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أوالً :نشأة كمية اإلعالم وتطورها:

أصبح اإلعالم اليوم عمماً وفناً يدرس في كل الجامعات العريقة في

الغرب والشرق فأنشئت كميات الصحافة ومعاىدىا وأقساميا في تمك
الجامعات ،وصارت ىناك تخصصات في كل مجال بعينو؛ كالصحافة ،أو
اإلذاعة والتمفاز ،أو السينما .كذلك أنشئت تخصصات أخرى؛ كالعالقات

العامة ،واإلعالن ،واإلدارة الصحفية وغيرىا .ولما كانت جامعة أم درمان
اإلسالمية من الجامعات الرائدة في الوطن العربي وافريقيا والسودان كان البد
ليا من أن تولي ىذا التخصص االىتمام وقد كان ذلك حيث كان ليا ذلك.
أوالً :قسم الصحافة واإلعالم ( 0691ـ 0661م) بجامعة أم درمان اإلسالمية:

يعتبر (قسم الصحافة واإلعالم) النواة األولي لكمية اإلعالم بالجامعة

اإلسالمية حالياً ،وىو األول من نوعو في السودان ،وثالث قسم في البالد
العربية بعد قسم (الصحافة) بجامعة القاىرة وقسم الصحافة بجامعة بغداد.

وقد دعا إلى إنشاء ىذا القسم ضرورة النيوض بمرافق الصحافة

ووكاالت األنباء واإلعالم والعالقات العامة واإلعالن في السودان ،ورفع

مستوى العاممين فييا من النواحي الثقافية والفنية والمينية مع تزويد الطالب
بالثقافة اإلسالمية ،وبث الروح الدينية األصيمة في نفوسيم حتى يتمكنوا من
أداء رسالتيم االجتماعية السميمة في حقل اإلعالم وقيادة الرأي العام بالطريقة

المثمى ،ويحافظوا عمي المثل الخمقية واالجتماعية والتقاليد العربية واإلسالمية
الحميدة ويقفوا في وجو اإللحاد واالنحالل األخالقي واالجتماعي .كذلك ييدف

ىذا القسم إلى تعريف طالبو بآداب مينة الصحافة واإلعالم حتى تكون ىذه
2

بسم اهلل الرحمن الرحيم

جامعة أم درمان اإلسالمية
كلية اإلعالم

اإلدارة العامة لمتقويم واإلعتماد
المؤتمر العالمي الثاني لتطوير
مناهج الجامعة 5341هـ 4153 -م

المينة دائماً في خدمة المجتمع والوطن والسالم العالمي طبقاً لعيد الشرف

الصحفي الذي وضعتو لجنة حرية اإلعالم التابعة لمجنة حقوق اإلنسان باألمم

المتحدة ،فال تستغل مينة الصحافة واإلعالم من أجل المنافع الفردية أو
اإلثراء غير المشروع عمي حساب المعايير الخمقية واالجتماعية أو إفساد

العالقات الدولية بين األمم وتعكير صفو السالم العالمي وتمييد الطريق

لنشوب الحروب.

وقد جاء إنشاء ىذا القسم بكمية اآلداب في عام 5965م بجامعة أم

درمان اإلسالمية تمبية لتوصيات المؤتمرات العربية والدولية التي تقضي

بتأىيل المشتغمين في حقل اإلعالم تأىيالً عالياً من النواحي الثقافية والفنية
والخمقية حتى يتمكنوا من أداء رسالتيم االجتماعية والقومية واإلنسانية عمي

وجو أفضل.

ثانياً :كمية الدعوة واإلعالم ( 0661ـ 0669م)-:

في عام 5991م تم تطوير قسم الصحافة واإلعالم بكمية اآلداب إلى

كمية الدعوة واإلعالم بانضمام قسم الدعوة بكمية أصول الدين لمكمية الوليدة،

وأنشئت بيا أقسام فرعية أخرى ىي:

 -5شعبة الصحافة والعالقات العامة.
 -2شعبة اإلذاعة والتمفاز.

 -3شعبة الدعوة واالحتساب.

 -4شعبة مقارنة األديان والتيارات المعاصرة.

ثالثاً :كمية اإلعالم (0661م ـ إلى يومنا هذا):
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ولم يكد العام 5997م يطل برأسو ،ورياح التغيير والتخصص الدقيق

تجتاح الكمية حتى برزت الحاجة إلى قيام كمية إعالم مستقمة تستوعب في
داخميا شعباً وأقساماً جديدة فكان ميالد كمية اإلعالم.

