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ا�ستهالل

وَعَمَِل  اللَّهِ  إِلَى  دَعَا  مِمَّنْ  َقوْلاً  َأحْسَنُ  }وَمَنْ 
َّنِي مِنَ الْمُسْلِمِنيَ{ صَالِحًا وََقاَل إِن

]ف�سلت: 33[
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مقدمة
بداأت جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم بفرع من جامعة القراآن الكرمي   
له  املوافق  1412هـ  العام  منذ  الكرمي  القراآن  معهد  يف  ممثلة  الإ�صالمية  والعلوم 
مقرها  التي  الإ�صالمية  والعلوم  الكرمي  القراآن  جلامعة  تتبع  كلية  باإن�صاء  1991م، 
مدينة اأم درمان، ثم انت�صرت بكلياتها يف ود مدين وبع�ض مدن الولية، وهذه الكليات 
متمثلة يف )كلية ال�صريعة، كليةالرتبية، كلية القراآن الكرمي بالكاملني، كلية ال�صريعة 
اأدى التطور امل�صطرد يف  الهاللية، وكلية الرتبية مرحلة الأ�صا�ض بودمدين(، وقد 
براجمها التعليمية ومنا�صطها املجتمعية والبحثية والتو�صع يف بنيتها التحتية؛ اإىل 
يوليو   19 له  املوافق  5 رجب 1428هـ  ففي  تعليمية كربى،  موؤ�ص�صة  اإىل  تطويرها 
2007م اأعلن رئي�ض اجلمهورية عن قيام جامعة القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم، يف 
احتفالٍ حا�صد، ومت افتتاح عدد كبري من من�صاآت اجلامعة، ويف 11 �صفر 1429هـ 
جامعة  قانون  على  اجلمهورية  رئي�ض  د  ال�صيِّ وّقع  2008م،  فرباير   18 له  املوافق 
القراآن الكرمي وتاأ�صيل العلوم، بعد اأن اأجازه املجل�ض الوطني يف جل�صته رقم )26( 
من دورة النعقاد اخلام�صة بتاريخ 6 حمرم 1429هـ املوافق له 15 يناير  2008م، 

واأ�صبحت مبقت�صى هذا القانون هيئة علمية ذات �صخ�صية اعتبارية. 
وفتحت باجلامعة بعد اإن�صائها اإ�صافة للكليات اأعاله كلية اللغة العربية باملناقل،   
وكلية القت�صاد والعلوم الإدارية باحل�صاحي�صا، وكلية املجتمع، وكلية الدرا�صات 
العليا والبحث العلمي، ومركز تاأ�صيل العلوم، وكلية احلا�صوب برفاعة، وكلية اللغات 
باحلو�ض، وتطمح اجلامعة لإن�صاء كلية الدعوة والإعالم مبدينة اأبو ع�صر والتي �صيتم 

القبول لها يف العام 1438هـ املوافق 2017م باإذن الله تبارك وتعاىل.
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كلية الدعوة واالإعالم :
كلية الدعوة والإعالم اأُ�ص�صت لإعداد اإعالميني اأكفاء ميتازون باأ�صالة الفكر   
و�صالمته، والقدرة العلمية والفنية يف جمال الدرا�صة واملمار�صة الإعالمية، ومواكبة 
التطور بالدرا�صات الإعالمية، ولبناء دعاة يقومون بواجب الدعوة اإىل الله تعاىل بطرق 
علمية ومتطورة، والدعوة من اأ�صرف الأعمال التي قام بها اأف�صل واأ�صرف الب�صر الذين 
ا�صطفاهم الله عز وجل لتبليغ الدين، وقد جاء الهتمام من قبل اإدارة اجلامعة باإن�صاء 
كلية للدعوة والإعالم ليتم اأمر الدعوة على اأ�ص�ض قوية را�صخة قائمة على التخطيط 
ال�صليم والربامج املدرو�صة والأن�صطة العملية، وتعمل كلية الدعوة الإعالم على حتقيق 
الأهداف العامة للجامعة، وعلى حتقيق اأهدافها اخلا�صة، وتقوم اجلامعة على فل�صفة 
ن�صر العلوم ال�صرعية والكونية داخل املجتمعات بالبالد لذلك قامت باإن�صاء عدد من 
كلياتها يف املحليات خارج مركز الولية وهذه الكلية مت اختيار منطقة اأبو ع�صر لها 
لتكون مركزًا لالإ�صعاع الدعوي والإعالمي لل�صودان خا�صة والأمة الإ�صالمية عامة.

روؤية الكلية:
العقيدة  اإىل  وامل�صتند  وال�صنة  الكتاب  �صوء  على  الإ�صالمي  الفكر  ن�صر   

الإ�صالمية ال�صحيحة وعلى تراث الأمة يف امل�صتويات املختلفة يف الكلية.
ر�سالة الكلية:

اإعداد دعاة واإعالميني اأكفاء يتميزون بقدرة علمية وفنية عالية يف املمار�صة   
العملية،لن�صر الإ�صالم ومواكبة التطور.

اأهداف الكلية:
تاأكيد هوية الأمة وتاأ�صيلها.  .1

ربطه  من خالل  وذلك  التاأ�صيلي  املنهج  وفق  والإعالم  الدعوة  مناهج  تدري�ض   .2
بالعقيدة الإ�صالمية ال�صحيحة وقيم املجتمع الإ�صالمي.
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الدعوة  جمال  يف  ملهاراتهم  وتوظيفًا  وتدريبًا  تاأهياًل  الطالب  قدرات  تنمية   .3
والإعالم.

تن�صيط البحث العلمي يف الدعوة والإعالم من خالل املنطلقات الفكرية الإ�صالمية   .4
امل�صتوعبة لق�صايا الع�صر.

اإعداد الطالب ومنحهم الإجازات العلمية.  .5
خدمة املجتمع من خالل الدورات التي تعقد بالكلية لالإعالميني والدعاة واأئمة   .6

امل�صاجد.
اأق�سام الكلية:

ت�صم كلية الدعوة والإعالم ق�صمني علميني على النحو التايل:  
اأوًل: ق�سم الدعوة ونظم االت�سال:

يدر�ض الطالب يف هذا الق�صم من العلوم ال�صرعية والدعوية والت�صالية ما   
يوؤهله اأن يكون داعية متمكنًا، ي�صتطيع اأن يوظف و�صائط الت�صال املختلفة خلدمة 

الدعوة اإىل الله تبارك وتعاىل.
اأهداف الق�سم:

تعريف الطالب باأهمية الدعوة الإ�صالمية باعتبارها تكليف رباين واأن القيام بها   .1
واجب على م�صلم يف جمال تخ�ص�صه.

بيان اأن الدعوة علم يقوم على التخطيط العلمي املنهجي املدرو�ض لتمليك املهارات   .2
الالزمة للقيام بها على اأكمل وجه.

�صياغة �صخ�صية الطالب وفق الت�صور الإ�صالمي القائم على الثقافة الإ�صالمية   .3
لالأمة.

لتفاق  وذلك  اإ�صالمي  منظور  من  الأديان  مقارنة  علم  باأهمية  الطالب  تب�صري   .4
اأ�صول الديانتني اليهودية والن�صرانية قبل حتريفهما.   
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ثانيًا: ق�سم االإعالم:
ميثل لبنة من بناء اجلامعة يف ال�صعي نحو تاأ�صيل الإعالم للرقي مب�صتوى   
�صعبة  هي:  �صعب  ثالث  الق�صم  وي�صم  الإ�صالم،  بتوجهات  امللتزم  الإعالمي  الأداء 

ال�صحافة والن�صر و�صعبة العالقات العامة و�صعبة الإذاعة والتلفاز.
اأهداف ق�سم االإعالم:

1. ال�صعي نحو تاأ�صيل الإعالم للرقي مب�صتوى الأداء الإعالمي امللتزم.
2. اإعداد الكفاءات الإعالمية لالإ�صهام يف دفع عجلة التنمية.

3. الهتمام بق�صايا املجتمع من خالل البحوث العلمية. 
�سعبة ال�سحافة والن�سر:

يتلقى الطالب فيها مواد ال�صحافة والن�صر اإ�صافة ملواد الدعوة التي توؤهله   
ملواكبة املنظومة ال�صحفية يف اأرقى م�صتوياتها، كما اأن الطالب يتلقى اأثناء درا�صته 

تدريبًا عمليًا يف جمالت العمل ال�صحفي املختلفة فيما تلقاه من معارف نظرية.
�سعبة العالقات العامة:

الذي  الأمر  والإعالن  العامة  العالقات  فنون  الطالب من خاللها كل  يدر�ض   
يوؤهله اأن يكون حازقًا لطبيعة العالقات العامة وفق املنطلقات الإ�صالمية.

�سعبة االإذاعة والتلفاز:
يتلقى الطالب من خاللها درا�صة متطلبات العمل ب�صقيه امل�صموع واملريء مع   
ربط كل ذلك باملوروث الإ�صالمي الأ�صيل الأمر الذي يوؤهله اأن يكون اإذاعيًا حاذقًا 

ي�صتطيع اأن يوظف الإذاعة والتلفاز خلدمة الإ�صالم واملجتمع امل�صلم.
الدرجة العلمية التي متنحها الكلية:

متنح الكلية درجة البكالريو�ض يف التخ�ص�ض املعني بعد اإكمال الربنامج   
بنجاح.
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نظام القبول والت�سجيل:
لالئحة  وفقًا  الأوىل  الفرقة  من  الكلية  لتخ�ص�صات  والتوزيع  القبول  يتم   
الإدارة العامة للقبول والت�صجيل، و�صروط القبول الداخلية للجامعة، ويتم ت�صجيل 

الطالب بالكلية وفقًا للوائح ونظم اأمانة ال�صوؤون العلمية باجلامعة.
نظام الدرا�صة:

تعتمد الكلية على النظام ال�صنوي والذي يتم فيه تق�صيم العام الدرا�صي اإىل   
ف�صلني درا�صيني.

ال�ساعات املعتمدة:
ال�صاعات املعتمدة �صاعتني خم�ص�صة للمحا�صرة الواحدة يف الأ�صبوع على   

مدى اإثني ع�صر اأ�صبوعًا )ف�صل درا�صي(.
اخلطة التدري�سية:

هي خمطط ي�صتمل على الآتي:
و�صفًا �صاماًل للربنامج.  -

درا�صتها  اإكمال  الطالب  على  ينبغي  التي  الدرا�صية  للمقررات  تف�صيليًا  و�صفًا   -
بنجاح للح�صول على الدرجة العلمية )البكالريو�ض(.

الف�سل الدرا�سي:
املدة الزمنية خا�صة بالتدري�ض متتد اإىل اإثني ع�صر اأ�صبوعًا ل ت�صتمل على   

فرتة المتحانات.
العام الدرا�سي:

عام  كل  نهاية  يف  حتديدها  يتم  والتي  للتدري�ض  املخ�ص�صة  الزمنية  املدة   
درا�صي طبقًا لتقومي اجلامعة، ويتاألف العام الدرا�صي من ف�صلني درا�صيني.
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العدد املخطط للقبول: 
 50( بواقع  طالبة(،  و)100  طالب(   100( عدد  ا�صتقبال  ت�صتهدف  الكلية   

طالب( لكل ق�صم من اأق�صام الكلية يف الطالب والطالبات.
اللجنة العلمية املُكلفة باإعداد املنهج :

1. اأ�سماء اأع�ساء اللجنة ودرجاتهم العلمية والوظيفية:
الدرجة اال�سمم

العلمية
مالحظاتالوظيفةالتخ�س�ص 

رئي�ص اللجنةامني املكتباتدعوة اإ�سالميةاأ م�ساعدد. يو�سف حممد النور حامد1
اأمني ال�سوؤون العلميةمناهج وطرائق تدري�صاأ م�ساعدد. لوؤي عبد الوهاب ال�سقري2
اإعالماأ�ستاذاأ.د حممد مو�سى حممد اأحمد الرب3
مدير م�سروع قناة التاأ�سيلاالإعالم االإ�سالمياأ م�ساعدد. عبد الباقي عبد الفتاح حممد4
مقرر اللجنةال�سحافة والن�سراأ م�ساعدد حممد حمزة حممد ال�سريف5
عالقات عامةحما�سراأ. علي الزين عبدالوهاب اإدري�ص6

2. االإجراءات التي اأتبعتها اللجنة وفقًا خلطة العمل:
الآتية: الكليات  عمداء  – مبالحظات  تعاىل  الله  – بعد  اللجنة  ا�صتعانت   	•

كلية الدعوة والإعالم جامعة القراآن الكرمي والعلوم الإ�صالمية. اأ . 
كلية الدعوة بجامعة اأم درمان الإ�صالمية. ب . 

كلية علوم الت�صال بجامعة ال�صودان للعلوم والتكنولوجيا. ت . 
كلية علوم الت�صال جامعة اجلزيرة. ث . 

العربي  العامل  الكليات النظرية يف  اللجنة من خطط ومفردات بع�ض  ا�صتفادت  	•
والإ�صالمي املن�صورة يف �صبكة النرتنت، مثل:

جامعة اأم القرى. اأ . 
كلية الدعوة والإعالم جامعة الإمام حممد بن �صعود. ب . 

منهم: والإعالم  الدعوة  اأ�صاتذة  من  عدد  خربات  من  اللجنة  ا�صتفادت  	•
اأ.د حممد مو�صى حممد الرب - جامعة القراآن الكرمي والعلوم الإ�صالمية.  .1
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د اأحمد خليل - جامعة ال�صودان للعلوم والتكنولوجيا.  .2
د حممد ب�صري من�صور – جامعة اجلزيرة.  .3

الذين  اأع�صائها  من  عدد  خربات  من  اللجنة  ا�صتفادت  ذلك  اإىل  بالإ�صافة  	•
ر�صيد  من  لهم  توافر  مبا  املختلفة،  اجلامعة  كليات  مناهج  و�صع  يف  �صاركوا 
يف اإعداد و�صياغة املفرادات وترتيبها وتبويبها وتوزيع ال�صاعات و�صاركوا مع 

اللجان العلمية املختلفة. 
3. االإمكانيات الب�سرية للكلية : )اأع�ساء هيئة التدري�ص املعينون واملتعاونون( 

حني التاأ�سي�ص:
الدرجة اال�سمم

العلمية
مالحظاتالتخ�س�ص

املعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينون
عميد الكلية املُكلفاإعالمبروفي�سوراأ.د حممد مو�سى الرب1
رئي�ص ق�سم االإعالم�سحافة ون�سراأ. م�ساعدد. حممد حمزة حممد ال�سريف2
رئي�ص ق�سم الدعوةدعوة واإعالماأ. م�ساعدد. نعمات عبا�ص حممد علي3
عالقات عامةحما�سراأ. علي الزين عبدالوهاب اإدري�ص4
دعوة اإ�سالميةاأ. م�ساركد. يو�سف حممد النور حامد5
اأ�سول فقهاأ. م�ساعدد. منري اأحمد حممد دفع الله6
درا�سات اإ�سالميةاأ. م�ساعدد. حممد ب�سري حممد اخلليفة7
اقت�ساداأ. م�ساعدد. الباقر اإبراهيم مو�سى8
لغة اإجنليزيةاأ. م�ساعدد. اأبوعبيدة علي ح�سن عبيدالله9

علوم حا�سوبتقني حا�سوباأ. ع�سمت االأمني اإبراهيم احمد10
علوم حا�سوبتقني حا�سوباأ�سامة عبد املنعم مو�سى حممد11

املتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاونون
عالقات عامةبروفي�سوراأ.د حممد ب�سري من�سور12
�سحافة ون�سراأ. م�ساركد وداد عو�ص الكرمي 13
اإذاعة وتلفزيوناأ. م�ساعدد فتحي حامد ب�سارة14
�سحافة ون�سراأ. م�ساعدد اأمين ها�سم عو�ص الكرمي15
عالقات عامةاأ. م�ساعدد عبد القادر النور بابكر16
�سحافة ون�سراأ.م�ساعدحممد اأحمد ح�سن17
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4. اأع�ساء هيئة التدري�ص:
الدرجة اال�سمم

العلمية
ال�سفةالتخ�س�ص

عميد الكليةلغة عربيةاأ م�ساعدد. عبد الرحمن عبد الله حممد الفكي1
-دعوة واإعالماأ م�ساعدد. حافظ عمر االأمني الطيب حممد2
مدير العالقات العامةاإذاعة وتلفزيوناأ م�ساعدد. عبدالرحيم اإبراهيم حممد عو�ص الكرمي3
-عالقات عامةحما�سراأ. كمال بابكر االأمني عبد الله اأحمد4
-�سحافة ون�سراأ م�ساعدد. �سيماء يو�سف عي�سى بره5
اأمني املكتبةمكتبات ومعلوماتمدر�ص فنياأ . اأم احل�سني اإبراهيم الطيب م�سطفى6
رئي�ص معمل احلا�سوبعلوم حا�سوبتقني حا�سوباأ . رجاء خالد الكامل القا�سم7

5. االإمكانيات املادية املتوفرة لق�سم الطالب:
مت تخ�صي�ض م�صاحة تبلغ )3.400( م2 ، يف مدينة اأبو ع�صر لت�صييد مركز  اأ . 
الطالب )القاعات ، املكاتب ،املكتبة ، الأ�صتيديو ، املرافق الأخرى اخلا�صة 

بالن�صاط الطالبي(.
من  العاملة(  الب�صرية  )القوى  الإدارية  الحتياجات  ح�صر  حاليًا  يجري  ب . 

اإداريني وموظفني وعمال لتكملة اإجراءات توظيفهم.
6. االإمكانيات املادية املتوفرة لق�سم الطالبات:

مت تخ�صي�ض مبنى املعهد العلمي التابع للجامعة يف مدينة اأبو ع�صر ليكون   
مقرًا للكلية ق�صم الطالبات ويحتوي املركز على الآتي:

مالحظاتال�سعةالعددالبنى التحتيةم
2مكاتب1
50 طالبة3قاعات2
50 طالبة1مكتبة3
حتت الت�صييدعمارة )3( طوابق4
معامل5
دورات مياه+كافرتيامرافق خمتلفة6
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ا�سرتاتيجيات التدري�ص امل�ستخدمة يف الكلية :
1. حما�صرات  تلقى وي�صارك فيها الطالب.

2. التعلم الن�صط.
3. التعلم التعاوين.

4. الع�صف الذهني.
5. التعلم الذاتي.

6. املناق�صات احلرة واملوجه.
7. حتليل املهام.

8. حل امل�صكالت.
9. امل�صاريع البحثية.

10. اأخرى.
اأ�ساليب التقومي : 

مي
قو

الت

همة التقومي )كتابة، مقال، 
اختبار، م�سروع جماعي، 

اختبار نهائي(

ن�سبته من االأ�سبوع املحدد له
التقومي 
النهائي

واملناق�صات 1 وامل�صاركة  احل�صور 
ال�صفية

- - -%10

5%الأ�صبوع الرابعالختبارات الق�صرية2
15%الأ�صبوع ال�صابعالختبار الن�صفي3
10%الأ�صبوع اخلام�ضم�صروع بحثي 4
60%الأ�صبوع الثالث ع�صرالختبار النهائي5

100%املجموع
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م�سادر التعلم : 
الكتب املقررة املطلوبة.  .1

املراجع الرئي�صة.  .2
الكتب واملراجع التي يو�صى بها.  .3

املراجع اللكرتونية.  .4
مواد تعليمية اأخرى مثل الربامج املعتمدة على احلا�صب الآيل / الأ�صطوانات   .5

املدجمة ، واملعايري واللوائح التنظيمية الفنية.
: )Codes( رموز الكلية واالأق�سام العلمية

Indication The code الداللةالرمز
والتاأ�صيل  مج تاأ اجلامعة  مطلوب 

)مقررات تدر�ض بكافة كليات 
اجلامعة(

 University
requirement

UR

مطلوب كلية الدعوة والإعالم مك-د اإ
بكافة  تدر�ض  )مقررات 

تخ�ص�صات الكلية(

 Faculty
requirement

FRDM

لكل مت - د �ض تاأ�صي�صية  مطالب 
التخ�ص�صات

الدعوة مت - د ت تخ�ص�ض  مطلوب 
ونظم الت�صال

 Daawa and
 Systems of
Communication

DC

العالقات مت - ع ع تخ�ص�ض  مطلوب 
العامة

Public RelationPR

ال�صحافة مت-�ض �ض تخ�ص�ض  مطلوب 
والن�صر

 Journalism and
 Publishing

JP

الإذاعة مت -ذ ت تخ�ص�ض  مطلوب 
والتلفزيون

 Broadcasting and
TV

BT
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اخلطة التدري�سية لكلية الدعوة واالإعالم
Faculty of Daawa and Media Study Plans

Department of Daawa  communication Systems : اأواًل : مطلوبات الكلية
  First Semester                                                                                                               الف�سل االأول

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

مدخل لعلم مك-داإ1101
االقت�ساد

 Introduction to
Economic220422

املجتمع مك-داإ2102
ال�سوداين

 Sudanese
 community210322

430744املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

  Third Semester                                                                                                           الف�سل الثالث

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

التن�سري مك– د اإ 1303
واال�ست�سراق

 Christianizing
and Orientalism210322

نظام االإ�سالم مك–د اإ 2304
ال�سيا�سي

 Islam Political
System210322

الو�سائط مك ـ د اإ 3305
املتعدد)1( 

Multiple Media 
)1(212533

6321144املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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  Fourth Semester                                                                                                        الف�سل الرابع

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

الراأي العام مك– د اإ 1406
والدعاية

 Public Opinion
and propaganda210322

الو�سائط مك ــ د اإ 2407
املتعدد)2( 

Multiple Devices 
)2(210323

420645املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

  Fifth Semester                                                                                                         الف�سل اخلام�ص

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

نظريات مك– د اإ 1508
االت�سال

 Communication
 Theories210322

مك - د اإ 2509
مناهج البحث 

العلمي
Scientific 
Research 
Methods

210322

مك– د اإ 3510
االإعجاز العلمي 

يف القراآن الكرمي 
وال�سنة ال�سريفة

Scientific 
Miraculous in 
Holy Quran & 
the Sunnah

210322

0966 63املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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  Sixth Semester                                                                                                         الف�سل ال�ساد�ص

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

االإعالم مك– د اإ 1611
االإ�سالمي

Islamic Media
210322

مك - داإ 2612
القيم 

والت�سريعات 
االإعالمية

Ethics and 
Media 
legislations

210322

0644 42املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

  Seventh Semester                                                                                                    الف�سل ال�سابع

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

مك – د اإ1713
احل�سبة 

والرقابة 
ال�سرعية

 Recompense
 and Sharia
Censorship

212522

212522املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

  Eightth Semester                                                                                                      الف�سل الثامن

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

International االإعالم الدويلمك– د اإ 1814
Media210322

210322املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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مفردات مطالب الكلية لكل االأق�سام :
م�سمى املقرررمز املقرر

Introduction to Economicمدخل لعلم القت�صادمك – د اإ   101
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على اأهم مفاهيم القت�صاد والإنتاج  
الهدف من املقرر:

تهدف املقرر اإىل تزويد الطالب مفاهيم اقت�صادية حتى يتمكن من العمل على   .1
اأ�ص�ض اقت�صادية.

