تغى اهلل انشؼًٍ انشؼيى

انسيزة انذاتيت
يُايش 2012و


انبيبنبث انشخصيت:














د .أحمذ محمذ أحمذ رحمت
انذياَح :يغهى
ذاسيخ انًيالد 22 :يُايش  1664و
يكاٌ انًيالد :يذيُح ػطثشج
انعُغيح :عىداًَ
انؽانح اإلظرًاػيح :يرضوض
ػذد االتُاء :شالشح تُاخ
يكاٌ اإلهايح :يذيُح انخشطىو تؽشي  -انقاكيح يشتغ  20/4يُضل سهى  1ؽاسع سهى 8
يكاااٌ انؼًاام :ظايؼااح انغااىداٌ نهؼهااىو وانركُىنىظيااا  -كهيااح انلُااىٌ انعًيهااح وانرطثيويااح  -هغااى
انرقًيى انقُاػً.
انؼُىاٌ :ظايؼح انغىداٌ نهؼهىو وانركُىنىظيا ؿ .ب - 404 :كهيح انلُاىٌ انعًيهاح وانرطثيوياح
 هغى انرقًيى انقُاػًسهى انهاذق +246612422244 :يؽًىل
سهى انهاذق يكرة 5660848 :داخهً138 :
انثشيذ اإلنكرشوًَahmed.rhama@gmail.com :
Ahmedrahama@sustech.edu

انمؤهالث انعهميت:





دكرىساج :انلهغلح كً انلُىٌ (انرقًيى انقُاػً)  -ظايؼح انغىداٌ نهؼهاىو وانركُىنىظياا -كانياح
انلُىٌ انعًيهح وانرطثيويح  -انؼاو  2010و
ياظغريش :انرشتيح  -ظايؼح انخشطىو  -كهيح انرشتيح  -انؼاو  2000و
دتهىو ػانً :انرشتيح  -كهيح انرشتيح  -ظايؼح انخشطىو  -انؼاو  1666و
تكااانشيىط :انرقااًيى انقااُاػً  -كهيااح انلُااىٌ انعًيهااح وانرطثيويااح  -ظايؼااح انغااىداٌ نهؼهااىو
وانركُىنىظيا  -انؼاو  1684و

انتذرج انعهمى األكبديمى:

 أعرار يغاػذ كثشايش  2011و.
 يؽاضش  2000و  2010 -و.
 يغاػذ ذذسيظ  1661و  2000 -و.
1

انوظيفت انحبنيت:

 سئيظ هغى انرقًيى انقُاػً
 أعرار يغاػذ يرلشؽ  -كهيح انلُىٌ انعًيهح وانرطثيويح.

 يُغاان تااشايط انذساعاااخ انؼهيااا وانثؽااس انؼهًااً ،نكهيااح انلُااىٌ انعًيهااح وانرطثيويااح
ياسط2011و.
 يذيش ؼاضُح انرقًيى انقُاػً (أشاز) أؿغطظ 2010و.

انبحوث وانذراسبث واالوراق:







سعانح تؼُىاٌ( :إؽكانياخ ذقًيى وذقُيغ االظهضج وانًؼذاخ انشياضايح كاً انغاىداٌ) .سعاانح
هذيد نُيم دسظح انذكرىساج كً كهغلح انلُىٌ (انرقًيى انقُاػً) ،انؼاو  2010و
سعانح تؼُىاٌ( :انًُارض انرؼهيًيح انًعغًح وأششهاا ػهاً انرؽقايم انذساعاً نًاادج انشياضاياخ
كً يشؼهح األعاط انؽهواح االوناً تىالياح انخشطاىو) ،سعاانح هاذيد نُيام دسظاح انًاظغاريش ذاى
انشتط كيها ياتيٍ انًُاهط وذكُىنىظيا انرؼهيى وذخقـ انرقًيى انقُاػً انؼاو  2000و.
وسهااح تؼُااىاٌ( :يؾاااكم انهؼااة وانطلىنااح كااً انغااىداٌ) هااذيد نههميااح انغااىداَيح نهًىافاالاخ
وانًواييظ يٍ ضًٍ وسؽح ػًم انهعُح انلُيح نهؼة ويغرهضياخ االطلال ،انؼاو 2004و.
وسهح تؼُىاٌ (:انرقًيى انقاُاػً ودوسِ كاً انرطاىس انقاُاػً كاً انغاىداٌ) هاذيد نهًشكاض
انوىيً نهثؽىز واإلعرؾاساخ انقُاػيح يٍ ضًٍ كؼانياخ انًثاادسج انوىيياح نراىطيٍ انرقاًيى
انهُذعً وانقُاػً كً انقُاػح انغىداَيح وتانرؼاوٌ يغ ؽشكح كُاَح نههُذعح وانخذياخ انلُيح
انًؽذودج تراسيخ  2011/2/2و ،انًثادسج ذًد ترىظيح يٍ انغيذ /وصيشانقاُاػح نركاىيٍ كشيان
يركايم نهرقًيى انهُذعً وانقُاػً وذؽد سػايرح.
وسهح تؼُىاٌ( :ذقاًيى ا نًغاروثم ) هاذيد نهيماح انًهكياح انلكشياح انغاىداَيح ياٍ ضاًٍ كؼانيااخ
اإلؼرلال تانيىو انؼانًً نهًهكيح انلكشيح  2011/4/26و.

انذوراث انتذريبيت:
 دوسج ذذسيثيح ػهاً انكراتاح انؼهًياح ترااسيخ األشُايٍ 2012/4/23و تًؼهاذ انًىعايوً
وانذسايا تئؽشاف يعهح انؼهىو وانرواَح.