ووفقاً لسياسة الجامعة التعميمية فإن كمية اإلعالم تنقسم إلى مركزين:

 /0المركز الرئيسي:

وىو يختص بالطالب ،ويقع في منطقة السجانة جنوب مدينة

الخرطوم ،ويشرف عميو ويديره مباشرة عميد الكمية.

 /3مركز الطالبات:

وىو يختص بالطالبات ،ويقع في منطقة الثورة بمدينة أم درمان،

ويشرف عميو نائب العميد كممثل لمكمية في مركز الطالبات.
العنوان:

المركز الرئيسي :ص ب 382 :كمية اإلعالم ،السجانة  ،الخرطوم ،السودان.

هاتف 83461157 :ـ 11249

مركز الطالبات :كمية اإلعالم ،الثورة ،أم درمان.

هاتف 87646334 :ـ  249توصيمة 546
هاتف مباشر 87536495 :ـ 11249

Web Site: w.w.w: fc.oiu.edu.sd
Email: fc@oiu.edu.sd
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أقسام الكمية
القسم

ا

الرمز بالعربية

لرقم

رقم القسم

الرمز
باالنجميزية

5

الصحافة والنشر

صن

JP

5

2

اإلذاعة والتمفزيون

ذت

BT

2

 3العالقات العامة واإلعالن

عع

PD

3

التخصصات في الكمية:
تشتمل كمية اإلعالم حالياً عمى ثالثة أقسام رئيسية ىي:

 /5قسم الصحافة والنشر.

 /2قسم اإلذاعة والتمفزيون.
 /3قسم العالقات العامة واإلعالن.

وتمنح الكمية درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات

المذكورة أعاله.

ثانياً:أهمية تطوير المناهج:
خطوات إعداد المنهج

في إطار التحديث المستمر الذي تقوم بو الجامعة في مختمف كمياتيا

لممناىج التي تدرس ،وذلك حتى تواكب التطورات السريعة في ىذا المجال،
لمبدء في إعداد المنيج الجديد لمكمية ،كان البد لمكمية من أن تقوم بتطوير
وتحديث مناىجيا خاصة في ظل المنافسة الشديدة بين الكميات باإلضافة إلى
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التطور السريع الذي يشيده التخصص الذي يتطمب مواكبتو حتى ال يتم
التخمف عنو .فقد تم دعوة مجموعة من الخبراء في مجال اإلعالم لوضع

اإلطار العام لتطوير المنيج الذي يدرس ،وتحديد العناصر التي يجب أن
يتضمنيا الدليل الجديد.

كما تم عقد اجتماعات لألقسام المختمفة بالكمية لتقديم اقتراحاتيا حول

المنيج الجديد ،ولممواد التي يراد حذفيا أو إضافتيا مع استصحاب موجيات
الخبراء .وذلك لمبدء في عمل الدليل طبقاً لرؤية الجامعة وأىدافيا ،وتمثمت

منيجية العمل في الخطوات التالية:

 -0جمسات العصف الذهني:

عقدت الكمية من خالل أقساميا الثالثة ورش عمل متخصصة تم

خالليا دعوة مجموعة من الخبراء لتحديد األىداف ،ولوضع اإلطار العام
والعناصر التي يجب أن يتضمنيا المنيج ،وكذا وضع اإلطار الزمني،

وتوحيد المفاىيم والمصطمحات ،الخاصة بالمنيج ،ومن ثم تم تقديم المقترحات
وتشكيل لجنة عميا لمتابعة عمل المنيج من مختمف األقسام بالكمية وتحت

رئاسة عميد الكمية.

 -3مراجعة أدلة الكميات المشابهة داخمياً وخارجياً:

قامت إدارة الكمية من خالل المكتب األكاديمي بالكمية بتزويد األساتذة

بأدلة كميات اإلعالم المناظرة في عدد من جامعات دول العالم المختمفة

لالسترشاد بيا ،ولموصول إلى المستوى العالمي واضعين في االعتبار
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مع الحفاظ عمى اليوية السودانية ،وىوية الجامعة

اإلسالمية وتميزىا باعتبارىا جامعة ذات رسالة خاصة.