يتعرف على مفاهيم التكلفة واليرادات واملوازنة.  .2
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- مبادي القت�صاد : د حممد زكي �صيد.
- مدخل اإىل القت�صاد الإ�صالمي : عبد العزيز هيكل.

- القت�صاد الإ�صالمي اجلزئي والكلي : د حممد عبد املنعم.
- علم القت�صاد :بارثا دا�صكوبتا. ترجمة خ�صر الحمد.

- القت�صاد ال�صالمي مدخل ومنهاج : عي�صي عبده.
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ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2مفهوم القت�صاد الإ�صالميالأول
2املذاهب القت�صاديةالثاين
2بع�ض املناهج القت�صاديةالثالث
2امل�صكلة القت�صادية وعنا�صرهاالرابع

2الإنتاج ومفاهيمهاخلام�ض
2عنا�صر الإنتاج : العمل / الأر�ضال�صاد�ض

2عنا�صر الإنتاج : راأ�ض املال / التنظيمال�صابع
2عنا�صر الإنتاج والنظم القت�صاديةالثامن

2تكاليف الإنتاجالتا�صع
2اإيرادات الإنتاج وتوازن املنتجالعا�صر

2ال�صوق وقوانيه والتوازن فيهاحلادي ع�صر
2الطلب ومفهومه واملرناتالثاين ع�صر
2املذاهب القت�صادية: الإ�صالمي - الراأ�صمايل - الإ�صرتاكي الثالث ع�صر

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
1. مفهوم القت�صاد والقت�صاد الإ�صالمي.

2. الإنتاج ومفاهيمه.
3. املذاهب القت�صادية : الإ�صالمي - الراأ�صمايل – الإ�صرتاكي.
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م�سمى املقرررمز املقرر
Sudanese communityاملجتمع ال�صوداينمك – د اإ   102

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

اإعطاء الطالب فكرة عامة عن ن�صوء وتطور املجتمع ال�صودايّن ومن ثم التعرف   
على النواحي النف�صّية والظروف الجتماعّية والب�صرّية امل�صرتكة . 

اأهداف املقرر:
تعريف الطالب مبكونات املجتمع ال�صودايّن وال�صرائح الب�صرّية التي ي�صمها،   .1
لهذه  ال�صيا�صي والإجتماعي  النفوذ  تكوين  ثم  قوتها و�صيطرتها، ومن  ومدى 

ال�صرائح وكذلك الآثار التي اأدت اإىل هذا التكوين.
الإجابة  ال�صودانية، وحماولة   ال�صخ�صية  املقرر بحثًا يف حدود  عمومًا تعترب   .2
عن الأ�صئلة املطروحة حاليًا ، مثل م�صكلة الهوية ، والثقافة ، والوحدة الوطنّية ، 
وتوزيع الرثوة وال�صلطة، بحيث ترتكز الإجابة على تلك اجلذور والبناء الب�صري 

لهذا املجتمع.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
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اأهم املراجع:
- تاريخ العرب واأفريقيا وبالد ال�صودان ج2 د. يو�صف ف�صل ح�صن .

- هوية ال�صودان  د حممد علي حاكم.
- �صراع ال�صلطة والرثوة يف ال�صودان - ترجمة : الفاحت التجاين واآخرون.

- تاريخ الثقافة العربية يف ال�صودان - د عبد املجيد عابدين.
- تاريخ ال�صودان - مكي �صبيكة.

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2مالمح لتاريخ وجغرافّية ال�صودان الأول
2الرتكيبه ال�صكانّية والب�صرّية للمجتمع ال�صودايّن الثاين
2تاريخ دخول الإ�صالم يف ال�صودان الثالث
2املمالك ال�صودانية القدمية الرابع

2املمالك ال�صودانية القدمية اخلام�ض
2تطور احلياة واأثارها القت�صادّية والجتماعّية ال�صاد�ض

2النظام الإدارّي والفدرايّل ال�صابع
2النظام الإدارّي والفدرايّل الثامن

2اإعادة التوازن بدرا�صة الهوية وتوزيع الرثوة وال�صلطة التا�صع
2اخلالوى يف ال�صودان العا�صر

2حركة التجديد الدينّي يف ال�صودان احلادي ع�صر
2حركة التجديد الدينّي يف ال�صودان الثاين ع�صر
2تطور التعليم الدينّي يف ال�صودان الثالث ع�صر

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
والظروف  النف�صّية  النواحي  على  التعرف  ثم  ومن  ال�صودايّن  املجتمع  معرفة   -

الجتماعّية والب�صرّية امل�صرتكة.
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21ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                              دليل كلية الدعوة والإعالم

ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
Christianizing and التن�صري وال�صت�صراقمك – د اإ   303

Orientalism
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب التن�صري وال�صت�صراق واأهدافه.  
اأهداف املقرر:

بع�صها  يزال  ول  الإ�صالمي  العامل  واجهت  التي  بالخطار  الدار�صني  تعريف   .1
م�صتمرًا .

التعرف على املناهج التي تبعد الأمة عن اإ�صالمها.  .2
اإبراز الدور ال�صلبّي للم�صلمني يف موالتهم للكافرين   .3

ا�صتعرا�ض اجلهاد الفكرّي والع�صكرّي من قبل امل�صلمني �صد الأفكار الهدامة.  .4
درا�صة ال�صهيونية العاملية وتو�صيح اأ�صرار ال�صتعمار ال�صتيطايّن .  .5

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني  

طريقة التقومي:
احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.  -

م�صروع بحثي.  -
الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.  -
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22ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                              دليل كلية الدعوة والإعالم

ال�صوؤون العلمية

اأهم املراجع:
- الفكر الإ�صالمي احلديث و�صلته بال�صتعمار الغربي - د. حممد البهي.

- امل�ص�صرقون ما لهم وما عليهم - د. م�صطفى ال�صباعي.
- مقارنة الأديان :د. اأحمد �صلبي.

- حقيقة التب�صري - حممد عبد الوهاب.
- الإ�صالمي احلديث و�صلته بال�صتعمار الغربي - د. حممد البهي.

ال�ساعاتمفـردات املقرراالأ�سبوع
مدخل لدرا�صة الن�صرانية واحلروب ال�صليبية وواقع الأول

العامل الإ�صالمي 
2

واقع العامل الإ�صالمي قبل وبعد احلروب ال�صليبية الثاين
درا�صة للحياة ال�صيا�صية

2

2التن�صري وال�صت�صراق: مفهومه، واأهدافه، واأ�صاليبهالثالث
املوؤمترات الرابع واأ�صهر  التن�صريي  الن�صاط  اأوجه 

الن�صاط  وجهت  التي  والإر�صاليات  التن�صريية 
التن�صريي يف العامل الإ�صالمي 

2

2اآثار التن�صري على العامل الإ�صالمي.اخلام�ض
دوافعه ال�صاد�ض اأهدافه،  تاريخه،  مفهومه،  الإ�صت�صراق 

واأن�صطة امل�صت�صرقني وو�صائلهم
2

يف ال�صابع ومناهجهم  امل�صت�صرقني  عند  البحث  موازين 
درا�صة الإ�صالم والتاريخ الإ�صالمي

2

2ال�صتعمار– بواكري ال�صتعمار وو�صائله واأهدافه الثامن
2من اأفكار ال�صتعمار اأ . العلمانية  ب . الدميقراطيةالتا�صع
2ال�صلة بني التن�صري والإ�صت�صراقالعا�صر

ال�صلبي( احلادي ع�صر الإ�صتعمار )اجلانب  التي والت  الجتاهات 
احمد خان بهادور - القاديانية

2
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23ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                              دليل كلية الدعوة والإعالم

ال�صوؤون العلمية

احلركات التي واجهت ال�صتعمار )اجلانب الإيجابي( الثاين ع�صر
ـ حركات املقاومة الع�صكرية )منوذج حركة حممد  اأ 
عبد احل�صن احل�صن يف ال�صومال( بـ  حركة املقارنة 

الفكرية )منوذج حركة جمال الدين الأفغاين(

2

اأطماعها الثالث ع�صر ن�صاأتها  تعريفها،  العاملية  ال�صهيونية 
واأ�صاليبها واأ�صاليب الت�صدي لها

2

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
1. معرفة الطالب للتن�صري وال�صت�صراق مفهومه، واأهدافه، واأ�صاليبه.

2. معرفة الطالب احلركات التي واجهت ال�صتعمار.
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24ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                              دليل كلية الدعوة والإعالم

ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
Islam Polticial Systemنظام الإ�صالم ال�صيا�صيمك – د اإ   304

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

والأنظمة  الإ�صالم  يف  ال�صيا�صي  للنظام  �صامل  و�صف  على  املقرر  ي�صمل   
ال�صيا�صية الأخرى.
الهدف من املقرر:

تو�صيح مفهوم النظام ال�صيا�صي يف الإ�صالم.  .1
اإ�صالميًا  يوؤ�ص�ض جمتمعًا  الجتماعي حتى  الإ�صالم  نظام  بطبيعة  الطالب  اإملام   .2

فا�صاًل.
تعريف الطالب بالأ�ص�ض العقائدية والد�صتورية للحكم الإ�صالمي.  .3

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- تاريخ الإ�صالم ال�صيا�صي  د. ح�صن اإبراهيم ح�صن.

- نظام ال�صالم احلكم والدولة  حممد املبارك.
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25ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                              دليل كلية الدعوة والإعالم

ال�صوؤون العلمية

- النظرية ال�صيا�صية الإ�صالمية  حممد �صياء الدين.
- الأحكام ال�صلطانية - المام املا وردي.

- احلكم والإدارة يف ال�صالم - اأحمد ابو�صن.
ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع

الإ�صالم الأول موقف   – ومقوماته  الإ�صالمي  الت�صور 
الإ�صالم  يف  الدولة  تعريف   – والدولة  احلكم  من 

والعنا�صر املكونة لها

2

2اأهداف الدولة يف الإ�صالمالثاين
2الأ�ص�ض العقائدية للدولة واحلكم عند امل�صلمنيالثالث
الأ�ص�ض الد�صتورية لنظام احلكم الإ�صالمي والإلتزام الرابع

بقواعد الت�صريع
2

– اخلام�ض الإ�صالمية  احلكم  لنظم  الد�صتورية  الأ�ص�ض 
م�صئولية احلكم وحقوق الأمة – امل�صاواة – ملكية 

الأمة وملكية احلاكم – العد

2

اأنظمة احلكم الإ�صالمي – ال�صلطة يف فكر امل�صلمني ال�صاد�ض
وتطبيقات معا�صرة

2

وظائف الدولة الإ�صالمية – ف�صل ال�صلطات وحتديد ال�صابع
الخت�صا�صات ومبداأ ال�صيادة

2

مفهوم الثامن عن  ومتييزه  امل�صلمني  عند  الأمة  مفهوم 
القومية

2

مفهوم م�صطلح الراعي والرعية وحدود �صلطانه يف التا�صع
الفكر م�صلمني

2

ومقيا�ض العا�صر الإن�صان  وحقوق  الأ�صا�صية  احلريات 
التفا�صل

2

الفكر احلادي ع�صر يف  املعار�صة  مبداأ  والنقد،  الراأي  حرية 
ال�صيا�صي الإ�صالمي 

2
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26ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                              دليل كلية الدعوة والإعالم

ال�صوؤون العلمية

2حماية احلقوق واحلريات )دار ال�صلم ودار احلرب(الثاين ع�صر
2التكفل الجتماعي يف الإ�صالمالثالث ع�صر

24جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة الت�صور الإ�صالمي لل�صيا�صة ومقوماتها و موقف الإ�صالم من احلكم والدولة.

- معرفة احلريات الأ�صا�صية يف ال�صالم وحقوق الإن�صان ومقيا�ض التفا�صل.
- معرفة وظائف الدولة الإ�صالمية.
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27ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                              دليل كلية الدعوة والإعالم

ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
)1( Multimediaالو�صائط املتعددة )1(مك – د اإ   305

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب للحا�صوب والربامج امل�صتخدمة يف و�صائل   
الإعالم.

اأهداف املقرر:
1. خلق �صلة عملية بني احلا�صب الآيل وطالب الإعالم.

2. توظيف احلا�صب الآيل لأغرا�ض ال�صتخدامات ال�صحفّية والإعالمّية.
3. تطوير الأداء الإعالمي باإلمكانات املتوفرة يف احلا�صوب .

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- العالقات العامة عرب النرتنت - ديفيد فيلبث.

- مقدمة يف علم احلا�صب الآىل - ب�صري علي القائد.
- تعلم الكمبيوتر ب�صهولة - حمدان �صعفان واأخرون.
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28ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                              دليل كلية الدعوة والإعالم

ال�صوؤون العلمية

- احلا�صب الآىل والتكنولوجيا - �صمري حممود.
- مدخل اإىل علم احلا�صوب - د. ريا�ض ال�صيد.

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2املعلومات الأ�صا�صية عن احلا�صب الآيل.الأول
2املعلومات الأ�صا�صية الأولية عن الت�صغيل.الثاين
2�صحن الربنامج ) Word(.الثالث
2�صحن برنامج اأوتوماتيكيًا ) Word(.الرابع

2منوذج اإلبوم .اخلام�ض
2افتتاح ال�صا�صة.ال�صاد�ض

2ا�صتخدامات  Menu Bar .ال�صابع
2ا�صتخدامات Menu BAR.الثامن

2اإ�صارات ومفاتيح ) الفارة (.التا�صع
2�صناديق احلوار .العا�صر

2�صناديق احلوار.احلادي ع�صر
2عالمات التن�صيق.الثاين ع�صر
2فتح ملف ) Folder (.الثالث ع�صر

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
1. معرفة الطالب من اآلية توظيف احلا�صب الآيل لأغرا�ض ال�صتخدامات الإعالمّية.

2. تطوير الأداء الإعالمي للطالب باإلمكانات املتوفرة يف احلا�صوب.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
Public Opinion and الراأي العام والدعايةمك – د اإ   406

Propaganda
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب خ�صائ�ض و�صمات الراأي العام يف املجتمعات.  
اأهداف املقرر:

العام يف املجتمع،  الراأي  الطالب حول خ�صائ�ض و�صمات  تكوين معرفة لدى   .1
اإ�صافة لطرق توجيهه وردود فعله ال�صلبّية، وتطوير اإيجابياته خلدمة الأهداف 

املر�صومة .
معرفة تاأثري الدعاّية على الراأي العام .   .2

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- الراأي العام والّدعاية والت�صال : اأحمد بدر.

- الدعاية والت�صال اجلماهريّي : د. اإبراهيم اإمام.
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ال�صوؤون العلمية

- الإعالم اجلماهريّي : اإبراهيم اإمام.
- اأ�صول الإعالم الإ�صالمّي :  د. اإبراهيم اإمام.

- راأي اجلماعة والراأي العام من املنظور الإ�صالمي : فا�صل الكيالين.
ال�ساعات مفردات املقرراالأ�سبوع

2ن�صاأة وتطور الراأي العام.الأول
2ماهية الراأي العام.الثاين
2وظائف الراأي العام وقيا�صه.الثالث
2اأنواع الراأي العام ، عوامل تكوينه.الرابع

الإ�صقاط  اخلام�ض و  التعبري  طرق  العام  الراأي  اجتاهات 
والتربير والإبدال و ال�صعارات.

2

2الراأي العام الإ�صالمّي.ال�صاد�ض
2ماهية الدعاية التعريفات .ال�صابع
2اأنواع الدعاية البي�صاء ، الرمادية.الثامن

2اأ�صاليب الدعاية .التا�صع
2الدعاية امل�صادة ال�صهيونية النازية ، الغربية.العا�صر

والإعالن احلادي ع�صر والّدعوة   ، العام  والراأي  الّدعاية  ق�صايا 
والإعالم.

2

2احلرب النف�صّية وال�صائعة.الثاين ع�صر
2قيا�ض الراأي العام .الثالث ع�صر

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
معرفة الطالب خل�صائ�ض و�صمات الراأي العام يف املجتمع، اإ�صافة لطرق توجيهه   -

وردود فعله ال�صلبّية، وتطوير اإيجابياته خلدمة الأهداف املر�صومة .
معرفة الطالب لتاأثري الدعاّية على الراأي العام .  -
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
)2( Multiple Devicesالو�صائط املتعددة )2(مك – د اإ   407

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر تعريف الطالب بالربامج الأ�صا�صية يف احلا�صب الآيل لتوظيفها   
يف الإعالم.

الهدف من املقرر:
اإملام الطالب بالربامج الأ�صا�صية يف احلا�صب الآيل لتوظيفه يف ال�صتخدامات   .1

الإعالمية.
خلق �صلة عملية بني احلا�صب الآيل وطالب الإعالم.   .2

متكني الطالب من توظيف اإمكانات احلا�صوب يف العمل الإعالمي.   .3
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- اأ�صا�صيات الكمبيوتر : بورك الربت.
- اأوف�صت 2003 : كوال�صت واجن.
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ال�صوؤون العلمية

- مهارات احلا�صوب : مراد �صلفايا واآخرون.
- مقدمة يف علم احلا�صوب : ب�صري علي القاعدي.

- مدخل اإىل علم احلا�صوب : د. ريا�ض ال�صيد.
ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع

2ماهية ال�صبكة العاملية للمعلومات ) الإنرتنت (.الأول
2الهيكلية الأ�صا�ض لالإنرتنت .الثاين
2الو�صائط املتعددة يف الإنرتنت .الثالث
2اإ�صافة حمتوى ل�صبكة الإنرتنت.الرابع

2التوا�صل عرب الإنرتنت.اخلام�ض
2التوا�صل عرب الإنرتنت.ال�صاد�ض

2ا�صتخدام الإنرتنت يف و�صائل الت�صال ) الراديو(. ال�صابع
2ا�صتخدام الإنرتنت يف و�صائل الت�صال ) والتلفاز(.الثامن

2الفريو�صات.التا�صع
2اأمن ال�صبكة.العا�صر

2حتميل امللفات على الإنرتنت. احلادي ع�صر
2حتميل الو�صائط املتعددة على �صبكة الإنرتنت.الثاين ع�صر
احلا�صب الثالث ع�صر على  الإنرتنت  من  الربامج  اإنزال 

ال�صخ�صي.
2

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
يف  ا�صتخدامها  من  ليتمكن  احلا�صوب  يف  الأ�صا�صية  للربامج  الطالب  معرفة   -

و�صائل الإعالم.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
Communication Theoriesنظريات الت�صالمك – د اإ   508

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب النظريات الأ�صا�صية يف الت�صال.  
اأهداف املقرر:

متكني الطالب من معرفة دوافع القائم بالت�صال يف جمتمعه ويف املجتمعات.  .1
ملنظور  وفقا  الآخرين  يف  التاأثري  من  متكنه  وقدرات  مبهارات  الطالب  تزويد   .2

الإ�صالم ومقا�صد الدين.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- نظريات الت�صال : د. �صالح اأبو اإ�صبع.
- الت�صال ونظرياته املعا�صرة  : د. ح�صن عماد مكاوي وليلى ح�صني ال�صيد.

- الإعالم اجلماهريّي : اإبراهيم اإمام.
- اأ�صول الإعالم الإ�صالمّي :  د. اإبراهيم اإمام.

- املدخل اإىل علم الت�صال : جيهان ر�صتي.
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34ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                              دليل كلية الدعوة والإعالم

ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2ماهية النظرية ومدخل اإىل نظريات الإعالم.الأول
2فل�صفة الإعالم والنظريات الإعالمّية.الثاين
/نظرية الثالث واجلماهري  العام  والراأي  الّدعاية  بحوث 

الر�صا�صة ال�صحرّية: مفهوم التاأثري القوي لو�صائل 
الت�صال.

2

التحليل الرابع اأ�ص�ض  النتقائي)تطور  التاأثري  نظرية 
الجتماعي(.

2

2مفهوم التاأثري ال�صعيف لو�صائل الت�صال.اخلام�ض
2نظرية ال�صتخدام والت�صبع/نظرية ترتيب الأجندة.ال�صاد�ض

2مفاهيم ونظريات ات�صال عربّية معا�صرة.ال�صابع
على الثامن املعلومات  تدفق  نظرية  البوابة/  حار�ض  نظرية 

مرحلتني.
2

2نظرية لولب ال�صمت/نظرية احل�صاد الثقايّف.التا�صع
املفهوم العا�صر �صوء  يف  الأربع)درا�صة  ال�صحافة  نظريات 

الإ�صالمّي لالت�صال(.
2

�صوء احلادي ع�صر يف  مقارنة  الأربع)درا�صة  ال�صحافة  نظريات 
املفهوم الإ�صالمي لالت�صال(.