دوسج ذذسيثيااح كااً أعاعااياخ انروااىيى اناازاذً وضااًاٌ انعااىدج تراااسيخ انصالشاااء 2011/11/22و
تواػح انىؼذج كهيح انطة انثيطشي.
دوسج ذذسيثيح كً إظادج يهاساخ انثؽس انؼهًً تئؽاشاف كهياح انذساعااخ انؼهياا وانثؽاس انؼهًاً
كً انلرشج يٍ  14-11يىنيى  2011و تانًشكض انغىداًَ انرشكً -ؽًثاخ انضساػيح.
دوسج كُياخ إػذاد ذواسيش انروىيى انخاسظً وانًوىيىٌ انخاسظيىٌ تئؽشاف إداسج انروىيى انزاذً
وضًاٌ انعىدج تعايؼح انغىداٌ كً انلرشج يٍ /16 -15يايى 2011/و.
دوسج ذذسيثيح ؼىل تشَايط انُريعح تئؽشاف انؾمىٌ انؼهًيح كً انلراشج  6 -8يااسط 2011و –
تكهيح ػهىو انؽاعىب.
إؽشاف ػهً دوسج ذذسيثيح ألعاذزج ويخرقيٍ يٍ وصاسج انرشتياح وانرؼهايى كاً (ذقاًيى وإَرااض
انىعائم انرؼهيًيح) وتانرؼاوٌ يغ كهيح انلُىٌ انعًيهح وانرطثيويح  1666و.
دوسج كً إداسج انعىدج انؾايهح  -وصاسج انقُاػح واإلعصصًاس  -انؼاو  2002و.

انخبزاث اإلضبفيت:

 خثشج كً يعال ذقًيى وإَراض نؼة االطلال ألؿشاك ذشتىيح وذؼهيًيح  -ظايؼح االؼلاد نهثُاخ
 كهيح ػهى انُلظ وسياك األطلال  -إداسج انرؼهيى هثم انًذسعً2002 -1688و2

 خثااشج كااً يعااال ذقااًيى وإَراااض األشاااز واػًااال األنًىَيااىو  -ؽااشكح انًؼااذاخ انًكرثيااح إؼااذي
ؽشكاخ يعًىػح تيطاس  -ؽشكح داَلىديى نهقُاػاخ انخؾثيح وانًؼذَيح.

اننشبطبث:








ػضى يؤعظ وسئيظ نعُح انرغييش نرأعيظ إذؽاد انًقًًيٍ انغىداَييٍ يُايش 2012و
ػضىيح انعًؼيح انؼشتيح نًقًًً انلُىٌ انرطثيويح انواهشج  2011و.
ػضىيح إذؽاد انرؾكيهييٍ انغىداَييٍ2006و.
عكشذيش ظًؼيح انًقًيٍ انقُاػييٍ انغىداَيح  1668و 2004 -و
ػضىيح ظًؼيح انًقًًيٍ انقُاػييٍ انغىداَيح.
ػضىيح إذؽاد انؽشكييٍ انغىداَييٍ.
ػضىيح ظًؼيح كالؼح انثغاذيٍ انغىداَيح.

انمجبنس:







ػضى انًعهظ اإلعرؾاسي إلداسج اإلعرصًاس تانعايؼح أتشيم  2011و
ػضى ويوشس يعهظ تؽىز كهيح انلُىٌ انعًيهح وانرطثيويح  2011و.
ػضى يعهظ أعاذزج ظايؼح انغىداٌ نهؼهىو وانركُىنىظيا  2006و وؼرً ذاسيخح.
ػضى يعهظ أعاذزج كهيح انلُىٌ انعًيهح وانرطثيويح  2006و وؼرً ذاسيخح.
سئيظ يعهظ هغى انرقًيى انقُاػً  2006و وؼرً ذاسيخح.
ػضى يعهظ هغى انرقًيى انذاخهً تكهيح انلُىٌ انعًيهح وانرطثيويح.

انهجبن:
 ػضااى ويوااشس نعُااح نعُااح ذلؼياام دساعااح انااذتهىو انرًهيااذي انرؽااىيهً كااىم انعااايؼً نهذاسعاايٍ
انًروذييٍ نهذساعاخ انؼهيا (انًاظغرش وانذكرىساِ) يٍ ؿيش داسعً انلُىٌ 2012/4/3و.
 ػضى نعُح وضغ انخطح اإلعرشاذيعيح نكهيح انلُىٌ انعًيهح وانرطثيويح نهؼاو  2014 -2012و
 سيمظ نعُح انروىيى واإلػرًاد  -هغى انرقًيى انقُاػً  2006و وؼرً ذاسيخح.
 ػضى نعُح يشاظؼح وذطىيش يُاهط ويوشساخ كهيح انلُىٌ انعًيهح وانرطثيويح  2006و.
 سئيظ نعُح يشاظؼح وذطىيش يُاهط ويوشساخ هغى انرقًيى انقُاػً  2006و.
 ػضى نعُح هياو يقُغ انًؼذاخ انشياضيح  1666و.
 ػضى انهعُح انلُيح نهؼة ويغرهضياخ األطلال،انهميح انغىداَيح نهًىافلاخ وانًواييظ 2004و
 ػضااى نعُااح إخرياسانًُرعاااخ وانًؼشوضاااخ نًؼااشك هميااح سػايااح اإلتااذاع انؼهًااً  2006و
يؼشك انخشطىو انذونً.
 ػضى نعُح ذؽكيى يؼشك هميح سػايح اإلتذاع انؼهًً يؼشك انخشطىو انذونً 2006و
 ػضى نعُح َوم هغى انرقًيى انقُاػً انً انًثاًَ انعذيذج  2005و.
 ػضى نعُح يورشغ دساعح يخطط يىهغ ويثاًَ كهيح انلُىٌ  2006و.
 ػضى انهعُح انلُيح انًكهلح تعًغ انًؼهىياخ وانىشائن يٍ كهياخ انلُىٌ انؾثيهح  2004و.