وبالرغم من أن الكمية ىي الرائدة في السودان إال أنو لم يتم إغفال

الكميات المناظرة داخل السودان حيث تم االسترشاد ببعض أدلتيا.
 -2عمل مناهج األقسام:

قامت األقسام بالكمية بعد ذلك بعقد اجتماعات تم من خالليا تشكيل

لجان من داخميا لصياغة مسودة المنيج الجديد لكل قسم عمى حده ،وذلك
بعد استصحاب توصيات األساتذة بالقسم والخبراء الذين تم دعوتيم من خالل

عدة ورش تم عقدىا ،وتم عمل مسودة لكل قسم ورفعيا بعد عمميا لمجالس
األقسام المتخصصة وذلك إلجازتيا من قبميم.

 -2مراجعة المناهج من قبل لجنة اإلعداد بالكمية:
بعد أن تم إجازة أدلة األقسام تم رفعيا لمجنة إعداد المنيج بالكمية،التي

شرعت بعد ذلك في تنظيم

الصياغة والمراجعة وتجويدىا لما تم تقديمو

وجمعو كمو في مسودة واحدة ،وأجرت المجنة التعديالت المطموبة طبقاً
لممتطمبات المقررة.

 -1اإلجازة من قبل مجمس الكمية:
ومن ثم تم رفع مسودة الدليل الموحد لمجمس الكمية إلجازتو في شكمو
الجديد والموحد.
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 -9العرض عمى المجنة الفنية المكونة من إدارة الجامعة لمراجعة المناهج:

تم عرض مسودة المنيج الجديد عمى المجنة الفنية المكونة من قبل

إدارة الجامعة من خالل ورشة برئاسة البروفيسور أمين الشؤون العممية،
باإلضافة إلى عدد من الخبراء في مجال التدريس بكميات اإلعالم من خارج

الكمية ،باإلضافة إلى أساتذة الكمية ،وبعض الطالب والطالبات (باعتبارىم

المستفيدين الرئيسيين من ىذا المنيج) ،وبحضور إدارة التطوير واالعتماد

ومستشار مدير الجامعة لتطوير المناىج ،و تم عرض المسودة عمي المجنة

وذلك لمتأكد من استيفائيا لمعناصر األساسية المتفق عمييا و لممعايير

العالمية ،وكذلك الخاصة بالجامعة والتعميم العالي .وقد خرجت الورشة
بمجموعة من التوصيات عمى المنيج المقدم.

 -1مراجعة مسودة الدليل من قبل لجنة اإلعداد بالكمية:
قامت المجنة بمراجعة المسودة بعد اعتمادىا من قبل ورشة تطوير

المنيج ،وأجرت التعديالت التي تم التوصية بيا.

 -8اعتماد المسودة من قبل األقسام ومجمس الكمية:
بعد ذلك تم إرجاع المسودة لألقسام لمراجعتيا واعتمادىا ،وبعد ذلك

تم عقد مجمس كمية خاص إلجازة المسودة بصورتيا النيائية ،ورفعيا إلدارة
الجامعة ألخذ الموافقة النيائية واعتمادىا.
ثالثاً :أهداف عممية تطوير المناهج

تيدف كمية اإلعالم بجامعة أم درمان اإلسالمية إلى تحقيق مجموعة

من األىداف التي تسعى لتحقيقيا ،ويمكن حصرىا عمى النحو اآلتي:
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أوالً :أهداف الكمية العامة:

حيث تسعى الكمية إلى أن يكون خريجيا بصورة عامة لديو مجموعة

من المعارف والمفاىيم والميارات ،بحيث يصبح قاد اًر عمى:

 -5اإللمام بالمكونات المعرفية والفكرية في تخصص اإلعالم وتأصيمو كعمم
يتم تدريسو وتأصيمو من منظور إسالمي ،بحيث يتم تخريج كادر إعالمي
وتأىيمو وتدريبو ممتزم في مجاالت اإلعالم واالتصال المختمفة.

 -2التعامل مع تكنولوجيا المعمومات واالتصال واستخداماتيا في المجاالت
اإلعالمية المختمفة.

 -3إجادة فنون االتصال ومياراتو.

 -4إجادة المغة العربية واإلنجميزية تحدثاً وكتابة من خالل استخدام القوالب
واألساليب المالئمة لتخصصاتيم اإلعالمية وبما يناسب الجماىير المستيدفة،

ويخدم األىداف التي يسعون إلى تحقيقيا.