2

2تطورات ما بعد نظريات ال�صحافة الأربع.الثاين ع�صر
2نظريات الت�صال والتطور التقني للمعلومات والت�صال.الثالث ع�صر

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
متكني الطالب من معرفة دوافع القائم بالت�صال يف جمتمعه ويف املجتمعات.  -

ملنظور  وفقا  الآخرين  يف  التاأثري  من  متكنه  وقدرات  مبهارات  الطالب  تزويد   -
الإ�صالم ومقا�صد الدين.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
 Scientific Researchمناهج البحث العلميمك – د اإ   509

Methods
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب بالطرق العلمية للبحث ومناهجه.  
اأهداف املقرر:

تدريب الطالب على كتابة البحوث العلمية.  .1
لها  حلول  لإيجاد  واملحاولة  اجلديدة  امل�صكالت  درا�صة  ب�صرورة  الطالب  اإملام   .2

خلدمة املجتمع.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

كيف تكتب بحثا اأو ر�صالة :  د. احمد �صلبي  -
مناهج البحث عند مفكري الإ�صالم :  د. على �صامي الن�صار  -

كيف تكتب بحثا : د. حممد نفري  -
اأو الدكتوراة : د. عبد  اإىل كتابة البحوث اجلامعية ور�صائل املاج�صتري  الدليل   -

الوهاب اإبراهيم اأبو �صليمان.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2ماهية البحث/ ا�صهر مناهج البحث/�صفات الباحثالأول
اأغرا�ض التاأليف/اختيار مو�صوعات البحث/عنوان الثاين

البحث
2

2اختيار املو�صوع واإعداد خطة البحثالثالث
2اإعداد امل�صادر والبطاقات وتنظيمهاالرابع

2اختيار املقرر العلميةاخلام�ض
2م�صودة البحثال�صاد�ض

2حتقيق املخطوطات واأهميتهال�صابع
2اأهمية البحث العلمي يف احل�صارات الإن�صانيةالثامن

يف التا�صع البحوث  وم�صتوياتها/مراكز  البحوث  اأنواع 
ال�صودان ون�صاطها

2

2القتبا�ض واأنواعه و�صروطهالعا�صر
2كيفية كتابة وتنظيم م�صادر البحثاحلادي ع�صر

2تقرير البحث النهائيالثاين ع�صر
2كتابة خطة بحث منوذجيةالثالث ع�صر

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
كتابة  يف  املتبعة  واملناهج  العلمي  البحث  لكتابة  العلمية  للطرق  الطالب  معرفة   -

البحوث.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
الإعجاز العلمي يف القراآن مك – د اإ   510

الكرمي وال�صنة
Scientific Miraculous in 
the Holy Quran and the 

Sunnah
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على و�صف �صامل ملفهوم الإعجاز يف القراآن الكرمي وال�صنة.  
اأهداف املقرر:

1. يهدف املقرر اإىل تعريف الطالب بالإعجاز يف القراآن الكرمي وال�صنة.
2. بيان �صدق ر�صولنا الكرمي �صلى الله عليه و�صلم من خالل اإثبات املعجزات.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- املدخل اإىل علم الّدعوة :  حممد اأبو الفتح البيانوين.

- ا�صول الّدعوة  :   د. عبد الكرمي زيدان.
- نظريات التنظيم الإداري : ف�صل الله علي ف�صل الله.

- الإدارة يف الإ�صالم : اأحمد اإبراهيم اأبو �صن.
- العجاز العلمي يف القران الكرمي : د. زغلول النجار.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2مدخل تعريفي عن املقررالأول
2تعرف الإعجاز العلمي يف اللغة والإ�صطالحالثاين
2اآيات الإعجاز يف القراآن الكرميالثالث
2الإعجاز العلمي يف القراآن الكرمي الرابع

2الإعجاز العلمي يف ال�صنة النبوية املطهرةاخلام�ض
2الإعجاز العلمي والرد على امل�صت�صرقنيال�صاد�ض

2معجزات الأنبياء وكرامات الأولياءال�صابع
معجزات الأنبياء واملر�صلني قبل �صيدنا حممد �صلى الثامن

الله عليه و�صلم
2

2معجزات ر�صولنا الكرمي �صلى الله عليه و�صلمالتا�صع
2الإعجاز الكوينالعا�صر

2�صمنار عن دلئل الإعجاز العلمي يف القراآن الكرمياحلادي ع�صر
�صمنار عن دلئل الإعجاز العلمي يف ال�صنة النبوية الثاين ع�صر

املطهرة
2

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
معرفة الطالب ملفهوم الإعجاز العلمي والإطالع على الإعجاز العلمي يف القراآن   -

وال�صنة.
معرفة الطالب لكيفية التعامل مع املعجزات والكرامات.  -
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
Islamic Mediaالإعالم الإ�صالميمك – د اإ 611

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على و�صف �صامل لنظم الإعالم الإ�صالمي.  
اأهداف املقرر:

1. يطلع الدار�ض على اأنواع املناهج الدعوية.
2. تو�صيح خ�صائ�ض ومميزات وا�صتعمالت كل منهج.

3. التنبيه لأمثل طرق ال�صتفادة من املناهج يف الدعوة اإىل الله.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- املدخل اإىل علم الّدعوة :  حممد اأبو الفتح البيانوين.
- ا�صول الّدعوة  :   د. عبد الكرمي زيدان.

- فقه الدعوة ومرونة املنهج الإ�صالمي : د. ال�صيد حممد نوح.
- فقه الدعوة اإىل الله : د. علي عبد احلليم حممود.
- نظام الإعالم ال�صالمي  اأ.د حممد مو�صي الرب.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
ومفهوم الأول الإعالم  تعريف  الإ�صالمي،  الإعالم  مفهوم 

الدعوة والدعاية.
2

2عوامل تكوين نظام الإعالم الإ�صالمي.الثاين
التلقي الثالث منهج  اأ.  الإ�صالمي  الإعالم  منهج  خ�صائ�ض 

والبالغ.
2

املعلومات الرابع نقل  حرية  ج.  الت�صور   �صمول  ب. 
وامل�صوؤولية الذاتية .

2

التوحيد اخلام�ض عقيدة  ن�صر  اأ.  الإ�صالمي  الإعالم  اأهداف 
املعلومات  توفري  ج.  وتقوميه  املجتمع  بنيان  ب. 
الت�صدي  هـ.  امل�صلمني  طاقات  د. جتميع  ال�صحيحة 

للحمالت التي تواجه امل�صلمني .

2

2وظائف و�صائل الإعالم .ال�صاد�ض
2وظائف و�صائل الإعالم يف الدولة الإ�صالمية.ال�صابع
اأ. الإعالم يف مكة الثامن �صور واقعية لالإعالم الإ�صالمي 

على عهد الر�صول )�صلي الله عليه و�صلم( ب. الإعالم 
يف املدينة يف عهد الر�صول )�صلي الله عليه و�صلم(.

2

2الإعالم الإ�صالمي يف عهد اخلالفة الرا�صدة .التا�صع
2�صوابط الإعالم الإ�صالمي اأ. �صابط العقيدة .العا�صر

2ب. �صابط ال�صريعة.احلادي ع�صر
2ج . �صابط الأخالق.الثاين ع�صر 
2مالمح لواقع الإ�صالم يف العامل الإ�صالمي والعربيالثالث ع�صر

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة مفهوم الإعالم الإ�صالمي.

- الإملام باملالمح العامة لواقع الإ�صالم يف العامل الإ�صالمي والعربي املعا�صر.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
القيم والت�صريعات مك – د اإ   612

الإعالمية
Communication Ethics 

and Legislations

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب بالقيم والت�صريعات الإعالمية يف العامل.  
اأهداف املقرر:

1. تعريف الطالب بالقوانني املنظمة للموؤ�ص�صات الإعالمّية .
2. اإملام الطالب بحدود و�صوابط حرية التعبري يف الإ�صالم.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- حقوق الإن�صان وحرياته يف الإ�صالم  ـ  د. عبد الوهاب ال�صي�صان.

- الإ�صالم وحقوق الإن�صان ـ د. القطب طليبة.
- املواثيق الدولية حلقوق الإن�صان.

- قوانني الإذاعة والتلفزيون وامل�صنفات الفنّية والأدبّية.
- قانون احلريات ال�صحفية ال�صوداين.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفـردات املقرراالأ�سبوع
الدولية الأول واملواثيق  العام  الراأي  عن  التعبري  حرية 

واملبادئ الد�صتورّية.
2

2قانون الإذاعةالثاين
2قانون التلفزيونالثالث
2قانون امل�صنفات الفنّية والأدبّيةالرابع

2قانون ورقابة الأفالم ال�صينمائّيةاخلام�ض
2قانون حماية حق املوؤلفال�صاد�ض

2حدود النقد و�صروطهال�صابع
2املبادئ الق�صائّية يف النقدالثامن

2القيود القانونّية ال�صرعّية التي ترد على حرية الراأيالتا�صع
2نظريات الت�صال والقانون العا�صر

2مدى �صرعية قوانني الت�صالاحلادي ع�صر
2حرية التعبري واملواثيق الدولّيةالثاين ع�صر
2جرائم البث الإذاعّي والتلفازّي.الثالث ع�صر

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة الطالب للقوانني املنظمة للموؤ�ص�صات الإعالمّية .

- اإملام الطالب بحدود و�صوابط حرية التعبري يف الإ�صالم.



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                              دليل كلية الدعوة والإعالم

43ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                              دليل كلية الدعوة والإعالم

ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
 Recompense and Shariaاحل�صبة والرقابة ال�صرعيةمك – د اإ   713

Censorship
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

يف  الإدارية  والرقابة  احل�صبة  مبفهوم  الطالب  تعريف  على  املقرر  ي�صمل   
الإ�صالم.

اأهداف املقرر:
1. تعريف الطالب مب�صطلح احل�صبة.

2. لفت نظر الطالب ايل اهمية احل�صبة.
3. تعريف الطالب بواقع الحت�صاب ومراحل تطوره.

4. التنبيه ايل حاجة املجتمعات ايل نظام احل�صبة.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- احل�صبة يف ال�صالم :ابن تيمية.
- الحكام ال�صلطانية : املاوردي.

- احل�صبة تعريفها وم�صروعيتها ووجوبها: د. ف�صل ظهري.
- احل�صبة يف عهد اخللفاء الرا�صدين : د. ف�صل ظهري.

- احياء علوم الدين :حممد الغزايل.
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ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
تعريف احل�صبة، مكانة احل�صبة وف�صلها واأهميتها، الأول

و�صرورتها
2

2احل�صبة يف عهد الر�صول )�ض( وال�صحابة والتابعني الثاين
2مابني نظام احل�صبة ونظام الق�صاءالثالث
2ما بني نظام احل�صبة ونظام املظاملالرابع

2ما بني احل�صبة والمر باملعروف والنهي عن املنكراخلام�ض
2اركان احل�صبة :  اأ – املحت�صبال�صاد�ض

2ب –املحت�صبال�صابع
2ج- مو�صوع احل�صبةالثامن

جمالت احل�صبة:التا�صع
 اأ- العقائد         ب- العبادات      ج- املعامالت

2

2د- الدب    هـ- الخالق   و- درء املفا�صد العا�صر
2نظام احل�صبة عند اأ- الغزايلاحلادي ع�صر

2نظام احل�صبة عند  ب- ابن تيمية الثاين ع�صر
2احل�صبة يف الع�صر احلديثالثالث ع�صر

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :ـ
معرفة الطالب للح�صبة ومكانتها وف�صلها – واحل�صبة يف عهد الر�صول �صلى الله   -

عليه و�صلم.
معرفة الطالب ملجالت احل�صبة : اأ- العقائد  ب- العبادات   ج- املعامالت.  -

معرفة الطالب باحل�صبة يف الع�صر احلديث.  -
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
International mediaالإعالم الدويلمك – د اإ   714

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب للتطورات التي جرت يف جمال الّت�صال   
العاملّي وو�صائله.
اأهداف املقرر:

التعريف مبوؤ�ص�صات الو�صائل واملنظمات التي ي�صرت الو�صع اجلديد لالإعالم   .1
الّدويّل.

العاملّي  الإعالمّي  النظام  ظل  يف  النامية  الدول  تواجه  التي  امل�صكالت  تقدمي   .2
اجلديد.  

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- الإعالم بالراديو والتلفزيون : جيهان ر�صتي .

- انهيار النظام الإعالمّي الدويّل فاروق اأبو زيد.
-  ق�صايا التبعية الإعالمّية والثقافّية يف العامل الثالث: عواطف عبد الرحمن .

- درا�صات يف الإعالم الّدويّل/ م�صكلة الختالل الإخباري : را�صم حممد اجلمال.
- و�صائل الإعالم يف املجتمع احلديث : ديزتر ويرت�صون ـ ترجمة : اإبراهيم اإمام.



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                              دليل كلية الدعوة والإعالم

46ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                              دليل كلية الدعوة والإعالم
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ال�ساعاتمفـردات املقرراالأ�سبوع
2مفهوم الإعالم الّدويّل ودوافع الهتمام بدرا�صته.الأول
2اأهداف ووظائف الإعالم الّدويّل.الثاين
2اختالف مفهوم اخلرب دوليا:القيم الإخبارّية.الثالث
2مناذج واأ�صكال التدفق الدويّل للمعلومات.الرابع

2اآليات الإعالم الدويّل املختلفة.اخلام�ض
التوازن-الختالل ال�صاد�ض الدويّل:عدم  الإعالم  م�صكالت 

وحقيقة ال�صيطرة. 
2

2الخرتاق الثقايّف:مفهومه واأهدافه.ال�صابع
الإعالم الثامن �صبكات  يف  الر�صالة  �صياغة  اأ�صاليب 

الدويّل.
2

وموقف التا�صع التدفق  ظاهرة  لتف�صري  الفكرية  الجتاهات 
الّدول النامية.

2

والعالقات العا�صر اخلارجّية  ال�صيا�صة  يف  الدويّل  الإعالم 
الّدولّية.

2

2مناذج من منظمات الإعالم الإ�صالمّي الّدويّل)اينا(.احلادي ع�صر
2الإعالم الدويّل والعوملة.الثاين ع�صر
2اأثر التطور التقني على اآليات الإعالم الّدويّل.الثالث ع�صر

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة الطالب لالإعالم الدويل ودوافع الإهتمام بدرا�صته واأهدافه ووظائفه.
- معرفة الطالب لآليات الإعالم الدويل واأ�صاليبه – م�صكالت الإعالم الدويل.
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ال�صوؤون العلمية

ثانيًا : اخلطة التدري�سية للمطالب التاأ�سي�سية لكل اأق�سام الكلية :
  First Semester                                                                                                               الف�سل االأول

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

مت – د 1
�ص101

مدخل علم 
االت�سال

 Introduction to
communication210322

مت – د 2
�ص102

مدخل علم 
الدعوة

 Introduction to
Daw'a210322

420644املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

  Second Semester                                                                                                      الف�سل الثاين

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

مت – د �ص3203
مدخل االإذاعة 

والتلفزيون
 Introduction to
 Broadcasting
.and TV

220422

مت – د �ص 4204
مدخل ال�سحافة 

والن�سر
 Introduction
 to journalism
and publishing

210322

مدخل العالقات مت – د �ص 5205
العامة

Introduction 
to PR210322

مدخل و�سائل مت – د�ص 6206
االت�سال

Introduction 
to Mass media210333

8501399املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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  Third Semester                                                                                                           الف�سل الثالث

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

مت – د �ص 7
307

مناهج واأ�ساليب 
الدعوة

 Methods to
Daw'a230422

مت– د �ص 8
308

و�سائل وموؤ�س�سات 
الدعوة

 Institutions and
Media of Daw'a210322

430744املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

  Fourth Semester                                                                                                        الف�سل الرابع

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

مت – د �ص 9
409

االإعالم 
ال�سوداين

 Sudanese Media
210322

مت – د �ص 10
410

مبادئ الرتجمة 
ال�سحفية

Principle 
of journal 
Translation

210422

مت – د �ص 11
411

Introduction to مدخل الت�سويق
marketing210323

مت - د�ص 12
412

علم النف�ص 
االجتماعي

Socio-
psychology210322

8401189املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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مفردات املطالب التاأ�سي�سية لكل اق�سام الكلية:
م�سمى املقرررمز املقرر

 Intoduction toمدخل علم الت�صالمت- د�ض 101
communication

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على اأهم مفاهيم علم الت�صال.  
اأهداف املقرر:

اإملام الطالب مبفهوم عملية الت�صال الإن�صاين وبعنا�صر عملية الت�صال.  .1
ال�صتفادة من املفاهيم العلمية يف توظيف و�صائل الت�صال والإعالم من خالل   .2

معرفة مزاياه الت�صالية.
تعريف الطالب بوظائف الت�صال والتحقق من اآثاره ال�صلبية.  .3

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
كيف نفهم و�صائل الإعالم :  مار�صال ماكلوهان: ترجمة خليل �صابات.  -

حممد  حممود   : والنماذج  والو�صائل  النظريات  اجلماهريّي:  ال  الت�صّ  -
قلندر)دكتور(.

مدخل الت�صال اجلماهريي :  جون �صيرتز.  -
ال ونظرياته املعا�صرة :   د.ح�صن عماد مكاوي وليلى ح�صني ال�صيد. الت�صّ  -

الت�صال اجلماهريي   : اإبراهيم امام.  -
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
حتديد الأول حماولة  اإن�صانية،  كظاهرة  ال  الت�صّ مدخل 

املفهوم
2

2تعريف الّت�صال وخ�صائ�صهالثاين
ال)نظرية النتقالت(الثالث 2مراحل تطور الت�صّ
عنا�صر العملية الت�صالية-و�صائل الت�صال: اأنواعها الرابع

وخ�صائ�صها
2

ال ووظائفهاخلام�ض 2اأهداف الت�صّ
ال واأنواعهال�صاد�ض 2م�صتويات الت�صّ

ال وعوامل فاعليتهاال�صابع 2مراحل عملية الت�صّ
واأ�صاليبه الثامن ال)الت�صوي�ض:اأنواعه  الت�صّ معوقات 

ودوافعه(
2

الذهنية التا�صع الت�صال)العمليات  لعملية  النف�صية  اجلذور 
والنف�صية(

2

2الإدراك والإدراك النتقائيالعا�صر
ال: معاجلة املعلومات يف الذهناحلادي ع�صر 2الذاكرة والت�صّ

ال)النماذج اخلطية اأحادية الجتاه(الثاين ع�صر 2مناذج الت�صّ
التفاعلية)ثنائية الجتاه(- مداخل درا�صات الثالث ع�صر النماذج 

ال علم الت�صّ
2

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
1. مفهوم الت�صال وعنا�صر العملية الت�صالية.

2. اأهداف الت�صال.
ال. 3. النماذج التفاعلية)ثنائية الجتاه(- مداخل درا�صات علم الت�صّ
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
Introduction to Dawaمدخل علم الدعوةمت - د�ض 102

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على اأهم مفاهيم علم الدعوة.  
اأهداف املقرر:

1. تعريف الطالب بعلم الّدعوة وم�صطلحاته . 
2. تر�صيخ اأهمية علم الّدعوة بالن�صبة للم�صلم . 

3. الوقوف على اأهداف الدعوة الإ�صالمّية وغاياتها .
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- املدخل اإىل علم الّدعوة - حممد اأبو الفتح البيانوين.

- خ�صائ�ض الّدعوة الإ�صالمّية - حممد الأمني ح�صني.
- اأ�صول الّدعوة - د. عبد الكرمي زيدان.

- طرق الدعوة اإىل الله - م�صطفى م�صهور.
- فقه الدعوة ومرونة املنهج الإ�صالمي د. �صيد حممد نوح.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
تعريف الأول  ، وا�صطالحًا  لغة  الّدعوة  علم  تعريف 

الّدعوة)الف�صل، احلكم (
2

م�صطلحات الثاين حتديد   ، الدعوة  علم  وتطور  ن�صاأة 
الدعوة 

2

2اأهداف الّدعوة ، اأهداف عامة ، اأهداف خا�صة الثالث
م�صادر الّدعوة واأدلتها اأ- القراآن الكرمي ب- ال�صنة الرابع

النبوية 
2

ـ اخلام�ض الأنبياء والر�صل  ـ �صنة  الدعوة واأدلتها ج  م�صادر 
ال�صرية النبوية 

2

م�صادر الدعوة واأدلتها د- �صرية ال�صحابة والتابعني ال�صاد�ض
هـ- جتارب الدعاة  

2

املدعو ج/ مو�صوع ال�صابع الّداعية ب/  اأ/  الّدعوة  اأركان 
الدعوة 

2

2خ�صائ�ض الدعوة )اأ( الربانّية    الثامن
2خ�صائ�ض الدعوة )ب( العاملّيةالتا�صع
2خ�صائ�ض الدعوة )ج( الإن�صانّيةالعا�صر

2خ�صائ�ض الدعوة )د( ال�صتمرارّيةاحلادي ع�صر
2خ�صائ�ض الدعوة )هـ( ال�صمولالثاين ع�صر
2مراجعة ما تقدم من مفرداتالثالث ع�صر

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :ـ
- املام  الّدار�ض بعلم الّدعوة وم�صطلحاته . 

- معرفة اأهمية علم الّدعوة بالن�صبة للم�صلم . 
- الوقوف على اأهداف الدعوة الإ�صالمّية وغاياتها .
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
 Introduction toمدخل الإذاعة التلفزيونمن - د�ض 203

Broadcasting and TV.
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب للمداخل الرئ�صة لالإذاعة والتلفزيون.  
اأهداف املقرر:

1. اإملام الطالب مباهية الإذاعة والتلفزيون كعلم ومهنة ور�صالة.
2. تعريف الطالب بخ�صائ�ض ومميزات ووظائف الإذاعة والتلفزيون.

3. اأن يلم الطالب بالتطور الذي طراأ على الإذاعة والتلفزيون.
4. اإعطاء الطالب مدخاًل عامًا لعلم الإذاعة والتلفزيون.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- التلفزيون فن  : د. فوزية فهيم

- الإعالم الإذاعّي والتلفزيويّن : د. اإبراهيم اإمام.
- ال�صحافة ال�صودانية تاريخ وتوثيق - د. �صالح عبد اللطيف.

- الإذاعة ال�صودانية يف ن�صف قرن - عو�ض ابراهيم عو�ض.
- الإعالم الذاعي يف ال�صودان - د. حديد ال�صراج.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2مدخل تعريفي لو�صائل الإعالم امل�صموعةالأول
2خ�صائ�ض ووظائف الإذاعةالثاين
2هداف الإذاعة والتلفزيونالثالث
2خ�صائ�ض ووظائف التلفزيونالرابع

2دور الإذاعة ويف التنميةاخلام�ض
2دور الإذاعة ويف الإر�صاد والتوجيهال�صاد�ض

2دور الإذاعة ويف التثقيف والرتفيه والتعليمال�صابع
2دور التلفزيون ويف التنميةالثامن

2دور التلفزيون ويف الإر�صاد والتوجيهالتا�صع
2دور ا التلفزيون ويف التثقيف والرتفيه والتعليمالعا�صر

2اجلوانب الفنية والإدارية يف الإذاعة والتلفزيوناحلادي ع�صر
2الربامج الإذاعية والتلفزيونيةالثاين ع�صر

24جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
معرفة الطالب ملاهية الإذاعة والتلفزيون كعلم ومهنة ور�صالة.  -

تعريف الطالب بخ�صائ�ض ومميزات ووظائف الإذاعة والتلفزيون.  -
اإعطاء  اإىل  اإ�صافة  والتلفزيون،  الإذاعة  على  طراأ  الذي  بالتطور  الطالب  يلم  اأن   -

الطالب مدخاًل عامًا لعلم الإذاعة والتلفزيون.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
 Introduction to Journalismمدخل ال�صحافة والن�صرمت - د�ض 204

and Publishing
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب للمداخل الرئ�صة لعلم ال�صحافة.  
اأهداف املقرر:

1. يهدف املقرر لتعميق وحتبيب علم ال�صحافة للطالب.
2. يو�صح املقرر مفهوم علم ال�صحافة والن�صر واأركانه .