انمشبركبث:

 يؼشك انىالياخ  -يؼشك انخشطىو انذونً  -ظُاغ االشاز  1664و.
 يؼشك انروُيح انغىداَيح َ -ادي ذىظيق انؼهى  1686و.
 يعًىػح يؼاسك  -داس انخشطىو نهُؾش  1688و 2002 -و.
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يؾاسكح كً يؼشك انعايؼح نهغيذ /وصيش انقُاػح (يعًىػاح أشاشااخ) ويؾااسكح ياٍ ضاًٍ
يعًىػح ػًم يٍ هغى انرقاًيى انقاُاػً وتاإلؽارشاى ياغ كهياح ؽاًثاخ انضساػياح (تطاسياح
ذشتيح دواظٍ تياك وألؼى) طىسخ وأَرعد توغى انرقًيى انقُاػً تراسيخ  2010/12و.
يؾااااسكح كاااً وسؽاااح ػًااام يُااااهط انرقاااًيى انهُذعاااً كاااً انعايؼااااخ انغاااىداَيح ترااااسيخ
 2011/2/2و وهً يٍ ضًٍ كؼانياخ انًثادسج انوىييح نرىطيٍ انرقًيى انهُذعً وانقُاػً
كً انغىداٌ وانرً أهيًد تانًشكض انوىيً نهثؽىز وتًثادسج يٍ انًشكض وتانرؼاوٌ يغ ؽاشكح
كُاَح انهُذعيح وتشػايح انغيذ /وصيش انقُاػح د .ػىك انعاص.
يؾاسكح كً وسؽح انؼًم انرً أهيًد كً انلرشج يٍ  30 - 28ياسط  2011و توغى انرقاًيى
انقُاػً وتشػاياح انهعُاح انلُياح واإلعرؾااسيح نهوغاى وانراً أهيًاد ياٍ أظام ذقاًيى وؼاذاخ
ػشك يرؽشكح نهثاػح انًرعىنيٍ ،وهذكد إنً وضغ وإيعاد ؼهىل ظزسيح نًؾااكم هازج انلماح
وذطااىيش ؽااكم انخااذياخ انًوذيااح نهااى وػثااشهى تانقااىسج انًشاػيااح نهُااىاؼً اإلظرًاػيااح،
اإلهرقاديح ،انثيميح ،انقؽيح واإلعرخذاييح ،وانعًانياح ،وتًؾااسكح يعًىػاح ياٍ انًقاًًيٍ
انقُاػييٍ ويٍ ظهاخ يخرهلح.
ذُظاايى وسؽااح ذذسيثيااح نرؼهاايى كُااىٌ طااً و ذطثياان انااىسم (أوسيـااايً) نطااالب هغااى انرقااًيى
انقُاػً وأتُاء انؼايهيٍ تانكهيح تانرؼاوٌ ياغ انغالاسج انياتاَياح تاانخشطىو (انًهؽان انصوااكً)،
كااً انلرااشج يااٍ  2011/4/20 - 4/16و ،هااذكد انىسؽااح إنااً انرؼشيااق تأؼااذ كُااىٌ انصواكااح
انياتاَيح ،سكغ انًهاساخ وانوذساخ ودػى انعاَة اإلظرًاػً.
انًؾاسكح يغ انعًؼيح انرشكيح ( TIKAيؤعغاح انرُغاين وانرؼااوٌ انرشكياح) تانغاىداٌ وكهياح
انؼًاااسج ظايؼااح انغااىداٌ نهؼهااىو وانركُىنىظيااا ويذيُااح أكشيويااا انركُىنىظيااح ،كااً وضااغ إطاااس
وذقااىس نكيليااح ػًاام هغااى انُعاااسج تااانًشكض انرشكااً تانغااىداٌ واناازي يرثااغ نىاليااح انخشطااىو
وذشؽيػ انكىادساألكاديًيح وانروُيح انًُاعاثح انراً ذغايش انؼًام توغاى انُعااسِ تاانًشكض تًذيُاح
انخشطىو تؽشي انؽهلايا يىنيى 2012و.

انمشبركبث انخبرجيت:

 انًؾاسكح كًؽكى نالوسام انؼهًيح انرً هذيد ضًٍ كؼانياخ انًؤذًش انذونً األول نهرقًيًٍ
انؼاااشب تانوااااهشج كاااً انلراااشِ ياااٍ  25-21يىَياااى 2012و ،ياااغ ؼضاااىس كؼانيااااخ انًاااؤذًش
وانًؾاسكح كًُاهؼ إلؼذي ظهغاخ انًاؤذًش كاً ياىو 2012/6/24و .وانازي َظًراح انعًؼياح
انؼشتيح نًقًًي انلُاىٌ انرطثيوياح وظايؼاح ؼهاىاٌ انرطثيوياح ،تانرؼااوٌ ياغ انعًؼياح انؼشتياح
نهرًُيح وتانرضايٍ يغ يؤذًش إَرشتيهذ نهؼًاسج وانرؾيذ تانواهشج
 انًؾاسكح كً انًهر وً األول نهًقاى انؼشتاً وانازي َظًراح انعًؼياح انؼشتياح نًقاًًي انلُاىٌ
انرطثيويح تانرؼاوٌ يغ انعًؼيح انؼشتيح نهرًُيح وتانرضايٍ ياغ ياؤذًش إَرشتيهاذ نهؼًااسج وانرؾايذ
تانواهشج كً انلرشج يٍ  2011/6/24 -23و
 دػااىج نهًؾاااسكح كااً كؼانياااخ  Braun Prize Forum 2009وػضااىيح نعُااح انرؽكاايى
نهًهشظاٌ  2006و.