 -5استخدام األدوات واإلمكانيات التكنولوجية المالئمة لممجاالت اإلعالمية التي
يعممون بيا..

 -6استيعاب آداب مينة اإلعالم ومعاييرىا وأخالقياتيا.

 -7اإللمام بأسس االتصال والسموك التنظيمي في المؤسسات والجيات
اإلعالمية.

 -8امتالك ميارات القيادة والعمل الجماعي واتخاذ الق اررات.

 -9الوعي بالمتغيرات السياسية واالجتماعية واالقتصادية عمى المستويات
المحمية واإلقميمية والدولية.

9

بسم اهلل الرحمن الرحيم

جامعة أم درمان اإلسالمية
كلية اإلعالم

اإلدارة العامة لمتقويم واإلعتماد
المؤتمر العالمي الثاني لتطوير
مناهج الجامعة 5341هـ 4153 -م

 -51إجراء البحوث العممية وتقييم المعمومات باستخدام األساليب المالئمة
لمتخصصات اإلعالمية التي يعممون في مجاالتيا المختمفة.

 -55المنافسة في سوق العمل داخمياً وخارجياً.

ً
رابعا :اللجان التي شكلت لعملية تطوير املناهج

تم تكوين لجنة من أعضاء هيئة التدريس بقسم اإلذاعة والتمفزيون
م

االسم

التخصص

الدرجة العممية

التخصص العام

0

د .منال الياس الخضر

أستاذ مساعد

إعالم

صحافة ونشر

3

د .بدر الدين عمي حمد

أستاذ مساعد

إعالم

صحافة ونشر

2

د .زينب عبد الرحمن أزرق

أستاذ مساعد

إعالم

صحافة ونشر

2

د .عبد العظيم محمد عثمان أكول

أستاذ مساعد

إعالم

صحافة ونشر

1

د .أحمد محمد فضل اهلل

أستاذ مشارك

إعالم

صحافة ونشر

9

د .هاشم محمد محمد صالح الجاز

أستاذ مشارك

إعالم

صحافة ونشر

1

د .ناهد حمزة محمد صالح

أستاذ مشارك

إعالم

صحافة ونشر

8

د .عثمان سيد أحمد خميل

أستاذ مساعد

تربية

صحافة ونشر

6

د .إنتصار الصادق أحمد الحسن

أستاذ مساعد

إعالم

صحافة ونشر

01

د .مريم محمد صالح

أستاذ مساعد

إعالم

صحافة ونشر

00

د .سموى حسن صديق

أستاذ مساعد

إعالم

صحافة ونشر

03

د .أمجد عبد القادر عوض

أستاذ مساعد

إعالم

صحافة ونشر

02

أ .سيف الدين حسن العوض

محاضر

إعالم

صحافة ونشر

02

أ .عبد اهلل إبراهيم يوسف حجازي

محاضر

إعالم

صحافة ونشر

01

أ .عفاف عبد اهلل شبرين

محاضر

إعالم

صحافة ونشر

09

أ .خالد محمد محمداني

محاضر

إعالم

صحافة ونشر

01

أ .رندة كمال األمين الطاهر

محاضر

إعالم

صحافة ونشر

الدقيق
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تم تكوين لجنة من أعضاء هيئة التدريس بقسم الصحافة والنشر
م