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- مدخل اإىل علم ال�صحافة - د. عبد العزيز الغنام.

- تاريخ ال�صحافة يف اروبا واأمريكا -  د. حممد جنيب.
- �صناعة الن�صر واملعلومات - عي�صى عي�صى الع�صافني.

- ال�صحافة ال�صودانية تاريخ وتوثيق - د. �صالح عبد اللطيف.
- ال�صحافة ال�صودانية ون�صاأتها - علي �صمو.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفردات املقرراالأ�سبوع
2تعريف ال�صحافة لغة وا�صطالحًا الأول
2خ�صائ�ض ال�صحيّفة ووظائفهاالثاين
اهداف ال�صحافة واأهميتها القت�صادّية والجتماعّية الثالث

ال�صيا�صّية 
2

2اأهداف ال�صحافةالرابع
2اأنواع الن�صراخلام�ض
2اأنواع ال�صحف واملجالتال�صاد�ض

2م�صكالت وحتديات ال�صحافة املقروءةال�صابع
2الن�صر يف ال�صودانالثامن

2تعريف الن�صر لغة واإ�صطالحًاالتا�صع
2اأهمية الن�صر والتوثيقالعا�صر

2التطور التاريخي للن�صراحلادي ع�صر
2اإطراف ومعوقات عملية الن�صرالثاين ع�صر

24جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة الطالب تعريف ال�صحافة لغة وا�صطالحًا وخ�صائ�ض ال�صحافة ووظائفها.

- معرفة الطالب للن�صر واأنواعه واأهميته وم�صاكله يف ال�صودان.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
مدخل العالقات العامة مت - د�ض 205

والإعالن
Introduction to Public 

Relations and Advertizing

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب للمداخل الرئ�صة للعالقات العامة كعلم وكمهنة.  
اأهداف املقرر:

- اإملام الطالب مباهية العالقات العامة كعلم وكمهنة.
- التعريف مبيادين وبرامج العالقات العامة.

- اإعطاء الطالب مدخال للعالقات العامة من منظور اإ�صالمّي.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- املداخل الأ�صا�صّية للعالقات العامة :  د.حممد منري حجاب.
- الأ�ص�ض العلمّية للعالقات العامة :  د. على عجوة.

- العالقات العامة يف الدولة احلديثة  : احمد اإبراهيم اأبو �صن.
- العالقات العامة يف املجتمع : د حممد عبد املنعم .

- الإعالم الإ�صالمّي وتطبيقاته العملية    د. حمي الدين عبد احلليم.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
وكن�صاط الأول كظاهرة  العامة  العالقات  عن  عام  مدخل 

اإن�صايّن
2

2العالقات العامة يف �صورها الأوىلالثاين
2تطور العالقات العامةالثالث
بالأن�صطة الرابع وعالقتها  العامة:تعريفها  العالقات 

الت�صاإىلة الأخرى
2

بتعريف اخلام�ض اخلروج  وحماولة  املختلفة  التعريفات  نقد 
توفيقّي

2

2خ�صائ�ض العالقات العامةال�صاد�ض
2اأ�صباب الهتمام بالعالقات العامةال�صابع
2العالقات العامة والعلوم الأخرىالثامن

2النقد املوجه للعالقات العامةالتا�صع
2مبادئ و اأهداف ووظائف واأنواع العالقات العامةالعا�صر

بالعالقات احلادي ع�صر امل�صتغلون  العامة/  العالقات  اأخالقيات 
العامة

2

2زيارة ميدانية ملوؤ�ص�صة عالقات عامةالثاين ع�صر
24جمموع ال�ساعات

خمرجات التعليم:
بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :

- معرفة الطالب ملاهية العالقات العامة كعلم وكمهنة.
- معرفة الطالب مبيادين وبرامج العالقات العامة.

- معرفة الطالب مدخال للعالقات العامة من منظور اإ�صالمّي.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
ن�صاأة وتطور و�صائل مت - د�ض 206

الت�صال
Introduction to Mass 

Media

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على و�صف �صامل لو�صائل الت�صال امل�صتخدمة قدميًا وحديثًا.  
اأهداف املقرر:

اإملام الطالب بو�صائل الت�صال التقليدية واحلديثة وا�صتخداماتها.  .1
ليقوم  املختلفة،  بو�صائله  لالإعالم  والتطبيقي  العلمي  التطور  مبنهج  التعرف   .2

بدوره يف توظيفها ملا يحتاج اإليه جمتمعه احلا�صر.
طريقة التدري�صٍ:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- و�صائل الت�صال ن�صاأتها وتطورها : خليل �صابات.
- الأ�ص�ض العلمية لنظرية الإعالم : جيهان اأحمد ر�صتي.

- املدخل اإىل و�صائل الإعالم : عبد العزيز �صرف.
- املدخل اإىل الت�صال اجلماهريي : ع�صام �صليمان.

- كيف نفهم و�صائل الإعالم : مار�صال ماكلوهان ترجمة خليل �صابات.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
م�صكلة الأول املعلومات،  اأهمية  املعلومات،  تفجر  ظاهرة 

املعلومات
2

2جمتمع املعلومات وتطور الت�صالالثاين
و�صائل الت�صال : الو�صائل التقليدية – اخل�صائ�ض الثالث

واملميزات
2

2ع�صر الكتابة : الن�صاة والتطورالرابع
2ع�صر الت�صال اجلماهريي: الطباعة – ال�صحافةاخلام�ض
2ع�صر الت�صال الإلكرتوين الراديوال�صاد�ض

2الأقمار ال�صناعيةال�صابع
2التلفازالثامن

2الت�صوير الفتوغرايف وال�صينمائيالتا�صع
2الفيديو – التليتك�ض – الفيديو تك�ضالعا�صر

2التلك�ض  - الفاك�ضاحلادي ع�صر
2الإنرتنت ، اإندماج و�صائل الت�صالالثاين ع�صر
2الثالث ع�صر

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
معرفة و�صائل الت�صال التقليدية واحلديثة وا�صتخداماتها.  -

التعرف على التطور العلمي والتطبيقي لالإعالم بو�صائله املختلفة، ليقوم بدوره   -
يف توظيفها ملا يحتاج اإليه جمتمعه احلا�صر.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
Method to Dawaمناهج واأ�صاليب الدعوةمت - د�ض 307

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على اأهم املناهج امل�صتخدمة يف علم الدعوة.  
اأهداف املقرر:

1. يطلع الدار�ض على اأنواع املناهج الدعوية.
2. تو�صيح خ�صائ�ض ومميزات وا�صتعمالت كل منهج.

3. التنبيه لأمثل طرق ال�صتفادة من املنهج يف الدعوة اإىل الله.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- املدخل اإىل علم الّدعوة - حممد اأبو الفتح البيانوين 
- خ�صائ�ض الّدعوة الإ�صالمّية - حممد الأمني ح�صني 

- اأ�صول الّدعوة - د. عبد الكرمي زيدان.
- فقه الدعوة اإىل الله - د. علي عبد احلليم حممود.

- فقه الدعوة ومرونة املنهج الإ�صالمي - د. �صيد حممد نوح.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
لغة الأول وتعريفها  اإليها  واحلاجة  الدعوية  املناهج  اأهمية 

وا�صطالحًا
2

2اأهداف واأنواع املناهج الدعوية.الثاين
2املنهج العاطفي واملنهج التجريبيالثالث
2املنهج العقلي الرابع

طرق معاجلة مناهج الدعوة جلوانب احلياة:اخلام�ض
اأ/ يف جانب العقيدة : 1. تقرير العقيدة ال�صحيحة 

2. تثبيتها وحت�صينها   3. اإبطال العقائد الفا�صدة. 
2

طرق معاجلة مناهج الدعوة جلوانب احلياة يف جانب ال�صاد�ض
العبادات .

2

طرق معاجلة مناهج الدعوة جلوانب احلياة يف جانب ال�صابع
ال�صريعة. 

2

طرق معاجلة مناهج الدعوة جلوانب احلياة يف جانب الثامن
الأخالق.

2

2الأ�صاليب الدعوية - اأ�صلوب احلكمة التا�صع
2اأ�صلوب املوعظة احل�صنةالعا�صر

2اأ�صلوب املجادلة احلادي ع�صر
2اأ�صلوب القدوة،اخل�صائ�ض العامة لالأ�صاليب الدعويةالثاين ع�صر

24جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة اأنواع املناهج الدعوية.

- معرفة خ�صائ�ض ومميزات وا�صتعمالت كل منهج.
- معرفة اأمثل طرق ال�صتفادة من املنهج يف الدعوة اإىل الله.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
و�صائل وموؤ�ص�صات مت - د�ض 308

الدعوة
Institutions and Media

of Daw'a
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على و�صف �صامل لو�صائل وموؤ�ص�صات الدعوة.  ٍ
اأهداف املقرر:

تزويد الطالب باملعرفة ال�صرورية لتوظيف الأجهزة الإعالمية لأغرا�ض الدعوة   .1
اإىل الله.

اإكمال الفهم الإداري لدى الطالب وتوجيهه ليتاأهل لإدارة املوؤ�ص�صات الدعوية   .2
والوقوف على طبيعة اأن�صطتها وكيفية اإدارتها والتخطيط لرباجمها واجناحها 

ومتويل هذه الربامج ومراجعتها.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- املدخل اإىل علم الّدعوة :  حممد اأبو الفتح البيانوين.
- ا�صول الّدعوة  :   د. عبد الكرمي زيدان.

- نظريات التنظيم الإداري : ف�صل الله علي ف�صل الله.
- الإدارة يف الإ�صالم : اأحمد اإبراهيم اأبو �صن.

- فقه الدعوة ومرونة املنهج الإ�صالمي د. �صيد حممد نوح.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
م�صطلحات الأول و�صرح  واملوؤ�ص�صات  الو�صائل  تعريف 

الدعوة )مراجعة(
2

و�صائل الدعوة ووظائفها:    اأ ـ الو�صائل الأ�صليةالثاين
ب ـ الو�صائل امل�صتخدمة

2

2املوؤ�ص�صات الدعوية اأنواعها ووظائفها ومتويلهاالثالث
2اإدارة املوؤ�ص�صات الدعويةالرابع

2نظم اإدارة امل�صجد واخللوةاخلام�ض
2املنظمات والهيئات الدعوية ومراكز الدعوةال�صاد�ض

2تخطيط وتن�صيق برامج الدعوةال�صابع
2التقومي وامل�صابقة يف الربامج الدعويةالثامن

2العالقات العامة يف املوؤ�ص�صات الدعويةالتا�صع
2عالقات املوؤ�ص�صات الدعوية اخلارجيةالعا�صر

كيفية اإدارة املوؤ�ص�صات الدعوية من خالل املوؤ�ص�صة احلادي ع�صر
الدعوية

2

2زيارات ملنظة دعويةالثاين ع�صر
24جمموع ال�ساعات

خمرجات التعليم:
بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :ـ

- معرفة و�صائل وموؤ�ص�صات الدعوة القدمية واحلديثة وا�صتخداماتها.
- املنظمات والهيئات الدعوية ومراكز الدعوة.



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                              دليل كلية الدعوة والإعالم

65ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                              دليل كلية الدعوة والإعالم

ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
Sudanese Mediaالإعالم ال�صوداينمت - د�ض 409

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب لن�صاأة وتطور و�صائل الإعالم ال�صوداين.  
اأهداف املقرر:

اإعطاء الطالب فكرة عن ن�صاأة وتطور و�صائل الإعالم ال�صوداين.  .1
معرفة امل�صاكل التي تعوق العمل الإعالمي يف ال�صودان.   .2

تكوين نزعة نقدية علمية لدى الطالب يف �صبيل تكوين راأي حول اأ�صاليب تطور   .3
الأداء الإعالمي.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- �صفحات قدمية : �صليمان ك�صة

- الإعالم ال�صوداين: د. ها�صم اجلاز 
- ال�صحافة ال�صودانية يف ن�صف قرن: حمجوب حممد �صالح
- الإذاعة ال�صودانية يف ن�صف قرن : عو�ض ابراهيم عو�ض.

- حمفوظات ال�صحف :  دار الوثائق.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفردات املقرراالأ�سبوع
2دوافع ظهور ال�صحافة ال�صودانية ون�صاأتهاالأول
2جملة الفجر، جملة النه�صة.الثاين
/ الثالث النيل  1956/1900م  ال�صودانية  ال�صحافة 

ال�صودان اجلديد/ �صوت ال�صودان
2

2ن�صاأة وتطور اإعالم الدولة يف ال�صودان.الرابع
2الإعالم الر�صمي قبل وبعد ال�صتقالقاخلام�ض
2وزارة الإعالم واأن�صطتهاال�صاد�ض

2الإعالم اخلارجي / املعلومات / ال�صوؤون ال�صحفيةال�صابع
2املوؤ�ص�صة العامة للطباعة والن�صرالثامن

2الإذاعة ال�صودانية – تلفزيون ال�صودانالتا�صع
2الإذاعة الولئية واملوجهة ووكالة ال�صودان لالأنباءالعا�صر

2اأكادميية ال�صودان لعلوم الت�صال.احلادي ع�صر 
2اإ�صرتاتيجية الإعالم ال�صوداين بعد الت�صعينات.الثاين ع�صر
احلادي الثالث ع�صر  القرن  يف  ال�صوداين  الإعالم  م�صكالت 

والع�صرين.
2

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
ياأخذ الطالب فكرة عن ن�صاأة وتطور و�صائل الإعالم ال�صوداين.  -

يتمكن الطالب من معرفة امل�صاكل التي تعوق العمل الإعالمي يف ال�صودان.  -
تكوين نزعة نقدية علمية لدى الطالب يف �صبيل تكوين راأي حول اأ�صاليب تطور   -

الأداء الإعالمي.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
 Princiole of Journalمبادئ الرتجمة ال�صحفيةمت - د�ض 410

Translation
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب على امل�صطلحات الإعالمية.  
اأهداف املقرر:

تعريف الطالب بالرتجمة من خالل متهيد نظري ومقدمة منهجية.  .1
تزويد الطالب مبفردات مب�صطة يف التعبري )vocabulary( يف خمتلف املجالت   .2

لتنويع واإثراء قدراته.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- )Journalism today( توما�ض بري.
- )Journalism of the news( �صتانلي جون�صون وجوليا هاري�ض.

- الرتجمة ال�صحفية : منري ح�صن.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفـردات املقرراالأ�سبوع
2مدخل تعريف للرتجمة ال�صحافيةالأول
2ا�صكال الرتجمة ال�صحفيةالثاين
2الفرق بني الرتجمة والتعبريالثالث
2مناهج ومذاهب الرتجمةالرابع

2مراجعة لقواعد اللغة الإجنليزيةاخلام�ض
2مراجعة عامة ال�صاد�ض

2اإ�صطالحات اإعالمية واقت�صاديةال�صابع
2مفردات للرتجمة يف جمالت العلوم املختلفةالثامن

2ترجمة ن�صو�ض �صحفيةالتا�صع
2ترجمة ن�صو�ض �صحفيةالعا�صر

2ترجمة مو�صوعات اإ�صالميةاحلادي ع�صر
2ترجمة مو�صوعات اإ�صالميةالثاين ع�صر
2تدريبات اإعالميةالثالث ع�صر

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة ترجمة امل�صطلحات الإعالمية.

- معرفة مناهج ومذاهب الرتجمة.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
Maeketing Administrationمدخل الت�صويقمت - د�ض 411

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

جمال  يف  احلديثة  العلمّية  بالنظريات  الطالب  تزويد  على  املقرر  ي�صمل   
الت�صويق واإتاحة فر�صة له ملمار�صة الت�صويق يف حقل ال�صلع و اخلدمات.

اأهداف املقرر:
تزويد الطالب باملعارف واملفاهيم احلديثة يف جمال الت�صويق.  .1

الإ�صالمّي  ال�صلوك  وتنزيل  الت�صويق  يف  ال�صلوكّية  الأمناط  بيان  على  الإعانة   .2
كممار�صة عملّية.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- اإدارة الت�صويق، حممد �صادق بازرعة.

- .ا�صرتاتيجية ونظم الت�صويق، اإ�صماعيل عبد احلميد.
- الإدارة الت�صويقّية احلديثة، �صالح ال�صنواين.

- الأ�صول العلمّية للت�صويق، على عبد احلميد عبده.
- الت�صويق، حممد �صعيد عبد الفتاح.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفردات املقرر االأ�سبوع
2 تعريفات ومفاهيم، واأهمية الت�صويق ومنافعه. الأول
2 ن�صاأة وتطور الت�صويق ومراحله التي مّر  بها. الثاين
2 الوظائف الت�صويقّية. الثالث
2 درا�صة �صلوك امل�صتهلك. الرابع
2 عنا�صر املزيج الت�صويقّي: املنتجات. اخلام�ض
2 عنا�صر املزيج الت�صويقّي:الرتويج. ال�صاد�ض
2 عنا�صر املزيج الت�صويقّي:الت�صعري. ال�صابع
2 عنا�صر املزيج الت�صويقّي:التوزيع. الثامن
2 ت�صويق اخلدمات واملعلومات. التا�صع
2 بحوث الت�صويق يف ظل العوملة القت�صادية. العا�صر
2 بحوث الت�صويق ونظم املعلومات الت�صويقّية. احلادي ع�صر
2 التجارة اللكرتونّية والت�صويق عرب النرتنت. الثاين ع�صر
2 اأخالقيات الت�صويق وقيمه يف الإ�صالم واحل�صارة 

املعا�صرة.
الثالث ع�صر

26 جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة الطالب ملفهوم الت�صويق واأهميته ون�صاأة الت�صويق واملراحل التي مر بها.

- معرفة الطالب لوظائف الت�صويق - والتجارة الإلكرتونية - واأخالقيات الت�صويق.
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م�سمى املقرررمز املقرر
Sociopsychologyعلم النف�ض الجتماعيمت - د�ض 412

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

يف  ل�صتخدامه  الإجتماعي  النف�ض  لعلم  الطالب  تعريف  على  املقرر  ي�صمل   
العملية الإعالمية.
اأهداف املقرر:

املجتمع  جتاه  الر�صاإىل  بدورهم  الكلية  طالب  تعريف  اإىل  املقرر  هذه  تهدف   .1
وحماولة اإحداث التغيريات الجتماعية من خالل الفهم الكامل  للقيم والجتاهات 

الجتماعية املعا�صرة وال�صائدة وربطها بالنظرة الإ�صالمّية.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- علم النف�ض الجتماعّي :  د. �صعد جالل.
- علم النف�ض لجتماعّي :  د. م�صطفى فهمي.
- علم النف�ض والقراآن : حممد عثمان جناتي.

- علم النف�ض الإ�صالمّي  :  د.حممد عبد املعروف.
- علم النف�ض الجتماعّي : د.حممد احل�صن.
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ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2ما هيه علم النف�ض:التعريف واأهمية درا�صته العلمّيةالأول
2املنظمات الجتماعية/ال�صتجابة اجلماعّيةالثاين
2حتليل التفاعل الجتماعّي/عمليات التفاعل الجتماعّيالثالث
2التطبيع الجتماعّي:تعريفه وعنا�صره وعنا�صر الفرقةالرابع

التطبيع الجتماعّي:عنا�صر تت�صل باملجتمع/عنا�صر اخلام�ض
الجتماعية/ باملوؤ�ص�صات  واملعايري/  بالقيم  تت�صل 

عنا�صر تت�صل بالقطاعات الجتماعّية

2

النف�صي/ال�صاد�ض التحليل  الجتماعّي:نظرية  التطبيع  نظريات 
الجتماعّي/ التعلم  الجتماعي/نظريات  الدور  نظرية 
تكامل النظريات/التطبيع الجتماعّي من منظور اإ�صالمّي

2

وت�صنيفها ال�صابع وتكوينها  النف�صية:تعريفها  الجتاهات 
والجتاه العلمّي

2

اجلمهور الثامن النف�صية:خ�صائ�ض  الجتاهات  تغيري 
املتلقي/حمتوى الر�صالة/التفاعل

2

2الجتاهات والقيم/الجتاهات والراأي العامالتا�صع
درا�صة العا�صر و�صفية/  درا�صة  الجتاهات:  درا�صات 

حتكمية/ مقايي�ض الجتاهات
2

والعوامل احلادي ع�صر امل�صتويات  واملغايرة:التعريف/  امل�صايرة 
املوؤثرة 

2

عوامل الثاين ع�صر التعريف/العنا�صر/  الجتماعية:  امل�صئولية 
النمو

2

القيادة:تعريفها واأنواعها واأ�صاليبها وطرق تنميتها/الثالث ع�صر
�صفات القائد/ املقايي�ض ال�صومرتية

2

26جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

خمرجات التعليم:
بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :

التغيريات  اإحداث  وحماولة  املجتمع  جتاه  الر�صاإىل  دورهم  الطالب  معرفة   -
املعا�صرة  الجتماعية  والجتاهات  للقيم  الكامل   الفهم  خالل  من  الجتماعية 

وال�صائدة وربطها بالنظرة الإ�صالمّية.
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ال�صوؤون العلمية

ثالثًا : تق�سيم التخ�س�سات :
 Department of Daawa  communication( 1- ق�سم الدعوة ونظم االت�سال

: )Systems
ملخ�ص املقررات وال�ساعات التدري�سية:

 املطلوبات

 الف�سول

مطلوبات اجلامعة 
والتاأ�سيل

مطلوبات 
الكلية

مطلوبات 
التخ�س�ص

املجموع

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

61424241022الف�سل الدرا�سي االأول
481022--614الف�سل الدرا�سي الثاين
51236241022الف�سل الدرا�سي الثالث
51224481124الف�سل الدرا�سي الرابع

14366121022الف�سل الدرا�سي اخلام�ص
14247141022الف�سل الدرا�سي ال�ساد�ص

14129181124الف�سل الدرا�سي ال�سابع
1412714920الف�سل الدرا�سي الثامن

26681428408281178املجموع
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اخلطة التدري�سية لق�سم الدعوة ونظم االت�سال:
  First Semester                                                                                                               الف�سل االأول

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

1(221544( Quran Kareemالقران الكرمي )1(مج تاأ1101

  Tajweedالتجويد )1(مج تاأ2102
)Intonation()1(221522

جمتاأ 3103
مدخل اأ�سول 

الفقه
Introduction 
to Principles of  
Jurisprudence )Figh(

210322

)Jurisprudence)Fighفقه العبادات1جمتاأ4104
of worship)1(210322

اللغةالعربية مج تاأ 5105
مهارات1

Arabic Language 
)skills( )1(210322

 English Languageاللغة االإجنليزية1مج تاأ 6106
)1(220422

مدخل لعلم مك-داإ7101
االقت�ساد

 Introduction to
Economic220422

املجتمع مك-داإ8102
ال�سوداين

 Sudanese
 community210322

مت –د 9
�ص101

مدخل علم 
االت�سال

 Introduction to
communication210322

مت –د 10
�ص102

Introduction to مدخل علم الدعوة
Daw'a210322

20142362222املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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  Second Semester                                                                                                       الف�سل الثاين

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

2(221544( Quran Kareemالقران الكرمي )2(مج تاأ 1207

 )2( Tajweedالتجويد )2(مج تاأ2208
)Intonation(221522

مدخل علوم مج تاأ 209 3
القراآن

Introduction to 
Quran Sciences210322

 Jurisprudence ofفقه العبادات)2(مج تاأ 4210
worship)2(210322

اللغة العربية مج تاأ 5211
مهارات2

Arabic Language 
)skills( )2(210322

 Englishاللغة االإجنليزية2مج تاأ 6212
Language )12(220422

مت–د �ص7203
مدخل االإذاعة 

والتلفزيون
Introduction to 
Broadcasting 
and TV.