اإلسثشبراث:

 إعرؾاسي :ؽشكح داَلىديى نهقُاػاخ انخؾثيح وانًؼذَيح  1664و  1664-و.
 إعرؾاسي :ؽشكح انًؼذاخ انًكرثيح إؼذي ؽشكاخ يعًىػح تيطاس 2000و  2003-و.
 إعرؾاااسي :يااٍ ضااًٍ يعًىػااح يااٍ انًقااًًيٍ انقااُاػييٍ نرؽااذيس وسػ اإلَراااض نهميااح
اإليذاخ انطثيح (إَراض أشاز ويغرهضياخ انًغرؾلياخ)  2006و.

اننشبط األكبديمى:

 ذذسيظ يوشس إعرذيى انرقًيى انقُاػً.
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ذذسيظ يوشس ذوُياخ اإلخشاض وانؼشك.
ذذسيظ يوشس يُاهط انرقًيى.
ذذسيظ يوشس انرغىين.
ذذسيظ يوشس ذكُىنىظيا ػًم انًُارض.
ذذسيظ يوشسانشعى انؽش وسعى انًُظىس.
إؽشاف تؽىز ويؾاسيغ انرخشض.
يشؽذ اكاديًً.

انمشبريع:










كشاعً إظالط طالب ظايؼح انغىداٌ  150كشعً
طاوالخ سعى هُذعً  +يواػذ كهيح انهُذعح ظايؼح انغىداٌ
كشاعً هاػح يؽى األييح ظايؼح انغىداٌ
تطاسيح دواظٍ كهيح انضساػح ؽًثاخ ظايؼح انغىداٌ
طاوالخ سعى هُذعً  +يواػذ ظايؼح انًـرشتيٍ  45عهًد تراسيخ2011/12/30:و
طاوالخ سعى هُذعً  +يواػذ ظايؼح انًـرشتيٍ  35عهًد تراسيخ2012/2/1:و
طاوالخ سعى هُذعً  +يواػذ ظايؼح انًـرشتيٍ  40عهًد تراسيخ:ذؽد اإلَراض
طاوالخ ؼاعىب خؾة كهيح ػهىو اإلذقال  41ظهاص ؼاعىب
وؼااذاخ ػااشك يؼااشك انرخااشيط انذكؼااح  65انرقااًيى انقااُاػً انؼاااو  2011و  8إعااراَذ
خؾة.

إشزاف بحوث طالة انذراسبث انعهيب:
 سعانح ياظغريش كً انرقًيى انقُاػً تؼُىاٌ (ذقًيى ػثاؤاخ انقااتىٌ انغاائم انثالعاريكيح
كً انغىداٌ).
انذاسط :ػصًاٌ تاتكش يىعً  2011/5و.
 سعانح ياظغريش كً انرقًيى انذاخهً تؼُىاٌ (انرقًيى انذاخهً ودوسِ كً ذؽغيٍ تيمح يشاعى
انرقًيى كً انعايؼاخ انغىداَيح).
انذاسعح :االء يؽًذ انلاضم أؼًذ 2012/2و.
 سعاااانح ياظغاااريش كاااً انرقاااًيى انقاااُاػً تؼُاااىاٌ ذقاااًيى عاااشيش طثاااً ن طلاااال (ؼاناااح
انًغرؾلياخ انؽكىييح تانغىداٌ).
انذاسط :انُعىيً ػثذ انشؼًٍ فذين 2012/2و.
 سعانح ياظغريش كً انرقًيى انذاخهً تؼُىاٌ( :ذقًيى ؼعشج دساعيح يرُوهح آلتُاء انًشاؼيم
تًُطوح ظُىب كشدكاٌ).
انذاسط :وائم ػثذانشؼًٍ إتشاهيى أدو 2012/3و.
 سعانح ياظغريش كً انرقًيى انقُاػً تؼُىاٌ(انىؼذاخ انقُاػيح انًغرخذيح كً انرقاييى
انذاخهيح نهؼًاسج انًرؽليح انرً ذغهى كً إتشاص انخقائـ انويًح نهًورُياخ انًؼشوضح