االسم

0

أ .د .عمي محمد شمو

بروفيسور

3

أ .د .بدر الدين احمد إبراهيم

بروفيسور

إعالم

2

د .عبد الدائم عمر الحسن

أستاذ مشارك

إعالم

إذاعة وتمفاز

2

د .معتصم بابكر مصطفى

أستاذ مشارك

إعالم

إذاعة وتمفاز

1

د .جالل الدين الشيخ زيادة

أستاذ مشارك

إعالم

إذاعة وتمفاز

9

د .ياسر يوسف عوض الكريم

أستاذ مساعد

إعالم

إذاعة وتمفاز

1

د .نادية إبراهيم أحمد

أستاذ مشارك

إعالم

إذاعة وتمفاز

8

د .إيمان آدم أحمد

أستاذ مساعد

إعالم

إذاعة وتمفاز

6

د .سامية الفاضل حسن

أستاذ مساعد

إعالم

إذاعة وتمفاز

01

أ .أبو بكر خمف اهلل محمد شبو

محاضر

إعالم

إذاعة وتمفاز

00

أ .أحمد طه العاقب أبو حريرية

محاضر

إعالم

إذاعة وتمفاز

03

أ .عبد القادر جبر الدار عبد اهلل

محاضر

إعالم

إذاعة وتمفاز

02

أ .هبة ربيع سيد احمد

محاضر

إعالم

إذاعة وتمفاز

02

أ .هاجر عبد اهلل جاد اهلل

محاضر

إعالم

إذاعة وتمفاز

01

أ .حبيبة عثمان عباس

محاضر

إعالم

إذاعة وتمفاز

09

أ .تغريد عمي محمد عمي

محاضر

إعالم

إذاعة وتمفاز

01

أ .ثويبة عبد الرحمن عثمان أحمد

مساعد تدريس

إعالم

إذاعة وتمفاز

11
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تم تكوين لجنة من أعضاء هيئة التدريس بقسم العالقات العامة واإلعالن
االسم

م

التخصص الدقيق

الدرجة العممية

التخصص العام

0

د .أيمن عبد اهلل النور النذير

أستاذ مساعد

إعالم

عالقات عامة واعالن

3

د .منصور عثمان محمد زين

أستاذ مشارك

إعالم

عالقات عامة واعالن

2

د .منتصر سعد عمر الفكي

أستاذ مساعد

إعالم

اتصال

2

د .بشرى يوسف محمد الحسن

أستاذ مساعد

إعالم

عالقات عامة واعالن

1

د .هالة عبد اهلل أحمد محمد

أستاذ مساعد

إعالم

عالقات عامة واعالن

9

د .منال محمد مراد

أستاذ مساعد

إعالم

عالقات عامة واعالن

1

د .ابن عوف حسن ابن عوف

أستاذ مساعد

إعالم

عالقات عامة واعالن

8

د .سمية إسماعيل مكي

أستاذ مساعد

إعالم

عالقات عامة واعالن

6

أ .بهجة بدر عبد اهلل

محاضر

إعالم

عالقات عامة واعالن

01

أ .فاطمة آدم عثمان أحمد

محاضر

إعالم

عالقات عامة واعال ن

00

أ .معزة آدم عثمان أحمد

محاضر

إعالم

عالقات عامة واعالن

خامساً :عدد أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا في عممية التطوير.

خمسة وأربعون ( )31عضواً شاركوا في عملية التحديث والتطوير.

سادساً :المصادر التي تم من خاللها تطوير المناهج.

 موجيات المؤتمر السابق وتوصياتو.
 مرتكزات المواد في الدليل األسبق.

 جمسات الحوار والمناقشة في المجان الرئيسية والفرعية.



رؤية الخبراء من خارج الجامعة.

سابعاً :الخبراء الذين شاركوا في تطورير المناهج

أ.د .سرالختم عثمان االمين – جامعة القران الكريم والعموم اإلسالمية.
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ثامناً :القضايا ذات الصمة بالمناهج التي تم استصحابها وبحثها اثناء عممية التطوير.

 .5استصحاب المسؤولية المجتمعية لمطالب واألساتذة في
مناىج الكمية

أوالً :ما يتعمق بالمجتمع الداخمي:

ـ ربط التشعيب لمطـالب بالمسـاىمة فـي قضـايا المجتمـع عـن طريـق إنشـاء

قاعدة

بيانات إلمكانيات الطالب ومواىبيم ونشاطاتيم المجتمعية.

ـ ـ ربــط مشــاريع التخــرج بالمؤسســات المجتمعيــة وتوضــيح كيفيــة اســتفادة
المؤسسات في ىذه المشاريع.

ـ التوعية بالمشكالت المتعمقة بمناطق سكن الطالب.

ـ التوعية بقيم العمم والعمل وادراك مفيوم اإلعالم التربوي.

ـ االتصال بالمؤسسات اإلعالمية ومؤسسات الدولة األخرى.

ـ تشجيع الطالب عمى إقامة ندوات داخل الكمية ودعوة بعض المتحدثين.

ـ تفعيل المجتمعات داخل الكمية.

ـ إقامة رحالت داخمية وخارجية.

المجتمع الخارجي:

غرس مبادئ المسؤولية االجتماعية لمطالب.

 المساىمة في ترقية الذوق والسموك العام.
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 توعيـة النـاس بعالقـة المجتمـع بـالنيج وتضـمين أىميـة عالقـة اإلعـالم

بــالمجتمع العــالمي بــالمنيج  ،والتوعيــة بنظريــات ح ـوار وصــدام الحضــارات
والغزو الفكري.