220422

مت–د �ص8204
مدخل ال�سحافة 

والن�سر
 Introduction to
 journalism and
publishing

210322

مدخل العالقات مت–د �ص9205
العامة

 Introduction to
PR210322

مدخل و�سائل مت–د �ص10206
االت�سال

 Introduction to
Mass media210322

20142362222املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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ال�صوؤون العلمية

  Third Semester                                                                                                           الف�سل الثالث

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

3(221544( Quran Kareemالقران الكرمي )3(مج تاأ 1313

مج تاأ 2314
فقه ال�سرية 

وتاريخ الرا�سدين
 Figh prophet
 )seerah( & history
 of orthodox

21322

مناهج تاأ�سيل مج تاأ 3315
العلوم

Taseel of Science' 
Methods210322

مج تاأ 4316
العقيدة واملذاهب 
الفكرية املعا�سرة

 Islamic faith and
  contemporary
 intellectual doctrines

210322

 Introduction to )Qur’anمدخل التف�سريمج تاأ5317
interpretation( Tafseer 210322

التن�سري مك– د اإ 6303
واال�ست�سراق

 Christianizing
and Orientalism210322

نظام االإ�سالم مك– د اإ  7304
ال�سيا�سي

 Islam Political
System210322

الو�سائط مك – د اإ 8305
املتعددة)1( 

Multiple Media )1(
212533

مناهج واأ�ساليب مت–د �ص 9307
الدعوة

 Methods to
Daw'a220422

و�سائل وموؤ�س�سات مت–د �ص 10308
الدعوة

 Institutions and
Media of Daw'a210322

20122352322املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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  Fourth Semester                                                                                                        الف�سل الرابع

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

4(421544( Quran Kareemالقران الكرمي )4(مج تاأ 1418
Al-Shriaa Aims210322مقا�سد ال�سريعةمج تاأ 2419

مدخل احلديث مج تاأ 3420
وعلومه

Introduction to 
Al-Hadith210322

مج تاأ 4421
مدخل االإعجاز 

العلمي 
Scientific 
Miraculous in 
Holy Quran 

210322

الدرا�سات مج تاأ 5422
ال�سودانية

Sudanese Studies
2103

الراأي العام مك– د اإ 6406
والدعاية

Public Opinion 
and propaganda210322

الو�سائط مك– د اإ 7407
املتعدد)2( 

Multiple Devices 
)2(212523

االإعالم مت–د �ص8409
ال�سوداين

Sudanese Media 210322

مبادئ الرتجمة مت–د �ص9410
ال�سحفية

Principle of journal 
Translation210422

 Introduction toمدخل الت�سويقمت–د �ص10411
marketing210323

علم النف�ص مت–د �ص11412
االجتماعي

Socio-
psychology210322

24113352424املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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  Fifth Semester                                                                                                         الف�سل اخلام�ص

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

5(221544( Quran Kareemالقران الكرمي )5(مج تاأ 1523

نظريات مك– د اإ 2508
االت�سال

Communication 
Theories 210322

مك -د اإ  3509
مناهج البحث 

العلمي
Scientific 
Research 
Methods

210322

مك اإ د 4410
االإعجاز العلمي 

يف القراآن الكرمي 
وال�سنة ال�سريفة

Scientific 
Miraculous in 
Holy Quran & 
the Sunnah

210322

الرتجمة مت-د ت5513
الدعوية )1(

Translation of 
Daawa )1(212522

مت-د ت6514
اإنتاج الربامج 

االإذاعية
producing 
programs For 
Radio

212522

االت�سال مت-د ت7515
التنموي

Development 
communication210322

منظمات الوحدة مت– د ت 8516
االإ�سالمية

Islamic unity 
Organizations210322

مت– د ت 9517
الدعوة يف عهد 

الر�سول )�ص(
Daawa in prophet 
Mohammed 
–p.u.h-  Era 

210322

حوار مت– د ت 10518
احل�سارات

Dialogue of 
Civilizations210322

7382222 2011املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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  Sixth Semester                                                                                                         الف�سل ال�ساد�ص

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

6(221544( Quran Kareemالقران الكرمي )6(مج تاأ 1624

االإعالم مك– د اإ 2611
االإ�سالمي

Islamic Media
210322

مك–د اإ  3612
القيم 

والت�سريعات 
االإعالمية

Ethics and 
Media 
legislations

210322

الرتجمة الدعوية مت-دت4619
)2(

Translation of 
Daawa )2(212532

مت–دت5620
الدعوة يف 

الع�سر احلديث
Daawa in 
Modern Era/ 
time 

210322

علم نف�ص مت–دت6621
الدعوة

Psychology of 
Daawa210322

مت–دت7622
اآداب العلم وفقه 

االختالف
Knowledge 
Morals and 
Variation of 
Jurisprudence

210322

 Religionsمقارنة االأديانمت–د ت  8623
compariscn/ contrast210322

Islamic Cultural 210322الثقافة االإ�سالميةمت–د ت  9624

فن اخلطابة مت–د ت  10625
واإعداد اخلطيب

Art of Oratory
212522

20115362322املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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ال�صوؤون العلمية

  Seventh Semester                                                                                                    الف�سل ال�سابع

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

7(221544( Quran Kareemالقران الكرمي )7(مج تاأ 1725

مك– داإ 2713
احل�سبة والرقابة 

ال�سرعية
Recompense 
and Sharia 
Censorship

212522

الرتجمة مت-د ت3726
الدعوية )3(

Translation of 
Daawa )3(212522

 Techniquesتقنيات االت�سالمت-د ت4727
Communication210322

الدعوة يف اأفريقيا مت-د ت728 5
وال�سودان

Daawa in Africa 
and Sudan210322

حا�سر االأمة مت-د ت6729
االإ�سالمية

The Future of 
Islamic Nation210322

نظام االأ�سرة يف مت-د ت7730
االإ�سالم

The Family’s 
System In Islam210322

االإعالم مت – د ت8731
املتخ�س�ص

Specialized Media
210322

Saintific Media210322االإعالم العلميمت – د ت9732

اخلطاب مت – د ت10733
الدعوي املعا�سر

Contemporary 
Daawa Message 212522

 Graduationبحث التخرجمت – د ت11734
project060662

22115362424املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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ال�صوؤون العلمية

  Eightth Semester                                                                                                      الف�سل الثامن

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

8(221524( Quran Kareemالقران الكرمي )8(مج تاأ 1826

 Internationalاالإعالم الدويلمك– د اإ 2814
Media210322

الرتجمة مت-د ت3835
الدعوية )4(

Translation of 
Daawa )4(212522

ال�سحافة مت- دت4836
االإ�سالمية

Islamic Press 
210322

احل�سارة مت د ت5837
االإ�سالمية

Islamic 
Civilization 210322

مت-د ت6838
العالقات الدولية 

يف االإ�سالم
International 
Relationship in 
Islam

210322

مت-دت 7839
اإدارة موؤ�س�سات 

الدعوة
Administration 
Daawa 
institution 

210322

Training 212522تدريب عمليمت-د ت  8840

 Graduationبحث التخرجمت-د ت  9841
project300332

1995331920املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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ال�صوؤون العلمية

مفردات مقررات ق�سم الدعوة ونظم االت�سال:
م�سمى املقرررمز املقرر
)1( Translation of Daawaالرتجمة الدعوية )1(مت - د 513

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21142
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب الرتجمة للقيام بالّدعوة والتعريف بالإ�صالم   
باللغة الأجنبية.

الهدف من املقرر:
متكني الطالب للقيام بالّدعوة والتعريف بالإ�صالم باللغة الأجنبية )الإجنليزية(   .1

وتعريفه بامل�صادر العلمية لتاأهيله لهذه املهمة . 
الّدعوة  وظيفة  يف  العربية  غري  اللغات  معرفة  لأهمية  الطالب  نظر  لفت   .2

الإ�صالمّية.
تعريف الطالب بقواعد واأ�ص�ض الرتجمة ال�صحيحة للن�صو�ض املقد�صة واملعاين   .3

الإ�صالمية مبا يتفق مع اأحكام ال�صرع.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

Journalism today( .1( توما�ض بري.
Journalism of the news( .2( �صتانلي جون�صون وجوليا هاري�ض.



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                              دليل كلية الدعوة والإعالم

84ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                              دليل كلية الدعوة والإعالم

ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفردات املقرراالأ�سبوع
 معاين ال�صتعاذة والب�صملة وال�صهادتني واحلمد لله الأول

وال�صالة على النبي  .
2

2معاين اأركان الإميان واأركان الإ�صالم واأدلتها .الثاين
– الثالث التكبري   – الأذان  ال�صالة  م�صطلحات  معاين 

الإقامة – القيام – الركوع – ال�صجود – اجللو�ض 
بني ال�صجدتني ... الخ .

2

2معاين م�صطلحات ال�صوم وفقه العبادات الرابع
– اخلام�ض )الفاحتة  �صور خمتارة  الكرمي يف  القراآن  معاين 

عمران  واآل  البقرة  – الإخال�ض( خواتيم  املعوذتني 
والكهف والزمر ويا�صني وامللك .

2

2ن�صو�ض خمتارة يف حكمة �صروعية ال�صالة .ال�صاد�ض
2ن�صو�ض خمتارة يف حكمة م�صروعية ال�صالة.ال�صابع
2ن�صو�ض خمتارة يف حكمة م�صروعية ال�صوم .الثامن

2م�صطلحات �صعائر احلج. التا�صع
2ن�صو�ض خمتارة يف حكمة م�صروعية احلج .العا�صر

2ن�صو�ض خمتارة من ق�ص�ض الأنبياء .احلادي ع�صر
2ن�صو�ض خمتارة من ق�ص�ض الأنبياء .الثاين ع�صر
2ن�صو�ض خمتارة يف حكمة م�صروعية ال�صالة.الثالث ع�صر

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
يتمكن الطالب من القيام بالّدعوة والتعريف بالإ�صالم باللغة الأجنبية )الإجنليزية(.  -

املقد�صة  للن�صو�ض  ال�صحيحة  الرتجمة  واأ�ص�ض  قواعد  على  الطالب  يتعرف   -
واملعاين الإ�صالمية مبا يتفق مع اأحكام ال�صرع.
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م�سمى املقرررمز املقرر
Producing Programs For Radioاإنتاج الربامج الإذاعية )1(مت - دت 514

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب ملفهوم الإنتاج الإذاعي واأ�صاليبه  
الهدف من املقرر:

متليك الطالب مفهوم الإنتاج الإذاعي ، اأ�صكاله ومكوناته ومراحله.  .1
تعريف الطالب بالإنتاج يف الإ�صالم واحلث على العمل اجلماعي.  .2

القانونية  الق�صايا  ومعرفة  امليزانيات  اإعداد  كيفية  اإدراك  من  الطالب  متكني   .3
وربطها بالإ�صالم .

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
اإنتاج الربامج للراديو والتلفزيون ـ )النظرية والتطبيق( : عماد ح�صن مكاوي.  .1

اجتاهات حديثة يف اإنتاج الربامج الإذاعية : د. بركات عبد العزيز.  .2
الإنتاج التلفزيوين وفنون الإخراج: د. كرم �صلبي.  .3
معجم امل�صطلحات الإعالمية:  د. كرم �صلبي.  .4

د. حديد الطيب ال�صراج.  تخطيط واإنتاج الربامج :    .5
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ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2مفهوم الإنتاج الإذاعي.الأول
2اأنواع الإنتاج ـ الربامج الإخبارية والثقافية.الثاين
2مكونات الإنتاج الإذاعي.الثالث
2اأ�صكال الإنتاجالرابع

2اإنتاج برامج حوار.اخلام�ض
2اأ�صكال برامج املنوعات واحلديث الإذاعي.ال�صاد�ض

2اأ�صكال الربامج اجلماهريية واخلا�صة.ال�صابع
2مداخل وخطوات الإنتاج.الثامن

2فريق الإنتاج الإذاعي.التا�صع
2املنتج وم�صوؤولياته.العا�صر

2اإعداد امليزانية .احلادي ع�صر 
2اجلدول الزمني لالإنتاج.الثاين ع�صر
2ال�صوابط القانونية والأخالقية لالإنتاج.الثالث ع�صر 

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
معرفة الطالب ملفهوم الأنتاج الإذاعي وو�صائله   -

معرفة الطالب لالإنتاج يف الإ�صالم واحلث على العمل اجلماعي.  -
متكني الطالب من اإدراك كيفية اإعداد امليزانيات ومعرفة الق�صايا القانونية وربطها   -

بالإ�صالم .
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
Development Communicatinالت�صال التنمويمت - دت 515

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

التنمية   – ال�صاملة  التنمية  بجوانب  الطالب  تعريف  على  املقرر  ي�صمل   
القت�صادية وال�صيا�صية والجتماعية والتنمية الفكرية والروحية، والتنمية الثقافية 

والعلمية مع عدم اإغفال التنمية الريفية.
الهدف من املقرر:

اإك�صاب الطالب قدرًا من املفاهيم الأ�صا�صية للتنمية .  .1
الإذاعة  خا�صة  به  تطلع  اأن  الإعالم  لو�صائل  ميكن  الذي  الدور  معاجلة   .2

والتلفزيون. 
التعريف بربامج التنمية يف الإذاعة والتلفزيون واأثرها يف الإ�صهام يف حتقيق   .3

التنمية.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                              دليل كلية الدعوة والإعالم

88ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                              دليل كلية الدعوة والإعالم

ال�صوؤون العلمية

الإعالم التنموي - حممود اخلطيب.  .1
الإعالم والتنمية - د. حممد �صيد حممد.  .2

و�صائل الإعالم والتنمية ـ وليرب �صرام - ترجمة اأديب يو�صف.  .3
الت�صال اجلماهريي بني القناع والتطويع والتنمية - د.احمد بدر.  .4

ال�ص�ض العلمية لعملية الت�صال - د. جيهان احمد ر�صتي.  .5
ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع

2التنمية ) تعريفها ، مفاهيمها(.الأول
التنمية ال�صاملة : �صيا�صية – اقت�صادية – اجتماعية الثاين

ريا�صية  - – ثقافية 
2

2نظرية التنميةالثالث
2التنمية يف العامل الثالث الرابع

2التنمية يف ال�صوداناخلام�ض
2املنظور الإ�صالمي للتنميةال�صاد�ض

على ال�صابع )تطبيقًا  التنمية  يف  الإعالم  و�صائل  دور 
ال�صودان(

2

برامج التنمية يف الإذاعة والتلفزيون:الثامن
اأ- الطفال - ال�صباب - املراأة

2

ب- العمال – املزارعون – الرعاةالتا�صع
ج- برامج التنمية الثقافية 

2

د- برامج التنمية ال�صيا�صية والقت�صادية هـ برامج التنمية العا�صر
الجتماعية )توجيه حماربة العادات املعوقة للتنمية(

2

2احلمالت الإعالمية يف خدمة ق�صايا التنميةاحلادي ع�صر 
2اإنتاج ومتابعة برنامج تنموي اإذاعيالثاين ع�صر

24جمموع ال�ساعات
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خمرجات التعليم:
بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :

 – – اجتماعية  – اقت�صادية  : �صيا�صية  ال�صاملة  التنمية  الطالب ملفهوم  معرفة   -
ثقافية – ريا�صية.

معرفة الطالب لنظريات التنمية – معرفة الطالب للتنمية يف ال�صودان ودول العامل   -
الثالث.

معرفة الطالب لكيفية اإنتاج الربامج التنموية.  -
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م�سمى املقرررمز املقرر
Islamic Unity Organizationsمنظمات الوحدة الإ�صالميةمت - دت 516

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب مبنظمات الوحدة الإ�صالمية  
الهدف من املقرر:

اأن  اأهمية الوحدة، واأنه مطلوب منه  تهدف املقرر اإىل لفت نظر الطالب اإىل   .1
ي�صهم يف توحيد امل�صلمني، واأن يتعرف على منظمات الوحدة يف الع�صر احلديث 

واأن الوحدة الفكرية توؤدي اإىل الوحدة الع�صوية. 
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

1. وجوب وحدة امل�صلمني :عبد املجيد البياتوين.
2. الوحدة الإ�صالمية : حممد ر�صيد ر�صا.

3. د�صتور الوحدة الثقافية بني امل�صلمني : حممد الغزايل.
4. وحدة العمل الإ�صالمي بني الأمل والواقع : د. حممد اأبو الفتح البياتوين.

5. الوحدة الإ�صالمية : د. حممد اأبو زهرة.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفـردات املقرراالأ�سبوع
الوحدة الأول اأهمية  والتوحيد،  الإ�صالمية  الوحدة  معاين 

الإ�صالمية ووجوب وحدة امل�صلمني والدليل عليها
الأدلة النقلية من الكتاب وال�صنة 

2

الأدلةالفعلية الثاين ال�صحابة،  اأقوال  من  النقلية  الأدلة  تابع 
والقواعد ال�صرعية والأ�صول العامة، والأدلة امل�صتفادة 

من التاريخ

2

الوحدة الثالث الإ�صالمية يف تع�صيد  الوحدة  نتائج  درا�صة 
الع�صوية

2

2مناذج ملفكرين قادوا الوحدة يف الع�صر احلديثالرابع
2اأ�صرار التفرق والفرقة )الآيات والأحاديث(اخلام�ض
الع�صر ال�صاد�ض يف  الإ�صالمية  الوحدة  ملنظمات  مناذج 

احلديث
2

2اأهمية وحدة العمل الإ�صالمي املعا�صرال�صابع
للجماعات الثامن درا�صة  امل�صلمني،  جماعة  اإىل  الطريق 

الإ�صالمية املعا�صرة
2

درا�صة خمت�صرة عن اأقطار العامل الإ�صالمي ـ درا�صة التا�صع
جغرافية

2

2عوامل الوحدة يف العامل الإ�صالميالعا�صر
2نتائج الفرقة وال�صتات املعا�صراحلادي ع�صر
وطرق الثاين ع�صر  الإ�صالمية  الوحدة  تواجه  التي  التحديات 

مواجهتها
2

24جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

خمرجات التعليم:
بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :ـ

الإ�صالمية  الوحدة  واأهمية  والتوحيد،  الإ�صالمية  الوحدة  ملعاين  الطالب  معرفة   -
ووجوب وحدة امل�صلمني والدليل عليها.

معرفة الطالب لنماذج ملفكرين قادوا الوحدة يف الع�صر احلديث.  -
معرفة الطالب لأهمية وحدة العمل الإ�صالمي املعا�صر.  -
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
الدعوة يف عهد الر�صول )�صلى الله مت - دت 517

عليه و�صلم( واخللفاء الرا�صدين
Daawa in Prophet Mohammed 

–peace upon him- Era
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب بالأ�ص�ض التي قامت عليها الدعوة يف عهد   
الر�صول )�صلى الله عليه و�صلم( وخلفاءه.

الهدف من املقرر:
1. ربط الطالب بال�صرية النبوية.

2. اأخذ املنهج ال�صحيح يف توجيه الدعوة.
3. تعليم الطالب الثبات على احلق مهما كانت املتغريات.

4. تعليم الطال اختيار البيئة ال�صاحلة للدعوة.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- �صرية اأبن ه�صام .
- الرحيق املختوم - املبارك فوري.

- البداية والنهاية - اأبن كثري.
- خلفاء الر�صول - حممد ح�صن احل�صري.

