - 

 2004:باإلنكليزية: وتشويشضجيج غاوسي 
 قيد األجناز: االستقبال األمثل إلشارات التعديل الرتددي األدىن بوجود التشويش - 

  
  مقاالت في اإلدارة

  1966:عن اإلنكليزية: لنفتح عقولنا الباطنه - 
 1971:الرجل الكريه الذي يقول دائماً ال عن اإلنكليزية - 



 

 1971:عن اإلنكليزية: حرر نفسك من التوتر - 
 1971:عن اإلنكليزية: الناس يف أن يصبحوا كما حتب ةمساعد - 
 1982:عن اإلنكليزية: إدارة اخلالفات - 
  1984:عن اإلنكليزية: قانون التأخري - 
ام اآلخر  -    1985: وع مار فشل مشبا

  
  مقاالت في اللغة العربية) ج

  1997تشرين : اقرتاح خبصوص اللغة العربية الفصحى - 
 1997تشرين : اتاللغة العربية الفصحى أمجل اللغ - 
 1997تشرين : اللغة العربية يف مدارسنا وبراجمنا اإلعالمية - 
 2002تشرين :أنقذوا اللغة العربية - 
 2004تشرين : ماذا فعل بك أهلك؟!عجيب أيتها اللغة العربية - 
 2006تشرين : ماذا فعلنا بلغتنا - 
 2010الثورة :وقد بدأ حيصل اخلطر على العربية - 

  
  مقاالت في التعليم) د

  1997تشرين : عليم يبدأ باالطالع على ثقافات اآلخرينالت - 
  1999تشرين: عملية حتديث املناهج، هل حققت أهدافها: نظرة يف التعليم - 
  1999تشرين : املناهج اجلامعية): 2(نظرة يف التعليم  - 
 2000تشرين : التعليم عن طريق اللعب –نظرية يف التعليم والتقدم  - 
 2000تشرين : واملفاضلةاالمتحانات : نظرة يف التعليم - 
 2000تشرين ): جمالت األطفال(نظرة يف التعليم واحلضارة  - 
 2000تشرين : الكتب املدرسية: نظرة يف التعليم - 
 2004تشرين : التعليم العايل يف سورية - 
 2005تشرين : اخرتاق حرمة الدروس واملدرسني يف مدارسنا - 
 2005نتشري: هل سنطور حقاً أنظمة االمتحانات يف الشهادات؟ - 
 2005تشرين : هل بدأت اخلطوة األوىل يف انفراج أزمة التعليم العايل - 
 2005تشرين : قانون تنظيم اجلامعات - 



 

 2006تشرين : التعليم العايل مرة آخرى - 
 2006تشرين : عن التعليم العايل - 
 2006تشرين: مشاكل التعليم العايل اليت ال تنتهي - 

  
  :مقاالت في الحوسبة) ه

  1997تشرين : اتيةقفزة نوعية للمعلوم - 
 1997تشرين : نظام احلاسب يف املصرف جيب أن يتميز مبزايا حمددة - 
 2006هل حنن مستعدون للتكنولوجيا؟ تشرين  - 

  
  :مقاالت في االقتصاد) و

  2002تشرين ): إعادة النظر يف التكليف الضرييب(هاجس اقتصادي ملواطن  - 
 2002شرين ت): اإلجحاف حبق املتقاعدين) (2(هاجس اقتصادي ملواطن  - 
 2002تشرين: معاناة مواطن بسيط أو متقاعد - 
 2002تشرين: أين اإلصالح يف مشروع قانون ضريبة الدخل؟ - 
 2004االقتصادية : الرشوة - 
 2004تشرين : حول مشروع قانون العاملني اجلديد - 
 2004اهلدر وماذا؟ تشرين  - 
 هذههل حقاً نعرف معاين : استثمار - عوملة - اقتصاد سوق –ختطيط مركزي  - 