 .2استصحاب تحديث المحتوى وطرق التدريس في تطوير مناىج الكمية:

أوالً :إضافات ساعات أخرى لمتطبيق العممي لممواد التي تتطمب ذلك:

وىي كـل مـواد التخصصـات فـي األقسـام ابتـداء مـن الفرقـة الثانيـة حتـى

الرابع ـ ــة ،باإلض ـ ــافة إل ـ ــى ت ـ ــدريس برن ـ ــامج) (SPSSكج ـ ــزء م ـ ــن م ـ ــادة بح ـ ــوث

االتصال.

ثانياً )5( :اعتماد مسميات المواد الجديدة المقترحة.
( )2اعتماد مفردات مادة النظم السياسية.

( )3تحويـ ـ ــل مسـ ـ ــمى مـ ـ ــادة سـ ـ ــيولوجيا االتصـ ـ ــال إلـ ـ ــى عمـ ـ ــم االتصـ ـ ــال
االجتماعي.

( )4تغيير مسمى الدعوة في اإلسالم إلى الدعوة اإلسالمية.

ثالثاً :طرق التدريس:
 .5المحاضرات.
 .2السمنارات.

 .3الزيارات الميدانية.
 .4التدريب.

 .5أوراق العمل.
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رابعاً :اعتماد النظام السنوي التقميدي المعمول بو اآلن.

 .3استصحاب أخالقيات المينية في تطوير مناىج الكمية:
 .5التركيز عمى إعداد الطالب اإلعالمي كما يخدم المجتمع في مجـال
تخصصــو وأال يتعــارض خدمتــو مــع المجتمــع األخالقيــات المســتمدة

من الدين اإلسالمي الحنيف.

 .2يجــب أن يعــد الطالــب اإلعالمــي نظريـاً واعالميـاً سـواء كــان صــحفياً
أو إذاعيـ ـاً وأن يك ــون أخالق ــو مس ــتمدة م ــن ال ــدين اإلس ــالمي وى ــي

كاآلتي:

(األمان ــة ،و الحي ــاد ،و الص ــدق ،و الن ازى ــة ،والمس ــؤولية) ،وتدريس ــو
وتدريبــو عمــى عــدم التعــرض إلســاءة األشــخاص بــدون أدلــة وب ـراىين

والتح ــري ف ــي إص ــدار المعموم ــة (المص ــداقية) ث ــم نش ــرىا أو إذاعتي ــا
بغرض التصحيح وليس النقد.

 .3معــايير تحديــد اختيــار الطالــب اإلعالمــي القائــد المؤىــل العــادل الــذي
يعمل في المكان المناسب ،ويكون صاحب األخالق الحميدة.

 .4تجنـ ــب العشـ ـ ـوائية ف ـ ــي اختي ـ ــار الطال ـ ــب اإلعالم ـ ــي والتركي ـ ــز عم ـ ــى
االستعداد النفسي.

 .5تــدريب الطالــب اإلعالمــي عمــى االلت ـزام بمواثيــق الشــرف وأخالقيــات
المينــة المتعــارف عمييــا لــدى اإلعالميــين وىــي المســتمدة أساس ـاً مــن

الدين اإلسالمي ،والمتفق عمييا من العاممين في المجال اإلعالمي.
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 .6اىتمــام كميــة اإلعــالم بوضــع ميثــاق إســالمي يــنظم العمــل اإلعالمــي
في السودان.

 .7تدريب الطالب اإلعالمي عمى أخالقيات المينـة المتضـمنة عـدم بـث
أو نشــر أي معمومــة نقــد غيــر بنــاء بشــخص أف ـراداً أو جماعــات ،أو

مؤسسات.

 .8تدريس الطالب اإلعالمي مادة عن أخالقيات المينة وشرفيا في
اإلعالم كمقرر دراسي.

تاسعاً :ما تم تطويره في مناىج الكمية.

التعديالت عمي المنهج:
• الفرقة األولى:

• إضافة مادة الثقافة السودانية.
•

نقل مادة اإلعالم اإلسالمي إلى الفرقة الثانية.

الفرقة الثانية:

• الفرقة الثانية كل األقسام

• إضافة مادة االتصال السياسي.

• تغير مسمى مادة سسيولوجيا االتصال لتكون باسم عمم اإلعالم
االجتماعي.