- نور اليقني يف �صرية �صيد املر�صلني - حممد ح�صن احل�صري.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفردات املقرراالأ�سبوع
نبذة عن م�صرية الدعوة من اآدم عليه ال�صالم اإىل بعثة الأول

نبينا �صلى الله عليه و�صلم
2

2الدعوة ال�صرية ونتائجها )درا�صة حتليلية(الثاين
2الدعوة اجلهرية وعناد قري�ض يف مواجهتهاالثالث
عرو�ض ِقرى لر�صول الله �صلى الله عليه و�صلم لكفه الرابع

عن الدعوة )درا�صة حتليلية(
2

خروج النبي �صلى الله عليه و�صلم اإىل الطائف لطلب اخلام�ض
الن�صرة

2

2بيعة العقبة الأوىل والثانية ونتائج البيعتنيال�صاد�ض
2الهجرة والدرو�ض امل�صتفادةال�صابع
2ركائز جمتمع املدينةالثامن

2خالفة اأبي بكر ر�صي الله وحماربته ملانعي الزكاةالتا�صع
2خالفة عمر ر�صي الله عنه والفتوحات يف عهدهالعا�صر

2خالفة عثمان ر�صي الله عنه و�صيد الدعوة يف عهدهاحلادي ع�صر
2خالفة علي ر�صي الله عنه ومواجته ملخالفيهالثاين ع�صر
توقري اأ�صحاب الر�صول �صلى الله عليه و�صلم وحمل الثالث ع�صر

ماجرى بينهم لختالف اجتهادهم
2

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
اأخذه املنهج ال�صحيح يف  يتمكن الطالب من الرتباط بال�صرية النبوية، بجانب   -

توجيه الدعوة.
يتعلم الطالب الثبات على احلق مهما كانت املتغريات.  -

يتعلم الطالب اختيار البيئة ال�صاحلة للدعوة.  -
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
Dialogue of Civilizationsحوار احل�صاراتمت - دت 518

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالببح�صارته الإ�صالمّية.  
الهدف من املقرر:

ربط الطالب بح�صارته الإ�صالمّية .   .1
تنمية ولء الطالب لالإ�صالم واعتزازه به لتقدميه على ما �صواه .  .2

وتب�صريه  الإ�صالمية  ح�صارته  حول  املعارف  من  بح�صيلة  الطالب  تزويد   .3
باملخاطر املحدقة.

امل�صكالت  ملعاجلة  الطالب  لدى  واحلوار  البحث  يف  العلمّية  املنهجّية  تنمية   .4
املعا�صرة التي تواجه امة الإ�صالم. 

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع
1. مو�صوعة التاريخ واحل�صارة الإ�صالمّية - اأحمد �صلبي 

2. املقدمة - ابن خلدون.
3. حا�صر العامل الإ�صالمّي - حممد جميل امل�صري.

4. من روائع ح�صارتنا  - م�صطفى ال�صباعي.
5. الأقليات امل�صلمة يف العامل املعا�صر - حممود �صاكر.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفـردات املقرراالأ�سبوع
بني الأول والعالقة  وا�صطالحًا  لغة  احل�صارة  تعريف 

احل�صارة والثقافة واملدنية
2

واملدنية الثاين الثقافة  من  بكل  الإ�صالمّية  احل�صارة  عالقة 
والعلم

2

2مفهوم احل�صارة الإ�صالمّية واأهمية درا�صتها الثالث
2موقف احل�صارة الإ�صالمّية من احل�صارات الأخرىالرابع

2م�صادر وخ�صائ�ض احل�صارة الإ�صالمّيةاخلام�ض
احل�صارة ال�صاد�ض على  الإ�صالمّية  احل�صارة  لأثر  مناذج 

الغربية والعاملية اأ/ يف الفلك ب/ يف الريا�صيات ج/ 
يف الزراعة 

2

2اأ/ اإ�صهامات امل�صلمني يف احلركة العلمّيةال�صابع
2ب/ اإ�صهامات امل�صلمني يف احلركة العلمّيةالثامن

2مقومات احل�صارة اأ/ البيئة الإن�صانّيةالتا�صع
2ب/ البيئة الطبيعّيةالعا�صر

2مناذج للح�صارة الإ�صالمّية اأ/ ح�صارة الأندل�ضاحلادي ع�صر
2ب/ ح�صارة امل�صلمني يف بغدادالثاين ع�صر
2الإ�صالم واأزمة احل�صارة العاملّيةالثالث ع�صر

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة الطالب للح�صارة لغة وا�صطالحًا والعالقة بني احل�صارة والثقافة واملدنية.
- معرفة الطالب لنماذج لأثر احل�صارة الإ�صالمّية على احل�صارة الغربية والعاملية.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
)2( Translation of Daawaالرتجمة الدعوية )2(مت - دت 619

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21142
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب الرتجمة للقيام بالّدعوة والتعريف بالإ�صالم   
باللغة الأجنبية

الهدف من املقرر:
متكني الطالب للقيام بالّدعوة والتعريف بالإ�صالم باللغة الأجنبية )الإجنليزية(   .1

وتعريفه بامل�صادر العلمية لتاأهيله لهذه املهمة. 
الّدعوة  وظيفة  يف  العربية  غري  اللغات  معرفة  لأهمية  الطالب  نظر  لفت   .2

الإ�صالمّية.
تعريف الطالب بقواعد واأ�ص�ض الرتجمة ال�صحيحة للن�صو�ض املقد�صة واملعاين   .3

الإ�صالمية مبا يتفق مع اأحكام ال�صرع.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
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ال�صوؤون العلمية

اأهم املراجع:
)Journalism today( توما�ض بري.  .1

)Journalism of the news( �صتانلي جون�صون وجوليا هاري�ض   .2
)The Ideal Muslim Societ(: املجتمع امل�صلم - د. حممد علي الها�صمي  .3

لالإ�صالم؟  انتمائي  يعني  ماذا   :)hat Does it mean to be A Muslim(  .4
فتحي يكن.

)The Sealed Nectar( :الرحيق املختوم.  .5
.)Safiur – Rahman Almubarakphuri(  .6

ال�ساعات  مفـــــردات املقرراالأ�سبوع
حرام، الأول حالل،  )الفقه،  و�صرعية  فقهية  م�صطلحات 

جائز، حديث، اإجماع، قيا�ض(
2

2اآيات خمتارة .الثاين
2اأحاديث خمتارة. الثالث
2مفهوم القت�صاد الإ�صالميالرابع

2اأخبار .اخلام�ض
2م�صطلحات �صيا�صّية .ال�صاد�ض

جانب من �صرية الر�صول �صلى الله عليه و�صلم دلئل ال�صابع
النبوءة واملعجزات الكونية والعقلية

2

2النظافة والطهارة يف الإ�صالم .الثامن
مفهوم التوحيد يف الإ�صالم يف مقابلة مفهوم العقيدة التا�صع

لدى الن�صارى واليهود
2

2دواعي اجلهاد واآداب احلرب يف الإ�صالم .العا�صر
2حقوق الن�صان يف الإ�صالم حق الإعتقاد والتعبرياحلادي ع�صر

2عداء ال�صهيونية وال�صليبيني لالإ�صالمالثاين ع�صر
24جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

خمرجات التعليم:
بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :

معرفة الطالب للقيام بالّدعوة والتعريف بالإ�صالم باللغة الأجنبية )الإجنليزية(.  -
تعريف الطالب بقواعد واأ�ص�ض الرتجمة ال�صحيحة للن�صو�ض املقد�صة واملعاين   -

الإ�صالمية مبا يتفق مع اأحكام ال�صرع.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
Daawa in Modern Era/ timeالدعوة يف الع�صر احلديثمت - دت 620

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

عملية  لت�صهيل  الب�صري  النف�ض  لعلم  الطالب  تعريف  على  املقرر  ي�صمل   
الدعوة.

الهدف من املقرر:
تعريف الطالب بحركات الإ�صالح الإ�صالمّي يف ال�صودان - ليبيا - ال�صومال.  .1
اإملام الطالب ببواكري اليقظة الإ�صالمية وظهور اجلماعات الإ�صالمّية يف بع�ض   .2

البلدان.
الع�صر  الدعوة يف  تواجهه  التي  التحديات  الإملام مبواجهه  من  الطالب  متكني   .3

احلديث .
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- الفكر الإ�صالمّي احلديث و�صلته بال�صتعمار الغربي : د. حممد البهي.
- واقعنا املعا�صر : حممد قطب.

- املو�صوعة احلركّية : فتحي يكن.
- احلركة الإ�صالمية يف ال�صودان : حممد خري عبد القادر.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
حممد الأول  ، ليبيا  يف  املختار  عمر   ، الإ�صالح  حركات 

عبدالله احل�صن يف ال�صومال ، عبد الكرمي اخلطابي 
يف املغرب .

2

، الثاين احلديث  الع�صر  يف  الإ�صالمّي  الإ�صالح  زعماء 
الديني  الأفغاين ، ر�صيد ر�صا ، حممد عبده ، خري 

التون�صي ، عبد الله الندمي .

2

�صقوط اخلالفة الإ�صالمّية وظهور الجتاهات القومّية الثالث
العلمانّية .

2

وظهور الرابع الإ�صالمّية  اخلالفة  �صقوط  يف  اليهود  دور 
القومّية العربّية. 

2

بواكري اليقظة الإ�صالمية والبعث الإ�صالمّي احلديث اخلام�ض
.

2

جماعة ال�صاد�ض  ، ال�صنة  اأن�صار  جماعة   ، ال�صني  التيار 
التبليغ.

2

2دور جماعة الأخوان امل�صلمني يف التغيري الجتماعّي.ال�صابع
منهج جماعة الأخوان امل�صلمني يف التغيري الجتماعّي الثامن

.
2

2اجلماعة الإ�صالمية يف الهند .التا�صع
�صعيد العا�صر الزمان  بديع   ، تركيا  يف  الإ�صالمية  اجلماعة 

النور�ض .
2

2احلركة الإ�صالمّية يف ال�صودان .احلادي ع�صر
2الإ�صالم يف اأرويا واأفريقيا. الثاين ع�صر
2حتديات الّدعوة يف الع�صر احلديث .الثالث ع�صر

26جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

خمرجات التعليم:
بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على:

معرفة الطالب لزعماء الإ�صالح الديني يف الع�صر احلديث .  -
اإملام الطالب بدور اليهود يف اإ�صقاط اخلالفة الإ�صالمّية وما تبع ذلك من ظهور   -

الجتاهات القومّية والعلمانّية .
معرفة الطالب للتحديات التي تواجهه الدعوة يف الع�صر احلديث .  -
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
Psychology of Daawaعلم نف�ض الدعوةمت - دت 621

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

عملية  لت�صهيل  الب�صري  النف�ض  لعلم  الطالب  تعريف  على  املقرر  ي�صمل   
الدعوة.

الهدف من املقرر:
طالب الدعوة يف حاجة ما�صة ملعرفة ا�صتخدام علم النف�ض الدعوّي.   .1

الإملام باملوؤثرات النف�صية لدى املدعو .
تدريب الداعي على كيفية مراعاة واأحوال املدعوين النف�صية وال�صلوكية .  .2

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
1. علم النف�ض الدعوّي - اأ.د. حممد زين الهادي 
2. درا�صات يف النف�ض الإن�صانية - حممد قطب 

3. القراآن وعلم النف�ض - د. حممد عثمان جناتي 
4. من علم النف�ض القراآين  -  د. عدنان ال�صريف.

5. اأ�صول علم النف�ض - د. احمد عزت راج.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
النف�ض الأول علم  ونظريات  ومدار�صه،  النف�ض  علم  ن�صاأة 

العام .
2

2الفرق بني علم النف�ض الدعوّي وعلم النف�ض العام .الثاين
عالقة علم النف�ض بالّدعوة وتعريف علم نف�ض الدعوة) الثالث

لغة وا�صطالحًا (.
2

2اأهمية درا�صة علم نف�ض الّدعوة .الرابع
2اأهداف علم نف�ض الّدعوة .اخلام�ض
– العالقة ال�صاد�ض تكوينها  املوؤثرة يف  والعوامل  ال�صخ�صية 

بني النف�ض والروح واجل�صد
2

تغريها ال�صابع معرفة  وطرق  و�صماتها  ال�صخ�صية  تنوع 
وكيفية تغيريها اإيل الأح�صن .

2

2ال�صخ�صية الداعية والعوامل املوؤثرة يف تكوينها .الثامن
2�صمات ومميزات ال�صخ�صية الّدعوّية .التا�صع
على العا�صر واأثرها  الدعوة  نف�ض  علم  ال�صلوكية يف  الدوافع 

الداعي واملدعو .
2

النفعالت يف علم النف�ض الدعوّى واأثرها على الداعي احلادي ع�صر
واملدعو . 

2

�صايكلوجية املدعو يف علم نف�ض الّدعوة واأثرها على الثاين ع�صر
الداعي .

2

2طرق ا�صتمالة الّداعي للمدعو نف�صيًا  .الثالث ع�صر
26جمموع ال�ساعات

خمرجات التعليم:
بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :ـ

- معرفة الطالب لعلم النف�ض الدعوّي وا�صتخداماته. 
- الإملام الطالب باملوؤثرات النف�صية لدى املدعو.

- تدريب الداعي على كيفية مراعاة واأحوال املدعوين النف�صية وال�صلوكية.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
 Knowledge Morals andاآداب العلم وفقه اخلالفمت - دت 622

Variation of Jurisprudence
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

وفقه  احلنيف  الدين  يف  العلم  لإداب  الطالب  تعريف  على  املقرر  ي�صمل   
الإختالف

الهدف من املقرر:
اأن يتعرف الطالب على اأ�صالة العلم يف الإ�صالم واأدلة ذلك من الآيات والأحاديث،   .1
وتقدير دور العلماء امل�صلمني يف طلب العلم والرحلة من اأجله وكيف اأن الإ�صالم 

فاق غريه من املبادئ يف طلب العلم وحت�صيله .
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

�صحيح البخاري – باب العلم / الأمام البخاري .  .1
الر�صول والعلم / د. يو�صف القر�صاوي .  .2

فل�صفة الرتبية الإ�صالمية – �صل�صلة اأ�صول الرتبية الإ�صالمية / د. ماجد عر�صان   .3
الكيالين.

النظام الرتبوّي يف الإ�صالم / باقر �صريف القر�صي.  .4
اأدب اخلالف : حممد النبهاين.  .5
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
. الأول العلم  – ف�صل  اللغة وال�صطالح  العلم يف  تعريف 

اأ- الآيات ب- الأحاديث ج- الآثار
2

طلب العلم ، حكمه ، ادلته من الكتاب وال�صنة والعلوم الثاين
التي ينبغي تعلمها .

2

2منزله العلماء يف �صوء ال�صنة .الثالث
اأهمية العلم التجريبّي وموقف الر�صول �صلى الله عليه الرابع

و�صلم منه واأخالقيات العلم .
2

2اآداب التعلم / اآداب املعلم ب- اآداب املتعلم .اخلام�ض
الآيات ال�صاد�ض اإبراز   – املعلم  ومكانة  بالعمل  العلم  عالقة 

والأحاديث .
2

2العلم مبادوؤهـ وقيمه .ال�صابع
2اأ�صباب �صعف العلم لدى امل�صلمني .الثامن

2فقه اخلالف تعريفه واأ�صبابه و اأنواعه  وفوائده .التا�صع
2اأ�صباب اخلالف يف �صدر الإ�صالم .العا�صر

2اآداب اخلالف يف ع�صر النبوة وال�صحابة والتابعني.احلادي ع�صر
2اخلالف بعد الع�صور الأخرية .الثاين ع�صر
2اخلالف يف الع�صر احلديث .الثالث ع�صر

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
يتمكن الطالب من معرفة اأ�صالة العلم يف الإ�صالم واأدلة ذلك من الآيات والأحاديث،   -
وتقدير دور العلماء امل�صلمني يف طلب العلم والرحلة من اأجله وكيف اأن الإ�صالم 

فاق غريه من املبادئ يف طلب العلم وحت�صيله .
 



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                              دليل كلية الدعوة والإعالم

107ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                              دليل كلية الدعوة والإعالم

ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
Religion Comparisonمقارنة اأديانمت - دت 623

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

  ي�صمل املقرر على تعريف الطالب بالديان ال�صماوية ال�صابقة ومد التحريف 
الذي حلقها.

الهدف من املقرر:
1. تزويد الطالب مبعلومات عن الأديان وتاريخها .

2. تعريف الطالب بعقائد وكتب الأديان الأخرى لي�صلم من اللب�ض والتحريف .
3. اأن يدرك الطالب زيف الأديان الأخرى ليزداد اإطماأنينة بالدين احلق الأ�صالم .

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
1. الدين حممد عبدالله دراز.

2. املو�صوعة املي�صرة يف الأديان والفرق واملذاهب املعا�صرة د. مانع اجلهني.
3. يف مقارنة الأديان )بحوث ودرا�صات(. د. حممد عبدالله ال�صقراوي.

4. الإ�صالم واملذاهب الفل�صفية املعا�صرة  د . م�صطفى حلمي.
5. الأديان القدمية  - حممد اأبو زهرة.

6. اأديان الهند اأحمد �صلبي .
7. حما�صرات يف الن�صرانية . حممد اأبوزهرة.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
ما املق�صود مبقارنة الأديان، وثمرة درا�صتها ، مفهوم الأول

الدين وتق�صيمه حلق وباطل ،  التاأكيد على وحدانية 
جهود  وامليعاد.  والبعث  النبوة  الإلوهية،و�صرورة 

امل�صلمني يف درا�صة الأديان .

2

املعتقدات الوثنية الأفريقيا ، الوثنية يف ال�صودان  ، الثاين
الوثنية يف عامة افريقيا .

2

املعتقدات الوثنية يف اجلزيرة العربية . اأول من غري الثالث
دين اإبراهيم عليه ال�صالم )احلنفية( . اأ�صهر الأ�صنام 

واأهم املعتقدات.

2

الهندو�صية منوذج للوثنية ال�صركية . التعريف واأماكن الرابع
لإعتقادية  ا،  الفكرية  واجلذور  التاأ�صي�ض  النت�صار، 

اأهم الأفكار واملعتقدات.

2

البوذية التعريف واأماكن النت�صار ، التاأ�صي�ض واأبرز اخلام�ض
موقف   ، املعتقدات   و  الأفكار  اأهم   ، ال�صخ�صيات  

الإ�صالم  .

2

النت�صار ال�صاد�ض واأماكن  التعريف   : �صيو�صية   الكنفو 
الأفكار  اأهم  العقادية،  الفكرية   ،التاأ�صي�ض واجلذور 

واملعتقدات.. موقف الإ�صالم  

2

اليهودية : �صبب الت�صمية ، التعريف العام مدة تاأريخهم ال�صابع
ال�صني  مملكتهم  ،انق�صام  امللوك  ع�صر  مو�صى،  قوم 
والبابلي، وع�صر ال�صتات وجتمعهم يف فل�صطني يف 

الع�صر احلديث.

2
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ال�صوؤون العلمية

النبوة، الثامن الألوهية واإىل  اإىل  اليهودية  نظرتهم  العقائد 
موقفهم من الأنبياء ،اأهم �صعائرهم واأعيادهم : ال�صبت 
الف�صيح يوم التكفري زيارة بيت املقد�ض  . مقتنياتهم  
القرابني  الكهانة  املذبح  �صليمان  هيكل  التابوت 
واخلتان .  اأفكارهم �صعب الله املختار  نقاء جن�صهم 

ال�صامي اأحقيتهم بفل�صطني ، موقف الإ�صالم.

2

واأ�صباب التا�صع حتريفه  التوراة   : اليهودية  كتب  اأهم 
التحريف، الأ�صفار اخلم�صة وملحقاتها  التلموت اأهم 
فرقهم ال�صديقون القرائيون  من �صفاتهم يف القراآن 

الكرمي  موقف الإ�صالم .

2

الن�صرانية: �صبب الت�صمية التعريف العام مدة تاأريخهم، العا�صر
قوم  ع�صر النبوي، ع�صر التحريف املجامع.

2

اأهم عقائد الن�صرانية  : الإلوهية  التثليث  النبوة  ال�صلب  احلادي ع�صر
الفداء  تكفري اخلطيئة  تقدي�ض ال�صليب والرهبان.

2

واجلديد، الثاين ع�صر القدمي  العهد   : وفرقها  الن�صراين  كتب  اأهم 
حتريف الإجنيل واأ�صبابه ، اأنواع الإجنيل  اأهم فرقهم 
الكا�صوليك الأرثونك�ض   الربون�صتانت  موقف الإ�صالم

2

2اخلالف يف الع�صر احلديث .الثالث ع�صر
26جمموع ال�ساعات

خمرجات التعليم:
بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :

يتمكن الطالب من الطمئنان اأن الإ�صالم دين و معرفة مد التحريف الذي اأ�صاب   -
الهندية  املعتقدات  و�صعوذة  بطالن  مد  معرفة  من  يتمكن  كما   . ال�صابقة   الكتب 

والفريقية وغريها 
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
Islamic Cultureالثقافة الإ�صالميةمت - دت 624

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21142
و�سف املقرر:

عن  ال�صبهات  ورد  بها  العمل  الإ�صالمية  الثقافة  على  الطالب  تعريف  اأن     
الإ�صالم.

الهدف من املقرر:
1. متكني الطالب من معرفة الثقافة الإ�صالمية.

2. تطوير قدرات الطالب يف جمال احلوار.
3. اإحاطته مبعرفة الثقافات املخالفة لالإ�صالم.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
الدعوة الإ�صالمية : علي جري�صة.  .1

اأدب احلوار واملناظرة : اأبو زهرة.  .2
هل نحن م�صلمون، ومعركة التقاليد، وجاهلية القرن الع�صرين، والإن�صان بني   .3

املادية والإ�صالم لـمحمد قطب.
والأركان الأربعة لأبي احل�صن الندوي.  .4

ومبادئ الإ�صالم للمودودي.  .5
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�صاليب الغزو الفكرى للعامل الإ�صالمى للدكتور على جري�صة والدكتور حممد   .6
الزيبق.

العلمانية وموقفها من العقيدة وال�صريعة للدكتور عبدالعظيم املطعنى.  .7
للدكتور  املعا�صرة  الإ�صالمية  احلياة  فى  واآثارها  وتطورها،  ن�صاأتها  العلمانية   .8

�صفر احلواىل.
ال�ساعات مفــردات املقرراالأ�سبوع

2التعريف العام مبفهوم الثقافة الأول
2و�صائل اكت�صاب الثقافة وتطويرها وا�صتخدامها  .الثاين
عنا�صر الثقافة ومقومات الفكر الإ�صالمي ، الأخالق، الثالث

القيم ، ال�صلوك العام .
2

 ال�صورة النموذجية لتطبيق الثقافة الإ�صالمية )ع�صر الرابع
عن  كتبوا  الذين  امل�صلمون  (والعلماء  الإ�صالم  �صدر 

الثقافة الإ�صالمية . 

2

الغزو الفكري وا�صبابه والنظريات الغربية يف احلكم اخلام�ض
املارك�صية ، اللربالية ، الإ�صرتاكية ، الدميقراطية  .