إعى انذاسط:عُاٌ ستيغ يؽًىد انويغً (ػشاهً) 2012/4/8و
مسبعذ إشزاف بحوث طالة انذراسبث انعهيب:
 سعانح دكرىساج تؼُىاٌ (ذقًيى األدواخ وأششها ػهً إَراظيح وإهرقادياخ انقًؾ انؼشتً).
انذاسط خانذ كاسوم يؽًذ انُيم 2011/5و.
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ؽؼبس اؽزفبي اٌ َٛ١اٌؼبٌٌٍٍّّ ٟى١خ اٌفىش٠خ ٌٙزا اٌؼبَ عبء ِؼجشاً ػٓ ريٍؼبد اٌمبئّٓ١
ػٍ ٝأِش االؽزفبي ٚاٌّجذػ ٓ١اٌز ٓ٠ؽىٍٛا ؽنٛسًا ثبسصاً ٌيشػ ػذح اٚساق ػًّ وبٔذ ٔزبط ِجبؽضبد ِٚذاٚالد،
وّب اْ اخز١بس (رقّ ُ١اٌّغزمجً) وؾؼبس فٍِ ٟزم ٝاإلثذاع ٘زا اٌؼبَ ٌٗ ،دالالد ػذ٠ذح ،فبٌزقّٛ٘ ُ١
اٌزخي١و اٌز٠ ٞشع ٟاألعبط ٌقٕغ وً وبئٓ أ ٚظبَّ٠ٚ ،ىٓ اْ ٠غزخذَ وبعُ ٚفؼً ػٍ ٝؽذ عٛاءٚ ،ػٍٝ
ٔؾ ٛأٚعغ ٠ؼٕ ٟثبٌفٕ ْٛاٌزيج١م١خ ٚإٌٙذع١خ.
راوشح اٌفشد ٚٚعبئو االٔزمبي
ٚثؼ١ذاً ػٓ اٌزقٕ١ف؛ ال ٚعٛد أل ٞلٛ١د أخشٜ؛ فبٌّٕزظ إٌٙبئّ٠ ٟىٓ اْ ٠ى ْٛأ ٞؽ -ٟػٍ ٝؽذ رؼج١ش فالػ
اٌذ ٓ٠فشط اهلل ،فٚ ٟسلخ "دٚس اٌٛعبئو ف ٟرىش٠ظ سؤٚ ٞرقّ ُ١اٌّغزمجً"١ٌ ،ن١ف ثأْ ٘زٖ اٌزٛعٙبد ٚاٌشؤٜ
رؾًّ ػجش آٌ١بد رؼجش ػٕٙب االعزشار١غ١خ ٚاٌخيوٚ .لبي :ئْ ٌٍفشد راوشح داخٍ١خ رؾفظ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌٛالغ اٚ
اٌّٛم ٛع؛ ّ٠ضً اٌزاوشح اٌخبسع١خ اٌز٠ ٝؾفظ فٙ١ب االٔغبْ اٌّؼٍِٛبد ثؼذ عّؼٙب ٚرقٕ١فٙب ٚرؾٍٍٙ١ب ٚرٛص١مٙب،
صُ اعزضّبس٘ب ٚرذاٌٙٚب ِٓ خالي اٌٛعبئو ٚاٌٛعبئً اٌز٠ ٝغزخذِٙب٠ٚ ،قُّ ِٓ خالٌٙب سؤ ٜاٌّغزمجً.
ٚأؽبس ئٌ ٝأْ اُ٘ اٌٛعبئو اٌز ٝرىشط ٠ٚقُّ ثٙب اإلٔغبْ سؤ ٜاٌّغزمجً اٌٛعبئً اإلػالِ١خ اٌز ٝرؼًّ
ػٍ ٝرؼّ١ك اٌم ُ١اإل٠غبث١خ ٚاعزئقبي اٌم ُ١اٌغٍج١خ ٚاٌّغبّ٘خ ػٓ ىش٠ك ثش اٌشعبٌخ راد اٌمّ١خ
ٚاٌّٛمٛػ١خ ف ٟرؾى ً١لغّبد ؽخق١خ اٌّزٍمٚ .ٟأمبف فالػ :ئْ اٌضمبفخ رّضً اٌىً اٌّشوت اٌز٠ ٞؾزٞٛ
ػٍ ٝاٌؼبداد ٚاٌزمبٌ١ذ ٚاٌمٚ ُ١اٌّفب٘ٚ ُ١اٌّؼزمذا د اٌؾؼج١خٚ ،وً ِب ٠م َٛثٗ االٔغبْ ثٛففٗ ػنٛاً فٟ
عّبػخٚ .لبي ئْ ٌٍضمبفخ ثُؼذا ِبد٠ب ِٚؼٕ٠ٛبٌٍٚ ،ضمبفخ ِٕبىك ٚألبٌ ِٓ ُ١خقبئقٙب أٔٙب رىغت ثزٍمبئ١خ أ ٚػٓ
ىش٠ك االعزؼبسحٕ٘ ِٓٚ ،ب ٠الؽظ اْ ٕ٘بٌه ػاللخ ث ٓ١اٌٛعبئو ٚاٌٛعبئً اٌضمبف١خ اإلػالِ١خ ٚث ٓ١اٌزقُّ١
ٚاٌشؤ ٜاٌّغزمجٍ١خ.
اٌزقّ ُ١اٌقٕبػ ..ٟربس٠خ ٚؽبمش
سئ١ظ لغُ اٌزقّ ُ١اٌقٕبػ ٟثىٍ١خ اٌفٕ ْٛاٌغٍّ١خ ٚاٌزيج١م١خ عبِؼخ اٌغٛداْ د.اؽّذ ِؾّذ اؽّذ سؽّخ،
ٕ٠ؾ ٛفٚ ٟسلخ "ِغزمجً اٌزقّ ُ١اٌقٕبػ ٟف ٟاٌغٛداْ" ئٌ ٝأْ اٌزقّ ُ١اٌقٕبػٌٚ ٟذ ِغ ؽشوخ اٌؾذاصخ
ٌزٍج١خ اؽز١بعبد اٌيجمخ اٌّزٛعيخ ثؼذ فزشح ػقش إٌٙنخٚ ،وبْ ٌٗ دٚس ف ٟري٠ٛش إٌّزغبد ٌزٍج ٟاؽز١بعبد
ِٚزيٍجبد اإلٔغبْ اٌؼبدٚ ،ٞرّذ اٌّضاٚعخ ِب ث ٓ١اٌؾشف١خ ٚاٌفٕٚ ْٛاٌقٕبػخ .صُ عبءد فزشح اٌذساعخ األوبد١ّ٠خ