• إضافة مادة الوسائط المتعددة لكل األقسام بدالً من أن تكون لقسم
اإلذاعة والتمفزيون.
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الفرقة الثانية :قسم الصحافة والنشر:
• تغيير مادة تحرير الخبر والحديث الصحفي لتصبح باسم تحرير الخبر
والتقرير الصحفي.

• إدخال مادة تكنولوجيا الصحافة.

الفرقة الثانية :قسم اإلذاعة والتمفاز:

• إضافة مادة التخطيط اإلذاعي والتمفزيوني.

الفرقة الثانية :قسم العالقات العامة واإلعالن

• تقسيم مادة إنتاج المواد اإلعالمية إلى مادتين ،ىما:

األولى :إنتاج مواد إعالمية مطبوعة لتكون بالفرقة الثانية.

الثانية :إنتاج مواد إعالمية مسموعة ومرئية لتكون بالفرقة الثالثة.

• تغيير مادة تخطيط عالقات عامة لتكون باسم تخطيط وادارة حمالت
العالقات العامة.

الفرقة الثالثة:

الفرقة الثالثة كل األقسام:

• تغيير مادة مراكز المعمومات لتكون المادة باسم مصادر المعمومات
اإلعالمية لكل األقسام.

الفرقة الثالثة :قسم الصحافة والنشر:

• تغيير مادة تحرير التحقيق والرأي لتكون باسم تحرير التحقيق والحوار
الصحفي.
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• إضافة مادة الصحافة المتخصصة من الفرقة الرابعة لتدرس بالفرقة
الثالثة.

الفرقة الثالثة :قسم اإلذاعة والتمفاز:
• نقل مادة كتابة نصوص إذاعية من الفرقة الرابعة.

• نقل مادة إنتاج برامج إذاعية وتمفزيونية من الفرقة الرابعة.

الفرقة الثالثة :قسم العالقات العامة واإلعالن:

• إضافة مادة إنتاج مواد إعالمية مسموعة ومرئية.

• تغيير مسمى مادة إدارة الحمالت اإلعالنية ،لتكون باسم تخطيط
وادارة الحمالت اإلعالنية.

الفرقة الرابعة:
قسم الصحافة والنشر:
• إدخال مادة المقال والكاريكاتير لتكون بدالً من مادة الصحافة
•

المتخصصة.

تغيير مسمى مادة إدارة الحمالت الصحفية لتصبح باسم إدارة

الحمالت الصحفية واإلعالنية.

• قسم اإلذاعة والتمفاز:

• إضافة مادة تكنولوجيا اإلذاعة والتمفزيون.
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مالحظات عامة:
• اإلبقاء عمى مطموبات الجامعة كما ىي مع مراعاة خصوصية الكمية
في المفردات التي تدرس لتتناسب مع األغراض اإلعالمية.

• اإلبقاء عمى األقسام الثالثة كما ىي وتطوير المواد الموجودة بيا وفقاً
لنفس التقسيم.

• إدخال التقنية االلكترونية في مفردات المواد ،مثل التسويق االلكتروني

في مادة اإلعالن والتسويق ،والحمالت االلكترونية في مادة إدارة

الحمالت بقسم العالقات العامة والصحافة...إلخ.

• يتم التركيز عمى التدريب وأساليب التدريس الحديثة.

طرق التدريس المطموبة:

• التدريس المباشر ( البروجكتر  +الكمبيوتر).
•

حمقات النقاش (سمنارات).

•

زيارات ميدانية لمؤسسات عممية.

•

مشاىدة واستماع (نقد)  /عرض.
تدريبات عممية (ستديوىات عممية)

طرق القياس والتقويم المطموبة:
• التدريس المباشر ( البروجكتر  +الكمبيوتر).
•

حمقات النقاش (سمنارات).

•

زيارات ميدانية لمؤسسات عممية.

•

مشاىدة واستماع (نقد)  /عرض.
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جامعة أم درمان اإلسالمية
كلية اإلعالم

•

تدريبات عممية (ستديوىات عممية).

طرق القياس والتقويم المطموبة:
• األستاذ الزائر.
• تقارير القسم المختص.

• استمارات تقويم األداء (الطالب).

• تقييم المكتب األكاديمي لمطابقة الواقع.
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اإلدارة العامة لمتقويم واإلعتماد
المؤتمر العالمي الثاني لتطوير
مناهج الجامعة 5341هـ 4153 -م