2

املقابلة ال�صاد�ض  ، ال�صحيحة  الإ�صالمية  الثقافة  ن�صر  طرق 
واحلوار ، املناظرة الخ. 

2

2�صبهات الأعداء حول الإ�صالم واأ�صاليبهم وطرق الرد.ال�صابع
2ال�صراع بني الثقافة الإ�صالمية ، والثقافات الآخرى.الثامن

2التح�صني �صد الثقافات الهدامة  .التا�صع
تربية الأبناء على الثقافة الإ�صالمية ال�صحيحة وحثهم العا�صر

على تطبيقها على الواقع .
2

والغرائز، احلادي ع�صر امليول  ،يف  الإ�صالمية  الثقافة  من  مناذج 
الأكل وال�صرب ، الزواج ،التملك ، امل�صكن .

2
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ال�صوؤون العلمية

احلكم، الثاين ع�صر النظافة،  يف  الإ�صالمية  الثقافة  من  مناذج 
التعامل مع غري امل�صلمني.

2

2طرق التاأثري : اجتماعّية ، ثقافّية ، نف�صّية .الثالث ع�صر
26جمموع ال�ساعات

خمرجات التعليم:
بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :

معرفة الطالب بالثقافات املادية لالإ�صالم و مواجهتها.  -
معرفة الطالب بكيفية مواجهة الفكر املناه�ض لالإ�صالم )احلوار واإداراته واملناظرة   -

وتخطيطها، واملوؤمترات وتنظيماتها(.
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م�سمى املقرررمز املقرر
Art of Oratoryفن اخلطابة واإعداد اخلطيبمت - دت 625

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21142
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب لفن اخلطابة واخلطيب.  
الهدف من املقرر:

متكني الطالب من جتويد اخلطابة.  .1
التطوير متارين  وي�صمل  املواجهي  الت�صال  الطالب يف جمال  قدرات  تطوير   .2

عملية يف احلوار واإداراته واملناظرة وتخطيطها، واملوؤمترات وتنظيماتها.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

1. مر�صد اخلطيب : د. احمد حممد غلو�ض.
2. الدعوة الإ�صالمية : علي جري�صة.

3. اأدب احلوار واملناظرة : اأبو زهرة.
4. كيف تكون خطيبًا : عبد الرحمن خليف.

5. فن اللقاء : حديد ال�صراج.



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                              دليل كلية الدعوة والإعالم

114ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                              دليل كلية الدعوة والإعالم

ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفــردات املقرراالأ�سبوع
مفهوم الت�صال واأنواعه – اأ�صاليب الإقناع واحليل الأول

الإعالمية
2

2اخلطابة : اأركانها ، مكوناتها ، واإعدادها .الثاين
2كيفية تخطيط وتق�صيم اأهداف م�صار اخلطة .الثالث
درا�صة الرابع  ) الجتماعية   ، ال�صيا�صية   ( اخلطب  اأنواع 

�صاملة . 
2

2اخلطبة الدينية – اخلطبة يف �صدر الإ�صالم .اخلام�ض
املناظرة ال�صاد�ض  ، واحلوار  املقابلة   ، ال�صفهّي  الت�صال 

واجلدال. 
2

2املع�صكرات والتدريب ، التعليم ، جمال�ض الأن�ض. ال�صابع
واملرح الثامن النكته   ، والغناء  ال�صعر   : بالفنون  الت�صال 

والرتويح ، الرموز وال�صارة والعالقات .
2

2تقومي نتائج الت�صال املبا�صر .التا�صع
2التقومي والتعديل اأثناء الت�صال ، تقومي الر�صالة .العا�صر

2�صفات كاتب اخلطبة – وكيفية اإلقائها .احلادي ع�صر
2خطب املنا�صبات اأمناطها واأ�صكالها .الثاين ع�صر
2طرق التاأثري : اجتماعّية ، ثقافّية ، نف�صّية .الثالث ع�صر

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
الت�صال  جمال  يف  الطالب  قدرات  وتطوير  اخلطابة،  لفن  الطالب  معرفة   -

املواجهي.
وتخطيطها،  واملناظرة  واإداراته  )احلوار  اخلطابة  لأ�صاليب  الطالب  معرفة   -

واملوؤمترات وتنظيماتها(.
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م�سمى املقرررمز املقرر
)3( Translation of Daawaالرتجمة الدعوية )3(مت - دت 726

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21142
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب الرتجمة للقيام بالّدعوة والتعريف بالإ�صالم   
باللغة الأجنبية

الهدف من املقرر:
متكني الطالب للقيام بالّدعوة والتعريف بالإ�صالم باللغة الأجنبية )الإجنليزية(   .1

وتعريفه بامل�صادر العلمية لتاأهيله لهذه املهمة. 
الّدعوة  وظيفة  يف  العربية  غري  اللغات  معرفة  لأهمية  الطالب  نظر  لفت   .2

الإ�صالمّية.
تعريف الطالب بقواعد واأ�ص�ض الرتجمة ال�صحيحة للن�صو�ض املقد�صة واملعاين   .3

الإ�صالمية مبا يتفق مع اأحكام ال�صرع.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

Journalism today( .1( توما�ض بري.
Journalism of the news( .2( �صتانلي جون�صون وجوليا هاري�ض 
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ال�ساعات مفردات املقرراالأ�سبوع
والعقوبات الأول الق�صاء  جمالت  يف  دينية  م�صطلحات 

والقت�صاد الإ�صالمّي .
2

2اآيات خمتارة .الثاين
2اأحاديث خمتارة. الثالث
2اأخبار .الرابع

2م�صطلحات �صيا�صّية الإتفاق يف املفهوم الإ�صالمياخلام�ض
2الإنفاق يف املفهوم الإ�صالمّي .ال�صاد�ض

2اأقوال من�صفة يف حق الإ�صالم . ال�صابع
2معاملة غري امل�صلمني يف الإ�صالم .الثامن

2الكبائر يف الإ�صالم باعتبارها ظلم لالآخرين .التا�صع
2ال�صورى يف الإ�صالم .العا�صر

2مفهوم العمل والإنتاج يف الإ�صالم .احلادي ع�صر
2جانب من �صرية الر�صول )�صلي الله عليه و�صلم( .الثاين ع�صر
2مفهوم الإ�صالم لالإن�صان .الثالث ع�صر

ع  جممو
ال�ساعات

26

خمرجات التعليم:
بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :

معرفة الطالب للقيام بالّدعوة والتعريف بالإ�صالم باللغة الأجنبية )الإجنليزية(.  -
تعريف الطالب بقواعد واأ�ص�ض الرتجمة ال�صحيحة للن�صو�ض املقد�صة واملعاين   -

الإ�صالمية مبا يتفق مع اأحكام ال�صرع.
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م�سمى املقرررمز املقرر
Communication Techniquesتقنيات الت�صالمت - دت 727

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

الت�صال وكيفية عملها ووظائفها  الطالببتقنيات  تعريف  على  املقرر  ي�صمل   
املختلفة.

الهدف من املقرر:
تعريف الطالب بتقنيات الت�صال وكيفية عملها ووظائفها املختلفة.  .1

على  الت�صالية  لالأغرا�ض  التقنيات  وتوظيف  ا�صتخدام  من  الطالب  متكني   .2
خمتلف م�صتوياتها.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.  -

م�صروع بحثي.  -
الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.  -

اأهم املراجع:
1. التلفزيون : لواء حممد فريد.

2. قنوات ف�صائية يف علم �صاكن : د. اإن�صراح ال�صال.
3. الإعالم الدويل عرب الأقمار ال�صناعية : د. اإن�صراح ال�صال.

4. تكنولوجيا الت�صال احلديث يف ع�صر املعلومات : د. عماد ح�صن مكاوي. 
5. الوظيفة الإعالمية ل�صبكة الإنرتنت: عبد امللك ردمان.
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ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2تكنولوجيا الت�صال عن بعد .الأول
2تكنولوجيا احلا�صبات الإلكرتونية.الثاين
2الت�صال الكابلي )اخلطي(الثالث
2تكنولوجيا الأقمار ال�صناعية .الرابع

2امليكرويف ) املوجات املنتاهية الق�صر (.اخلام�ض
2تكنولوجياالت�صال الرقمي والتماثلي.ال�صاد�ض

2تكنولوجيا الألياف ال�صوئية.ال�صابع
2ال�صبكة العاملية للمعلومات www.الثامن

2الربيد الإلكرتوين واملوؤمترات عن بعد .التا�صع
2الفيديو كا�صيت والفيديو دي�صك.العا�صر

2الفيديو تك�صت والتليتك�صت.احلادي ع�صر 
2الو�صائط املتعددة وال�صتخدامات.الثاين ع�صر
2م�صتقبل تقنيات الت�صال.الثالث ع�صر 

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :ـ
معرفة الطالب لكل تقنيات الت�صال وكيفية عملها ووظائفها املختلفة.  -

التقنيات لالأغرا�ض الت�صالية على خمتلف  الطالب ل�صتخدام وتوظيف  معرفة   -
م�صتوياتها.
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م�سمى املقرررمز املقرر
Daawa in africa and Sudanالدعوة يف اأفريقيا وال�صودانمت - دت 728

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب قارة افريقيا وجهود الدعوة فيها.  
الهدف من املقرر:

التعرف على اأهمية القارة الإفريقية بالن�صبة لالإ�صالم وامل�صلمني.  .1
تو�صيح اأن الإ�صالم قدم اإىل فريقيا وال�صودان منذ ع�صوره الأوىل.  .2

الذي  ال�صتعماري  امل�صخ  حماولت  رغم  اإفريقيا  يف  الأغلبية  هم  امل�صلمون   .3
تعر�ض له الإ�صالم.

ال�صكاين  الثقل  ذات  الأقطار  من  كواحد  ال�صودان  يف  الدعوة  درا�صة   .4
والإ�صالمي.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
1. املد الإ�صالمي يف اأفريقيا: حممد جالل عبا�ض.

2. انت�صار الإ�صالم يف اأفريقيا : ح�صن اإبراهيم ح�صن.

3. الأقليات امل�صلمة يف اأفريقيا :  �صيد عبد املجيد بكر.
4. يف اآفاق التعاليم : �صعيد حوى.

5. احلركة الإ�صالمية يف ال�صودان : حممد خري عبد القادر.
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ال�ساعاتمفردات املقرر االأ�سبوع
التعريف باأفريقيا الأر�ض وال�صعب والأهمية والطرق الأول

التي �صلكها الإ�صالم 
2

2وو�صائل انت�صار الدعوة الإ�صالمية يف اإفريقياالثاين
التي الثالث للدويالت  درا�صة  اأفريقيا  �صرق  يف  الإ�صالم 

قامت يف �صرق اإفريقيا.
2

على الرابع واأثرها  اأفريقيا  �صرق  يف  الإ�صالم  ح�صارة 
ال�صكان.

2

اإفريقيا واملمالك اخلام�ض الإ�صالمية يف غرب  الدعوة  انت�صار 
الإ�صالمية

2

احلركات الإ�صالمية الإ�صالحية يف اأفريقيا يف الغرب ال�صاد�ض
وال�صرق والو�صط. )مناذج(

2

اأفريقيا واآثارها ال�صيا�صية ال�صابع الهجمة ال�صتعمارية على 
والجتماعية والقت�صادية

2

لأو�صاعها الثامن درا�صة  اأفريقيا  يف  الإ�صالمية  الأقليات 
التعليمية وال�صيا�صية ومواقعها 

2

الأ�صباب التا�صع ال�صودان  يف  الإ�صالمية  الدعوة  انت�صار 
والو�صائل والنتائج.

2

درا�صة للدعوة الإ�صالمية يف جبال النوبة ودولة جنوب العا�صر
ال�صودان ودور ال�صتعمار يف حجب نور الإ�صالم.

2

الفكر احلادي ع�صر مع  ال�صودان  يف  الإ�صالمية  الدعوة  �صراع 
الوافد.

2

2املوؤ�ص�صات الدعوية يف ال�صودان درا�صة وتقومي.الثاين ع�صر 
2املوؤ�ص�صات الدعوية يف اأفريقيا درا�صة وتقومي.الثالث ع�صر

26جمموع ال�ساعات
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ال�صوؤون العلمية

خمرجات التعليم:
بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :

معرفة الطالب على اأهمية القارة الإفريقية بالن�صبة لالإ�صالم وامل�صلمني.  -
ال�صتعماري  امل�صخ  حماولت  رغم  اإفريقيا  يف  امل�صلمني  لأغلبية  الطالب  معرفة   -

الذي تعر�ض له الإ�صالم.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
The Future of Islamic Nationحا�صر الأمة الإ�صالميةمت - دت 729

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

اأحوال  على  والتعرف  الإ�صالمية  الطالببالأمة  تعريف  على  املقرر  ي�صمل   
امل�صلمني.

الهدف من املقرر:
تهدف املقرر اإىل تعريف الطالب بالأمة الإ�صالمية والتعرف على اأحوال امل�صلمني   .1

ومواقع الأقليات وم�صاكلها، بعر�ض مناذج لهذه امل�صاكل.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

1. امل�صلمون يف الحتاد ال�صوفيتي : اإح�صان حقي.
2. الأقليات امل�صلمة يف العامل املعا�صر.

3. الأقليات امل�صلمة يف الأمريكتني والبحر الكاريبي : �صيد عبد املجيد بكر.
4. الأقليات امل�صلمة يف اأفريقيا : �صيد عبد املجيد بكر.
5. انت�صار الإ�صالم يف اأفريقيا : ح�صن اإبراهيم ح�صن.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرر االأ�سبوع
احلدود الأول  ) والأحاديث  الآيات   ( الإ�صالمية  الأمة  مفهوم 

اجلغرافية لالأمة الإ�صالمية )امل�صلمون يف القارات املختلفة(
2

2الأقليات امل�صلمة يف اأنحاء العامل .الثاين
ال�صتهداف الفكري لالمة الإ�صالمية ال�صراع الفكري الثالث

) حركات التغريب العلمانية والغزو الفكري (.
2

- الرابع فل�صطني  ق�صية  الإ�صالمي  العامل  لق�صايا  منوذج 
ق�صية ك�صمري.

2

درا�صة لحوال امل�صلمني يف القارة ال�صيوية  )امل�صلمون اخلام�ض
يف الهند ، امل�صلمون يف الحتاد ال�صوفيتي(

2

2ال�صحوة الإ�صالمية يف اأوا�صط الأمة الإ�صالميةال�صاد�ض
امل�صلمون يف ن�صف الكرة الغربي  اأ. الوليات املتحدة ال�صابع

ب. كندا
2

والجتماعية الثامن ال�صيا�صية  امل�صلمني  لأحوال  درا�صة 
والدينية يف اأقطار اأفريقيا غري العربية

2

وو�صائله التا�صع اجلديد  العاملي  النظام  من  امل�صلمني  موقف 
واآثاره ال�صيا�صية والجتماعية

2

2النظم التعليمية يف العامل الإ�صالميالعا�صر
: احلادي ع�صر اأوًل  الإ�صالمية  الأمة  لأحوال  حتليلية  درا�صة 

الثقافية
2

2ثانيًا : ال�صيا�صيةالثاين ع�صر 
2ثالثًا : القت�صادية و الجتماعية.الثالث ع�صر

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
معرفة الطالب بالأمة الإ�صالمية والتعرف على اأحوال امل�صلمني ومواقع الأقليات   -

وم�صاكلها، بعر�ض مناذج لهذه امل�صاكل.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
The Family System in Islamنظام الأ�صرة يف الإ�صالممت - دت 730

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب ملفهوم الأ�صرة واأهمية تكوينها واحلر�ض عليه.  
الهدف من املقرر:

بيان املقا�صد التي يحققها تكوين الأ�صرة وخا�صة دورها يف تربية الن�ضء.  .1
بيان اأهمية الأ�صرة يف �صيانة املجتمع وحت�صني ال�صباب مما يحفز ال�صباب على   .2

الزواج.
يوم  الأمم  و�صلم(  عليه  الله  )�صلي  الر�صول  ومباهاة  التكاثر  حكمة  اإبراز   .3

القيامة.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية
- م�صروع بحثي

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي
اأهم املراجع:

1. نظام الأ�صرة يف الإ�صالم: د. حممد عقلة
2. الزواج والعالقات الأ�صرية : د. �صناء اخلويل.
3. عالقة الآباء بالأبناء : د. �صعاد اإبراهيم �صالح.

4. حتفة الورود باأحكام املولود : ابن القيم اجلوزيه.
5. الأ�صرة واملجتمع : د. على عبد الله اأحمد.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
عند الأول الأ�صرة  مفهوم  ـ  الأ�صرة  ونظام  الأ�صرة  تعريف 

الغرب زوي الإ�صالم
2

2خ�صائ�ض تكوين الأ�صرة يف الإ�صالم .الثاين
مقا�صد تكوين الأ�صرة يف الإ�صالم مقارنة مع اتفاقية الثالث

التمييز �صد املراأة .
2

2الزواج ـ تعريفه ـ اأركانه ـ �صروطه ـ اختيار الأزواج.الرابع
بني اخلام�ض امل�صرتكة  احلقوق  اأ/  ـ  الزوجية  احلقوق 

الزوجني.
2

احلقوق امل�صرتكة بني الزوجني ـ ب/ 5. حق التوارث ال�صاد�ض
6. حق ثبوت الولد .7. حق حرمة امل�صاهرة.

2

2حقوق الزوج على زوجته ال�صابع
2حقوق الزوجة على زوجها الثامن

دليل التا�صع ـ  تعريفه  املهر:   .1 وت�صمل:  املادية  احلقوق 
م�صروعيته ،حكمه، النفقة

2

2م�صوؤولية الأ�صرة جتاه الأولدالعا�صر
الأ�صرة وعمل املراأة ـ عمل املراأة يف الإ�صالم  حكمه احلادي ع�صر

،�صروطه
2

درا�صة حتليلية لتفاقية مكافحة اأ�صكال التمييز �صد الثاين ع�صر 
املراأة بو�صفه مهددا.

2

اأم الثالث ع�صر فطرية  غريزة  الأمومة   .1 للنقا�ض  ق�صايا 
التكاثر  حكمة  بني  التنا�صل   .2 اجتماعية  وظيفة 

وال�صرتاتيجية العاملية لتحديد الن�صل.

2

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة الطالب لنظام الأ�صرة يف الإ�صالم وكل الأمور ال�صرعية املرتتبة عليها.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
Specialized Mediaالإعالم املتخ�ص�ضمت - دت 731

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على اأهم مفاهيم الإعالم املتخ�ص�ض.  
الهدف من املقرر:

تهدف املقرر اإىل تزويد الطالب مفاهيم الإعالم املتخ�ص�ض.  .1
وبني  بينها  والتفريق  املتخ�ص�صة  الإعالمية  الو�صائل  مفاهيم  على  يتعرف   .2

الو�صائل العامة.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- ال�صحافة املتخ�ص�صة : د.اإبراهيم فوؤاد.
- ال�صحافة املتخ�ص�صة : عي�صي حممود احل�صن.

- الإعالم املتخ�ص�ض : عبد الرازق الدليمي.
- نظام الإعالم ال�صالمي : حممد مو�صي الرب.

- الإعالم ال�صالمي : ابرهيم امام.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2ن�صاأة الإعالم املتخ�ص�ض  الأول
2مفهوم الإعالم املتخ�ص�ض  الثاين
2اأهمية الإعالم املتخ�ص�ض الثالث
2جمالت الإعالم املتخ�ص�ض الرابع

2اأهداف الإعالم املتخ�ص�ض  اخلام�ض
2الإعالم اجلماهريي )العام(والإعالم املتخ�ص�ض ال�صاد�ض

2اإيجابيات الإعالم املتخ�ص�ض ال�صابع
2�صلبيات الإعالم املتخ�ص�ض الثامن

2اأنواع الإعالم املتخ�ص�ض  التا�صع
2مناذج من ال�صحف املتخ�ص�ض  العا�صر

2مناذج من الإذاعات املتخ�ص�صة احلادي ع�صر
2مناذج من القنوات املتخ�ص�صة  الثاين ع�صر

24جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- حتديد مفهوم القت�صاد الإعالم املتخ�ص�ض

- التفريق بني الإعالم املتخ�ص�ض والإعالم العام 
- التعرف علي و�صائل الإعالم وجمالت تخ�ص�صها  
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
Scientific Mediaالإعالم العلميمت - دت 732

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على اأهم مفاهيم الإعالم العلمي.  
الهدف من املقرر:

1. تهدف املقرر اإىل تزويد الطالب مفاهيم الإعالم العلمي.
2. يتعرف على مفاهيم و�صائل الإعالم العلمية وابرز خ�صائ�صها.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- الإعالم العلمي  :د. �صمري حممود.

- الإعالم العلمي يف ال�صودان الفري�صة الغائبة   : هند تاج ال�صر عثمان.
- الإعالم املتخ�ص�ض :   :عبدالرازق الدليمي.

- ال�صحافة املتخ�ص�صة   : عي�صي حممود احل�صن.
- ال�صحافة املتخ�ص�صة   :د.اإبراهيم فوؤاد.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2مفاهيم حول الإعالم العلمي  الأول
2الإعالم العلمي الن�صاأة والتطور  الثاين
2اهداف الإعالم العلمي الثالث
2التفكري العلمي الرابع

2الثقافة العلمية اخلام�ض
2اأدب  اخليال العلمي ال�صاد�ض

2دور اخليال يف ن�صر الثقافة العلمية ال�صابع
2البحث العلمي املعني واملغذي الثامن

2دور و�صائل الإعالم يف ن�صر الثقافة العلمية  التا�صع
2العلم والإعالم واملجتمع  العا�صر

2ال�صحافة العلمية احلادي ع�صر
2الإعالم العلمي يف ال�صودان امل�صاكل واحللول الثاين ع�صر

24جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- حتديد مفهوم الإعالم العلمي.

- التفريق بني الإعالم العلمي وغريه.
- اأدب اخليال العلمي وا�صتخدام و�صائل الإعالم يف املجال العلمي.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
 Contemporary Daawaاخلطاب الدعوي املعا�صرمت - دت 733

Message
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على اأهم مفاهيم اخلطاب الدعوي.  
الهدف من املقرر:

1. تهدف املقرر اإىل تزويد الطالب مفاهيم اخلطاب الدعوي واخلطاب الدعوي املعا�صر.
2. التعرف اأ�صاليب اخلطاب الدعوي.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- املدخل ايل علم الدعوة  :د حممد اأبو الفتح البيانوين.