اٌّزمٕخ فِ ٟشؽٍخ ِذاسط (اٌجب٘ٚبٚط) ثؼذ اعزمشاس األٚمبع اٌغ١بع١خ ٚاالعزّبػ١خ ٚااللزقبد٠خ فّ١ب ثٓ١
اٌؾشث ٓ١اٌؼبٌّ١زٚ .ٓ١ف ٟفزشح اٌغزٕ١بد داس عذي وج١ش ؽٛي ِف َٛٙاٌزقّ ُ١اٌقٕبػ ٟف ٟفزشح ِشؽٍخ ِذسعخ
(اٚ )ٌُٚاٌز ٝعؼذ ٌزيج١ك ٚئسعبء لٛاػذ ػٍُ اإلٔغبْ اٌزيج١مٚٚ ٟمغ ِٕٙغ١خ خبفخ ثبٌزقِّ ُ١غ اٌزشو١ض
ػٍ ٝاٌغٛأت اٌّؼشف١خ ٚاإلثذاػ١خ ٚاٌّؼٍّ١خٚ .أم بف د .اؽّذ ٚاففبً اٌزقّ ُ١ثبٌٕغك ٌّؼٍِٛبد رزنّٓ ػذح
ِشاؽً ِشرجيخ ِٚزذاخٍخ رإد ٞاٌ ٝؽً اٌّؾىالدٚ .ثؼذ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ٚرجٍٛس فىش اٌزقّ ُ١اٌقٕبػٚ ٟاٌٛػٟ
ثذٚس اٌّقُّ أزؾشد وٍ١بد ٚأوبد١ّ٠بد اٌفٕٚ ْٛاٌزقّ ُ١ف ٟاٌؼبٌُ.
ػٍُِ اٌزقّٚ ُ١اٌفبئذح اٌّشرغبح
ٚػشّف د.اؽّذ اٌزقّ ُ١اٌؾبًِ ثأٔٗ ِٕٙظ أ ٚظبَ ِزىبًِ ٚمشٚسٌ ٞخٍك ٚظ١فخ أ٠ٛ٘ ٚخ ٌّغّٛػخ ِٓ
اٌخذِبد ِضً اٌزغ٠ٛك ٚؽبعبد اٌّغزٍٙه إٌّزظ ٚٚظ١فزٗ ِٚىٔٛبرٗ ِٛٚاففبد رقّٚ ّٗ١ئٔزبعٗ ٚرغٍ١فٗ
ٚرىٍفزٗ ٚػاللزٗ ثبإلٔغبْ ٚغ١شٖٚ .رؾذس ا٠نًب ػٓ األعظ اٌشئ١غ١خ ٌٍزقّ ُ١اٌقٕبػٚ ٟاٌفٕٚ ْٛاٌزقّ ُ١فٟ
اٌغٛداْ اٌز ٞؽٙذ أؾبء ِذسعخ اٌفٕ ْٛف َ2491 ٟمّٓ ِذاسط وٍ١خ غشد ْٚاٌززوبس٠خٚ .أسدف د .اؽّذ أْ
اٌّقُّ ٘ ٛاٌٛع١و ِب ث ٓ١اٌزمٕ١خ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚريج١مبرٙب ٚاالٔغبْ ٚؽبعبرٗ ٚاٌج١ئخ ا ٚاٌٛعو اٌز٠ ٞؼ١ؼ
فٗ١؛ ٌزٌه رؼٍك آِبي وج١شح ػٍ ٝأفؾبة ٘زٖ إٌّٙخ ٚاٌزخقـ ف ٟاٌزقذٌّٛ ٞمٛػبد ثبٌغخ اٌزؼم١ذ
ٚاٌؾغبع١خ ٚاٌزفى١ش فّ١ب ٘ ٛآِٔٚ ٟغزمجٍٟ؛ ٌزٌه ّ٠ىٓ اْ ٍ٠ؼت رخقـ اٌزقّ ُ١اٌقٕبػ ٟف ٟاٌغٛداْ
دٚساً ٘بِبً ف ٟؽً ثؼل ِؾىالد اٌّغزّغ اٌغٛدأ ٟاٌّزّضٍخ اٌجيبٌخ ٚأخفبك ِغز ٜٛاٌذخً ِٚؾىالد
اٌزٍٛس ٚاٌّخٍفبد ٚاٌفنالد ٚاعزغالٌٙب؛ ئمبفخ ٌٍّؾبفظخ ػٍ ٝاٌزشاس ٚاٌ٠ٛٙخٚ ،ؽً ثؼل ِؾىالد اٌضساػخ.
ٚػشط د .اؽّذ ف ٟؽذ٠ضٗ ػٍ ٝؽمٛق اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ ف ٟاٌزقّٚ ،ُ١اخززُ ثأٔٗ ٠قؼت رٛف١ش اٌؾّب٠خ ٌىبفخ
اٌّغبالد ٚاٌغٛأت اٌّزؼٍمخ ثبٌٍّى١خ اٌفىش٠خ؛ ٌٚى ٟرٍج ٟاٌٍّى١خ اٌفىش٠خ وً االؽز١بعبد ٚاٌشغجبد ٚاٌزيٍؼبد؛
الثذ ِٓ ٔؾش صمبفخ اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ ٚأّ٘١زٙب ٚلٛإٔٙ١بٚ ،اعزؾذاس ِغّٛػخ ِٓ ا١ٌ٢بد اٌؼٍّ١خ اٌّزؼٍمخ
ثغٛأت اٌؾّب٠خ ٚاٌذفبع ػٓ اٌؾمٛقٚ ،رؾغ١غ ل١بَ اٌغّؼ١بد ٚاٌّإعغبد اٌّؾٍ١خ ٚرؾغ١غ رغغ ً١اٌؾمٛق
ٌٍجشاءاد ٚؽّب٠خ اٌؾمٛق ٚاٌؼًّ ػٍ ٝؽّب٠خ اٌؾمٛق اٌّغبٚسح ٚاٌّغبػذح ف ٟوبفخ اٌّغبالد ،ئمبفخ ٌؾّب٠خ
اٌّؼبسف ٚاألػّبي اٌزمٍ١ذ٠خ ٚاٌفٍىٌٛٛس ٚاٌزشاس ٚاٌّٛاسد اٌٛساص١خ.
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 7حزيراٌ (يوَيو)  ... 4133احًد يحًد
في  ...احًد في حديثه عهي حقوق