 2005تشرين : الكلمات؟
 2005تشرين : أطلقوا حرية التجارة والصناعة - 
  2005رسم البيئة؟ تشرين  - 
 2005تشرين : املواطن تعبان مع املالية - 
 2005ماذا حيصل؟ تشرين : مؤسسة اإلسكان - 
 2005تشرين : قانون التطوير واالستثمار العقاري - 
 2005تشرين : التقاعد املبكر والبطالة - 
 2006تشرين: عن نبع الفيجةارفعوا أعينكم  - 
 2006تشرين : رأي يف العقود - 
 2006تشرين : إىل أين يقودنا فريقنا االقتصادي - 



 

 2006جملة أبيض وأسود :قانون العقود وارتفاع تكاليف املشرتيات احلكومية - 
  
  مقاالت في الشأن العام ) ز

  1998تشرين : صناعة اإلنسان العريب احلديث: رؤية يف مستقبل األمة - 
  1998تشرين : ق عن اليهود والصهيونيةحقائ - 
  2000السفري : حقائق تارخيية: العرب والقفقاسيون - 
  2000تشرين : احلقوق العربية يف فلسطني - 
   2000تشرين : العنصرية اإلسرائيلية - 
  2000تشرين : ذكرى الكارثة - 
  2001تشرين : رؤية يف البحث العلمي - 
  2001تعويضات ومن يدفع ماذا؟ تشرين  - 
  2005تشرين: لغاؤهاقوانني جيب إ - 
وإدارة الكوارث يف ) تسونامي(الدروس املستفادة من كارثة احمليط اهلندي  - 

  2005تشرين :سورية
  2005تشرين : غوطة دمشق وإنقاذ ما ميكن إنقاذه - 
  2005تشرين : هذه إهانة ولن أبصم: إىل وزير االقتصاد - 
  2006تشرين : خماطبة رجال الدولة للشعب - 
  2006تشرين : طوة املوظفاملواطن املسكني أمام س - 
  2006تشرين: أنقذوا طريق الغوطة - 
  2006تشرين : أوقفوا جمزرة الغوطة - 
   2006تشرين : مأساة معاق - 

  
  :المنشورات على الشابكة

   2007: أملاين –إنكليزي –روسي  -عريب - قاموس شركسي - 
 2001:لتعارفوا - 

  
  



 

  
  :المحاضرات

  في االتصاالت
 2009:إدارة اإلشارة: ددات العاليةاالتصاالت الرقمية احلديثة يف الرت  - 
  2004: إدارة اإلشارة - مؤسسة االتصاالت: اتصاالت الطيف املنثور - 
إدارة : تأمني االتصاالت الالسلكية يف الرتددات العالية إىل املنطقة امليتة - 

 1999:اإلشارة
  

  :في اللغة العربية
ا -    2008:مجال اللغة العربية وماذا حنن فاعلون 
 2010:ربية ومرونتها عرب العصورصمود اللغة الع - 

  
  في التعليم

  2001: ما هو املطلوب من اجلامعات اخلاصة يف سورية - 
  

  :متفرقات
  2005االصالح  - 
 2005مدخل إىل هواية الالسلكي  - 
تمع  -   2005هواية الالسلكي يف خدمة ا
 2006القرار  إختاذآليات  - 
 2008) ةباالنكليزي(مىت ينجح التدخل الشعيب يف التخطيط العمراين  - 

  
  :اللغات

  .الشركسية وقليل من األملانية -الفرنسية -الروسية -اإلنكليزية: إضافة للعربية
  

  :الجمعيات
  .نقابة املهندسني - 



 

 .اجلمعية السورية للمعلوماتية - 
 ).عضو مدى احلياة( IEEEمعهد املهندسني الكهربائيني واإللكرتونيني  - 
 .مجعية االتصاالت يف املعهد السابق - 
 .وسبة يف املعهد السابقمجعية احل - 
 .أكادميية العلوم يف نيويورك - 
 .اجلمعية الوطنية للجغرافيا - 
 .مجعية هواة الالسلكي عرب السواتل - 
 .مجعية أصدقاء دمشق - 
 اجلمعية السورية العلمية التقنية هلواة الالسلكي - 

  
  :الهوايات

  ة البيئةمحاي - الفلك - هواية الالسلكي - املوسيقى – التصوير – الكتابة – القراءة
  