 ،يُحو في ورقة "يستقبم انتصًيى انصُاعي
في انتصًيى ،واختتى بأَه يصعب توفير ...

alakhbar.sd/details.php?articleid=3679
ملتقى اإلبداع والحقىق  ..تصميم المستقبل
اٌّقذس:فؾ١فخ األخجبس
اصداْ ِشوض اٌؾ١ٙذ اٌضث١ش ِؾّذ فبٌؼ ٌٍّإرّشاد ثؾنٛس ِٓ وً اٌّٙزّ ٓ١ثأؽىبي ٚمشٚة اٌفٕ ْٛاؽزفب ً
ال
ثبٌ َٛ١اٌؼبٌٌٍٍّّ ٟى١خ اٌفىش٠خ ِغبء اٌضالصِ ِٓ ٓ١ب ٛ٠اٌّبم ٟرؾذ ؽؼبس (رقّ ُ١اٌّغزمجً) رّبصعذ فٗ١
األٌٛاْ ثبٌّٛع١مٚ ٟر ذاخٍذ األفىبس ٌٍخشٚط ثشؤ٠خ ٚامؾخ ؽٛي أّ٘١خ االؽزفبي ثٙزا اٌٚ َٛ١اٌّغض ٜاٌؾم١مٟ
ِٕٗٚ ،اؽزًّ االؽزفبي ػٍِ ٝؼبسك ِقبؽجخ ٚدٚصٔبد ئ٠مبػ١خ ىبفذ ثبٌؾنٛس ئٌ ٝأسعبء اٌغٛداْ اٌشؽجخ
ٌفشلخ اٌفٕبْ فالػ ثشا ْٚاالعزؼشام١خ ٚاؽزًّ االؽزفبي ػٍ ٝأٚساق ػًّ رٕبلؼ ؽمٛق اٌّإٌف ٚاٌؾمٛق
اٌّغبٚسح ف ٟػذح ِغبالد.
الملكية الفكرية للتشكيليين
ٚلبي سئ١ظ ارؾبد اٌزؾى ٓ١١ٍ١اٌغٛدأ ٓ١١ػجذ اٌشؽّٓ ٔٛس اٌذ ٓ٠ف ٟؽذ٠ضٗ ٌـ(األخجبس) ػٍ٘ ٝبِؼ االؽزفبي
ئْ االرؾبد ثبٌزؼبِ ْٚغ اٌّغٍظ األػٌٍٍّ ٝقٕفبد األدث١خ ٚاٌفٕ١خ ؽبسن ف ٟاؽزفبي اٌغٛداْ ثبٌ َٛ١اٌؼبٌّٟ
ٌٍٍّى١خ اٌفىش٠خ ػجش ئٔزبط ( ) 31ػّالً رؾى١ٍ١بً ٔزبط ٚسؽخ أػذد خق١قبً ٌالؽزفبي ثّؾبسوخ ػذح فٕبٌٔ ٓ١ؼىظ
٘زا اٌؾؼبس وً ؽغت ريٍؼبرٗ ٚسؤ٠بٖ اٌّغزمجٍ١خٌٚ ،ىٓ ٠جم ٝاٌزؾشكٚ ،فمبً ٌؼجذ اٌشؽّٓٚ ،ؽش اٌّجذػٓ١
ٌزي٠ٛش أفىبسُ٘ ف ٟوبفخ اٌّغبالد ٚاٌّغز٠ٛبد األدث١خ ٚاٌفىش٠خ ٚاٌزؾى١ٍ١خ ٚوً أعٕبط اإلثذاع ٌق١بغخ
ِخشعبد ؽذ٠ضخ رؼبٌظ ِؾىالد ِغزّؼ١خ  ٟ٘ٚدػٛح ٌٍزغ١١ش رزيٍت رنبفش اٌغٛٙد وبفخ ٌّغزمجً أفنً.
ٚأمبف ٔٛس أْ اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ رؼٌٍٕ ٟزؾى ٓ١١ٍ١ؽفظ ؽمٛل ُٙإلٔزبع ُٙاٌّخزٍف اٌّزٕٛع ٚرؼٕ ٟرأو١ذ
اعزّشاس٠خ ٘زا اإلثذاع ٚئمبفخ اٌّض٠ذ ِٓ اٌّقٕفبد وً ِشح ؽز ٝرغزضّش فِ ٟمجً األ٠بَ ٚرؾؼش اٌفٕبْ
ثبٌّغبٚاح ِغ ثم١خ اٌفٕبٔ ٓ١ف ٟاٌؼبٌُ ٚفك ِؼب١٠ش لبٔ١ٔٛخ ػبدٌخ ٚأؽبس ئٌ ٝأْ ِغض ٜاالؽزفبي الِظ ؽبعخ
اٌؼبٌُ ٌنشٚسح اٌذخٛي ف ٟف١بغخ عذ٠ذح ألفىبس ّٔٚو اٌؾ١بح ثؾىً ػبَ رؾذ ؽؼبس رقّ ُ١اٌّغزمجً ٠ٚؼٕٟ
رقّ ُ١األفىبس ٚف١بغزٙب ِٚؼبٌغزٙب ٌّؾبوً اٌٛالغ ٚاٌىً ِؼٕ ٟثٙزا اٌّغزمجً ١ٌٚظ اٌفٕبٔ ٓ١فمو.
عالمات الهىية:
اٌجبؽش ٚاألوبد ّٟ٠دِ .ؾّذ اٌّٙذ ٞثؾش ،ٜروش فٚ ٟسلخ لذِٙب ثؼٕٛاْ (دٚس اإلثذاع ف ٟؽ١برٕب) أْ أّ٘١خ
اٌىٍّخ اٌّىزٛثخ ف ٟاإلثذاع ثّخزٍف أعٕبعٗ ٌٍزؼج١ش رٕجغ ػٓ أؽٛاق اإلٔغبْ ٚرٌه ثيج١ؼخ اٌؼقش اٌزٛ٘ ٞ
ػقش اٌىٍ١بد ١ٌٚظ اٌغضئ١بد ٌٚىٓ ألعجبة ئعشائ١خ عٕجؾش ػٓ دٚس األدة أ ٚثبألؽش ٜدٚس اإلثذاع ف ٟرقُّ١
اٌّغزمجً ِٛ ٛ٘ٚمٛع  ُٙ٠اٌؼبٌُ ثأعشٖ ٚاٌٛىٓ اٌؼشث ٟثؾىً خبؿ ٌّب ّ٠ش ثٗ ِٓ ِخبك ػٕ١ف ٠ؼبد فٗ١
رؾى ً١اٌ٠ٛٙبد اٌغ١بع١خ ٚاٌ ضمبف١خٚ .لبي ئْ اٌىزبثبد رؾىً سأط اٌشِؼ ف ٟاعزشار١غ١خ ئػبدح فٕبػخ إٌظبَ
اٌؼبٌّٚ .ٟأمبف:
ٌمذ سثو وض١ش ِٓ اٌجبؽض ٓ١أىشٚؽخ إٌّ١ٙخ ٌىٓ اٌشفل اٌمٚ ٞٛاٌمبىغ عبء ِٓ اٌؾؼٛة اٌؼشث١خ ف ٟرٔٛظ
ِٚقش ٚاٌٚ ّٓ١عٛس٠ب ّٕٙ٠ٚب ِٓ وً ٘زا اٌذٚس إٌّٛه ثبإلثذاع ف ٟظً ػبٌُ ِزغ١ش ِزغبسع رؾىّٗ اٌزىٌٕٛٛع١ب
ٚاٌضٛسح اٌشلّ١خ ٚال ؽه أْ اإلثذاع عضء ال ٠زغضأ ِٓ اٌضمبفخ أ ٚاٌ٠ٛٙخ اٌضمبف١خ ئٌ ٝعبٔت آٌ١بد أخش ٜوبإلػالَ
ٚاٌزؼٍ ُ١ثً ّ٠ىٓ اٌمٛي ئْ اإلثذاع ٘ ٛسأط اٌشِؼ ف ٟرخي١و اعزشار١غ٠ ٟيّؼ ئٌ ٝرؾى ً١اٌ٠ٛٙخ اٌضمبف١خ،
ٚلذ رىشعذ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؼال ِبد اٌز ٟرذي ػٍ٠ٛ٘ ٝبد ِضً اٌؾغبة ٌٍّغٍّ ٓ١ف ٟأٚسٚثب ٚىبل١خ اٌشأط
ٌٍٛٙ١د ٚاٌؾبي اٌفٍغي ٟٕ١رائغ اٌق١ذ ٌىٓ ِٓ اٌخيأ اخزضاي اٌ٠ٛٙخ ف ٟاٌؼالِخ وّب ؽذس ف ٟأٚسٚثب ٚفشٔغب
خبفخ ؽٛي ِؼشوخ اٌؾغبة ،ألْ اٌزؾجش ثبٌؼالِخ لذ ٠ؾٌٙٛب ئٌ ٝؽىً دِ ْٚؾز ٜٛفبٌؼالِخ ٕ٘ب ٟ٘ٚ
اٌؾ غبة رؼٕ ٟاإلعالَ ٌىٓ غ١بثٙب ال ٠ؼٕ ٟغ١بة اإلعالَ ٚاّ٠ ْ٢ىٓ أْ ٔزغبءي ِب ٘ ٛاٌذٚس اٌزٌ ٞؼجٗ
ٍ٠ٚؼجٗ اإلثذاع ف ٟاٌّخبك اٌغ١بع ٟاٌز٠ ٞغش ٞأِبَ أػٕٕ١ب؟ٚ ،ف ٟاٌٛلذ رارٗ ِٓ اٌقؼت اٌميغ ثذٚس ٚامؼ
ٌإلثذاع ٌىٓ ثبٌيجغ وبْ اٌؾؼش ٚاٌغٕبء ٚاٌزؾىٚ ً١غ١ش رٌه ؽبمشاً ثمٛحّ٠ٚ .ىٓ اٌمٛي ثّب ر٘ت ئٌ ٗ١اٌّجذػْٛ
ٚاٌّغشؽٚ ْٛ١اٌغّٕ١بئ ْٛ١ثأْ أػّبٌ ُٙاٌغبثمخ ٌٍضٛسح عبػذد ثً ٚرٕجأد ثبٌضٛسح ِٓ خالي فنؼ ٚرؼش٠خ
إٌظبَ اٌجبئذ.
أوراق ونقاش
ٚلذَ ف ٟاالؽزفبي اٌّٛع١مبس د .اٌّبؽ ٟعٍّ١بْ ٚسلخ ػًّ ؽٛي ِغزمجً اٌّٛع١م ٟف ٟاٌغٛداْ ٚرٕبٚي
د .فالػ اٌذ ٓ٠فشط اهلل دٚس اٌٛعبئو ف ٟرىش٠ظ سؤٚ ٜرقّ ُ١اٌّغزمجً ٚاعزؼشك ِؾّذ اؽّذ سؽّخ
ِغزمجً اٌزقّ ُ١اٌقٕبػ ٟف ٟاٌغٛداْ مّٓ أٚساق ػًّ ٔٚمبػ ِغزف١ل وبْ ٔزبط اٌٛ١األٚي.
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