- اخلطاب الدعوي    : فوؤاد يو�صف اأبو �صعيد.
- اأ�صاليب الدعوة : اأبو املجد �صيد نوفل.

- املذيع وقت تقدمي الربنامج : د. كرم �صلبي.
- اخلطابة والت�صال املبا�صر :د بلة عبدالله مدين.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2مفهوم اخلطاب الدعوي واخلطاب الدعوي املعا�صر الأول
2اأهداف اخلطاب الدعوي   الثاين
2و�صائل اخلطاب الدعوي  الثالث
2اأ�صاليب اخلطاب الدعوي الرابع

2ميادين اخلطاب الدعوي اخلام�ض
2اأنواع اخلطاب الدعوي  ال�صاد�ض

2اإيجابيات و�صلبيات اخلطاب الدعوي  ال�صابع
2ال�صوابط الأخالقية وال�صرعية للخطاب الدعوي  الثامن

2الياآت جناح اخلطاب الدعوي التا�صع
2التجديد يف اخلطاب الدعوي العا�صر

2اخلطاب الدعوي والو�صائل املعا�صرة  احلادي ع�صر
2عاملية اخلطاب الدعوي  املعا�صر الثاين ع�صر

24جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- مفهوم اخلطاب الدعوي واخلطاب الدعوي املعا�صر.

- حتديد اخلطاب الدعوي وتوجيهيه.
- التعرف علي اخلطاب الدعوي وو�صائله املعا�صرة.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
)4( Translation of Daawaالرتجمة الدعوية )4(مت - دت 835

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21142
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب الرتجمة للقيام بالّدعوة والتعريف بالإ�صالم   
باللغة الأجنبية.

الهدف من املقرر:
متكني الطالب للقيام بالّدعوة والتعريف بالإ�صالم باللغة الأجنبية )الإجنليزية(   .1

وتعريفه بامل�صادر العلمية لتاأهيله لهذه املهمة. 
الّدعوة  وظيفة  يف  العربية  غري  اللغات  معرفة  لأهمية  الطالب  نظر  لفت   .2

الإ�صالمّية.
تعريف الطالب بقواعد واأ�ص�ض الرتجمة ال�صحيحة للن�صو�ض املقد�صة واملعاين   .3

الإ�صالمية مبا يتفق مع اأحكام ال�صرع.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- )Journalism today( توما�ض بري.
- )Journalism of the news( �صتانلي جون�صون وجوليا هاري�ض.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفـردات املقرراالأ�سبوع
2م�صطلحات دينيةالأول
2اآيات كونيةالثاين
اأحاديث : املنهيات : النهي عن الظلم والنهي عن الغيبة الثالث

والنهي عن احل�صد والبغ�صاء 
2

2الأخبارالرابع
2م�صطلحات قانونيةاخلام�ض
2مفهوم املرياث ودوره القت�صادي والجتماعيال�صاد�ض

2مبادئ احلكم يف الإ�صالم : العدل امل�صاواة ال�صورى ال�صابع
2مفهوم الزواج يف الإ�صالم الثامن

2جانب من �صرية الر�صول �صلى الله عليه و�صلمالتا�صع
2جانب من اأخالق ال�صحابةالعا�صر

2�صبهات حول الإ�صالم والرد عليها )1(احلادي ع�صر
2�صبهات حول الإ�صالم والرد عليها )2(الثاين ع�صر

24جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
معرفة الطالب للقيام بالّدعوة والتعريف بالإ�صالم باللغة الأجنبية )الإجنليزية(.  -

تعريف الطالب بقواعد واأ�ص�ض الرتجمة ال�صحيحة للن�صو�ض املقد�صة واملعاين   -
الإ�صالمية مبا يتفق مع اأحكام ال�صرع.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
Islamic Pressال�صحافة الإ�صالميةمت - دت 836

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تزويد الطالب مبعلومات وافية عن ال�صحافة الإ�صالمّية.  
الهدف من املقرر:

1. ت�صجيع الطالب للبحث يف جمال دار�صات ال�صحافة الإ�صالمّية و�صماتها.
2. اإثبات اأن ال�صحافة الإ�صالمية هي التي ت�صهم يف بناء وتقدمه املجتمع امل�صلم.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- الأ�ص�ض العلمّية والتطبيقّية لالإعالم الإ�صالمّي، عبد الوهاب كحيل.

- الإعالم الإ�صالمّي والراى العام، حممد حممود متويل.
- ال�صحافة الإ�صالمّية يف م�صر يف القرن التا�صع ع�صر، د. �صامي عبدالعزيز الكومي.

- مدخل ال�صحافة، د. عبد الله ذلفة.
- اأخالقيات الإعالم، د. �صليمان �صال.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2تعريف ال�صحافة يف اللغة والإ�صطالح.الأول
2ال�صحافة يف القراآن ـ ال�صحافة يف احلديث.الثاين
2ال�صحافة يف الرتاث العربّي.الثالث
2مبادئ ال�صحافة الإ�صالمّية و�صوابطها.الرابع

)العروة اخلام�ض الإ�صالمّي  العامل  يف  ال�صحافة  بواكري 
الوثقى(.

2

2هموم �صحفّي م�صلم ومعا�صر.ال�صاد�ض
2وظائف ال�صحافة الإ�صالمّية.ال�صابع
2التحديات التي تواجه ال�صحافة الإ�صالمّية.الثامن

2موؤهالت واأخالقيات ال�صحفّي الإ�صالمّي.التا�صع
2دور ال�صحافة الإ�صالمّية يف توجيه الراى العام .العا�صر

2ال�صحافة الإ�صالمّية يف ال�صودان.احلادي ع�صر
2مقومات جناح ال�صحافة الإ�صالمّية يف ظل العوملة.الثاين ع�صر
2ال�صحافة الإ�صالمّية عرب النرتنت.الثالث ع�صر

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
معرفة الطالب لتعريفات علم ال�صحافة يف اللغة والإ�صطالح ويف القراآن.  -

معرفة الطالب ملبادئ ال�صحافة الإ�صالمية ووظائفها واأهدافها.  -
معرفة الطالب للتحديات التي تواجهة ال�صحافة الإ�صالمية ومقومات جناحها يف   -

ظل العوملة.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
Islamic Cililizationاحل�صارة الإ�صالميةمت - دت 837

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب بح�صارته الإ�صالمّية.  
الهدف من املقرر:

ربط الطالب بح�صارته الإ�صالمّية.   .1
تنمية ولء الطالب لالإ�صالم واعتزازه به لتقدميه على ما �صواه.  .2

وتب�صريه  الإ�صالمية  ح�صارته  حول  املعارف  من  بح�صيلة  الطالب  تزويد   .3
باملخاطر املحدقة.

امل�صكالت  ملعاجلة  الطالب  لدى  واحلوار  البحث  يف  العلمّية  املنهجّية  تنمية   .4
املعا�صرة التي تواجه امة الإ�صالم. 

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- مو�صوعة التاريخ واحل�صارة الإ�صالمّية : اأحمد �صلبي.

- املقدمة : ابن خلدون.
- حا�صر العامل الإ�صالمّي : حممد جميل امل�صري.
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ال�صوؤون العلمية

- من روائع ح�صارتنا : م�صطفى ال�صباعي.
- حا�صر العامل الإ�صالمّي: حممد جميل امل�صري.

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
بني الأول والعالقة  وا�صطالحًا  لغة  احل�صارة  تعريف 

احل�صارة والثقافة واملدنية
2

واملدنية الثاين الثقافة  بكل من  الإ�صالمّية  عالقة احل�صارة 
والعلم

2

2مفهوم احل�صارة الإ�صالمّية واأهمية درا�صتها الثالث
2موقف احل�صارة الإ�صالمّية من احل�صارات الأخرىالرابع

2م�صادر وخ�صائ�ض احل�صارة الإ�صالمّيةاخلام�ض
احل�صارة ال�صاد�ض على  الإ�صالمّية  احل�صارة  لأثر  مناذج 

الريا�صيات  يف  ب/  الفلك  يف  اأ/  والعاملية  الغربية 
ج/ يف الزراعة 

2

2اأ/ اإ�صهامات امل�صلمني يف احلركة العلمّيةال�صابع
2ب/ اإ�صهامات امل�صلمني يف احلركة العلمّيةالثامن

2مقومات احل�صارة اأ/ البيئة الإن�صانّيةالتا�صع
2ب/ البيئة الطبيعّيةالعا�صر

2مناذج للح�صارة الإ�صالمّية اأ/ ح�صارة الأندل�ضاحلادي ع�صر
2ب/ ح�صارة امل�صلمني يف بغدادالثاين ع�صر
2الإ�صالم واأزمة احل�صارة العاملّيةالثالث ع�صر

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة الطالب للح�صارة لغة وا�صطالحًا والعالقة بني احل�صارة والثقافة واملدنية.
- معرفة الطالب لنماذج لأثر احل�صارة الإ�صالمّية على احل�صارة الغربية والعاملية.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
العالقات الدوليةمت - دت 838

يف الإ�صالم
International Relationship 

in Islam

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب بطبيعة العالقات الدولية يف ال�صالم.  
الهدف من املقرر:

الدولية يف ال�صالم وبطبيعة  العالقات  بطبيعة  الدار�ض  لتعريف  املقرر  تهدف   .1
العالقة بني الدولة ال�صالمية والدول الأخرى و ما يكتنف ذلك من اأحكام.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع
- ا�صول الدعوة - عبد الكرمي زيدان.

- العالقات العامة يف الدولة احلديثة - احمد اإبراهيم اأبو �صن.
- الإعالم الدبلوما�صي وال�صيا�صي- علي عبد الفتاح.

- العالقات العامة - علي عجوة.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2مفهوم العالقات الدولية يف الإ�صالمالأول
2دار ال�صالم حدودها ار�صها ، خ�صائ�صها الثاين
دار ال�صالم ودار احلرب واآراء الفقهاء ، دار العهد، الثالث

دار احلياد والحكام الفقهية املتعلقة بهذه الأمور
2

2العالقات مع دار احلرب يف حالة ال�صلم مناذج املعاهداتالرابع
2العالقات مع دار احلرب يف حالة العداء .... اجلهاداخلام�ض
2احكام احلرب وال�صلم يف الفقه ال�صالميال�صاد�ض

2حق الدفاع ال�صرعي عن النف�ض يف ال�صالمال�صابع
2حقوق امل�صلم يف غري دار الإ�صالمالثامن

2حكم الفتح �صرعًا وموقف القانون الدويل منهالتا�صع
2�صيا�صة ن�صر الإ�صالم وحمله اإيل العامل العا�صر

2�صيا�صة العالقات القت�صادية مع العاملاحلادي ع�صر
الدبلوما�صية الثاين ع�صر  / البعثات  و�صيا�صة  الر�صل  احكام 

واحكامها مقارنة مع القانون الدبلوما�صي الدويل 
2

2ا�صهر �صفراء ال�صالم ومهامهم الدعويةالثالث ع�صر
26جمموع ال�ساعات

خمرجات التعليم:
بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :

- معرفة الطالب لطبيعة العالقات الدولية يف الإ�صالم وكل الأمور التي تتعلق بها.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
 Administration of Daawaاإدارة موؤ�ص�صات الدعوةمت - دت 839

Institutions
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

اإدارة  واأ�صاليب  بطرق  الطالب  تعريف  الطالب  تعريف  على  املقرر  ي�صمل   
املوؤ�ص�صات الدعوية.
الهدف من املقرر:

املرتبطة  احلديثة  الع�صرية  والتقنيات  والعلوم  باملعارف  الطالب  تزويد   .1
بالتخ�ص�ض.

تهز  ل  التي  والعلوم  الثقافات  وبني  بينه  يول  ل  ال�صالم  ان  الطالب  يدرك  اأن   .2
الثوابت واملعتقدات.

املمار�صة  على �صعيد  واملنظمات  للموؤ�ص�صات  اف�صل  فهم  على  بها  ي�صتعني  اأن   .3
العلمية.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
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- ا�ص�ض الدارة احلديثة :  د. الب�صري العالق.
- نظرية املنظمة :  د. علي العالوتة وحممد عبيدات.

- الدارة يف ال�صالم : احمد ابو�صن.
- ادارة املنظمات : اأحمد �صباح اخلري.

- ادارة املنظمات الطوعية : عبداملويل الطاهر.
ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع

2عنا�صر ووظائف الدارة ال�صبع الأول
2دور حياة املنظمات والعالقات الرا�صية والفقيةالثاين
2مدخل حياة املنظمات والعالقات الرا�صية والفقيةالثالث
تاثري البيئة الداخلية واخلارجية على الدارة والقيم الرابع

والخالقيات الدارية وامل�صئولية الجتماعية لالدارة
2

2انواع النظم: امليكانيكية الثابتة الع�صويةاخلام�ض
وال�صلوكية ال�صاد�ض والكال�صيكية  الع�صوية  النظم  انواع 

الجتماعي،  النظام  ومدر�صة  والتجريبية  والوقفية 
الدارة بالهداف املدر�صة اليابانية

2

2خ�صائ�ض نظم املعلومات يف املنظمات والت�صالال�صابع
2املجموعات وال�صراع والتغري يف املنظماتالثامن

2مبادئ الدارة ال�صالمية من القراآن الكرمي وال�صنة وقيمها التا�صع
2ال�صوري الدارية ونظمها والطاعة ودورهاالعا�صر

2التفوي�ض والتخويل ومزاياه يف الإدارة ال�صالميةاحلادي ع�صر
2الرقابة الذاتية والتعبد بالعمل والإنتاجالثاين ع�صر
2امل�صلحة العامة يف النموذج الإ�صالميالثالث ع�صر

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة الطالب بطرق واأ�صاليب الإدارة عامة واإدارة املوؤ�ص�صات الدعوية ب�صورة خا�صة.
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م�سمى املقرررمز املقرر
Practical Trainingتدريب عمليمت - دت 840

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

الدعوة  واأ�صاليب  بطرق  الطالب  تعريف  الطالب  تعريف  على  املقرر  ي�صمل   
العملية.

الهدف من املقرر:
1. تعويد  الطالب على الوقوف يف منابر الددعوة.

طريقة التدري�ص:
تدريب عملي ،  املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور القيام ببع�ض الأعمال  واملناق�صات.

خمرجات التعليم:
بعد اإكمال الطالب الفرتة الرتيبة  يكون قادرًا على :

امل�ص�صات  اإدارة  الدعوية  املهم  واإداء  املخاطب  واأ�صاليب  بطرق  الطالب  معرفة   -
الدعوية.
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2. ق�سم االإعالم :
�سعبة ال�سحافة والن�سر:  1-2

ملخ�ص املقررات وال�ساعات التدري�سية:
 املطلوبات

 الف�سول

مطلوبات اجلامعة 
والتاأ�سيل

مطلوبات 
الكلية

مطلوبات 
التخ�س�ص

املجموع

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

61424241022الف�سل الدرا�سي االأول
481022--614الف�سل الدرا�سي الثاين
51236241022الف�سل الدرا�سي الثالث
51224481124الف�سل الدرا�سي الرابع

14367141124الف�سل الدرا�سي اخلام�ص
14247141022الف�سل الدرا�سي ال�ساد�ص

14128161022الف�سل الدرا�سي ال�سابع
14128161022الف�سل الدرا�سي الثامن

26681428428482180املجموع
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اخلطة التدري�سية ل�سعبة ال�سحافة والن�سر:
  First Semester                                                                                                               الف�سل االأول

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

1(221544( Quran Kareemالقران الكرمي )1(مج تاأ1101

  Tajweedالتجويد )1(مج تاأ2102
)Intonation()1(221522

مج تاأ 3103
مدخل اأ�سول 

الفقه
Introduction 
to Principles of  
Jurisprudence )Figh(

210322

)Jurisprudence)Fighفقه العبادات1مج تاأ4104
of worship)1(210322

اللغةالعربية مج تاأ 5105
مهارات1

Arabic Language 
)skills( )1(210322

 English Languageاللغة االإجنليزية1مج تاأ 6106
)1(220422

مدخل لعلم مك-داإ7101
االقت�ساد

 Introduction to
Economic220422

املجتمع مك-داإ8102
ال�سوداين

 Sudanese
 community210322

مت –د 9
�ص101

مدخل علم 
االت�سال

 Introduction to
communication210322

مت –د 10
�ص102

Introduction to مدخل علم الدعوة
Daw'a210322

20142362222املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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  Second Semester                                                                                                       الف�سل الثاين

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

2(221544( Quran Kareemالقران الكرمي )2(مج تاأ 1207

 )2( Tajweedالتجويد )2(مج تاأ2208
)Intonation(221522

مدخل علوم مج تاأ 209 3
القراآن

Introduction to 
Quran Sciences210322

 Jurisprudence ofفقه العبادات)2(مج تاأ 4210
worship)2(210322

اللغة العربية مج تاأ 5211
مهارات )2(

Arabic Language 
)skills( )2(210322

اللغة االإجنليزية مج تاأ 6212
)2(

English 
Language )12(220422

مت–د �ص7203
مدخل االإذاعة 

والتلفزيون
Introduction to 
Broadcasting 
and TV.

220422

مت–د �ص8204
مدخل ال�سحافة 

والن�سر
 Introduction to
 journalism and
publishing

210322

مدخل العالقات مت–د �ص9205
العامة

 Introduction to
PR210322

مدخل و�سائل مت–د �ص10206
االت�سال

 Introduction to
Mass media210322

20142362222املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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  Third Semester                                                                                                           الف�سل الثالث

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

3(221544( Quran Kareemالقران الكرمي )3(مج تاأ 1313

مج تاأ 2314
فقه ال�سرية 

وتاريخ الرا�سدين
 Figh prophet
 )seerah( & history
 of orthodox

21322

مناهج تاأ�سيل مج تاأ 3315
العلوم

Taseel of Science' 
Methods210322

مج تاأ 4316
العقيدة واملذاهب 
الفكرية املعا�سرة

 Islamic faith and
  contemporary
 intellectual doctrines

210322

 Introduction to )Qur’anمدخل التف�سريمج تاأ5317
interpretation( Tafseer 210322

التن�سري مك– د اإ 6303
واال�ست�سراق

 Christianizing
and Orientalism210322

نظام االإ�سالم مك– د اإ  7304
ال�سيا�سي

 Islam Political
System210322

الو�سائط مك – د اإ 8305
املتعددة)1( 

Multiple Media )1(
212533

مناهج واأ�ساليب مت–د �ص 9307
الدعوة

 Methods to
Daw'a220422

و�سائل وموؤ�س�سات مت–د �ص 10308
الدعوة

 Institutions and
Media of Daw'a210322

20122352322املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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  Fourth Semester                                                                                                        الف�سل الرابع

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

4(421544( Quran Kareemالقران الكرمي )4(مج تاأ 1418
Al-Shriaa Aims210322مقا�سد ال�سريعةمج تاأ 2419

مدخل احلديث مج تاأ 3420
وعلومه

Introduction to 
Al-Hadith210322

مج تاأ 4421
مدخل االإعجاز 

العلمي 
Scientific 
Miraculous in 
Holy Quran 

210322

الدرا�سات مج تاأ 5422
ال�سودانية

Sudanese Studies
210322

الراأي العام مك– د اإ 6406
والدعاية

Public Opinion 
and propaganda210322

الو�سائط مك– د اإ 7407
املتعدد)2( 

Multiple Devices 
)2(212523

االإعالم مت–د �ص8409
ال�سوداين

Sudanese Media 210322

مبادئ الرتجمة مت–د �ص9410
ال�سحفية

Principle of journal 
Translation210422

 Introduction toمدخل الت�سويقمت–د �ص10411
marketing210323

علم النف�ص مت–د �ص11412
االجتماعي

Socio-
psychology210322

24113352426املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                              دليل كلية الدعوة والإعالم

148ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                              دليل كلية الدعوة والإعالم

ال�صوؤون العلمية

  Fifth Semester                                                                                                         الف�سل اخلام�ص

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

5( 212544( Quran Kareemالقران الكرمي )5(مج تاأ 1523

نظريات مك– د اإ 2508
االت�سال

Communication 
Theories 200222

مك -د اإ  3509
مناهج البحث 

العلمي
Scientific 
Research 
Methods

200222

مك اإ د 4410
االإعجاز العلمي 

يف القراآن الكرمي 
وال�سنة ال�سريفة

Scientific 
Miraculous in 
Holy Quran & 
the Sunnah

200022

مت–�ص �ص 5
513

الرتجمة 
ال�سحفية )1(

Press 
Translation )1(202422

مت-د ت6514
 Politicalالنظم ال�سيا�سية

Institutions 
system 

200222

مت – �ص �ص 7
515

الكتابة 
ال�سحفية

Press Writing 
210322

مت – �ص �ص 8
516

فنون الن�سر 
والتوزيع

Publishing and 
circulation210322

مت – �ص �ص 9
517

الت�سوير 
ال�سحفي

Press Portrayal )1(
212522

مت – �ص �ص 10
518

الو�سائط 
املتعدد)3( 

Multiple Devices 
)3(202422

مت – �ص �ص 11
519

Work Shopقاعة بحث
202422

10342424 224املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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  Sixth Semester                                                                                                         الف�سل ال�ساد�ص

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

6( 212544( Quran Kareemالقران الكرمي )6(مج تاأ 1624

االإعالم مك– د اإ 2611
االإ�سالمي

Islamic Media
200222

مك–د اإ  3612
القيم 

والت�سريعات 
االإعالمية

Ethics and 
Media 
legislations

210322

مت–�ص 4
�ص620

الرتجمة 
ال�سحفية )2(

Press 
Translation )2(202422

مت –�ص 5
�ص621

 Principles ofمبادئ االإح�ساء
Statistic200222

مت – �ص �ص 6
622

التحرير 
ال�سحفي 

Editing )1(
212544

مت – �ص �ص 7
623

التحقيق 
ال�سحفي

Press 
Investigation212524

مت – �ص �ص 8
624

 Techniques ofتقنيات الطباعة
Publishing 210322

مت – �ص �ص 9
625

االإخراج 
ال�سحفي

Press Layout
202424

مت – �ص 10
�ص626

الت�سوير 
ال�سحفي2

Press Portrayal 
)2(202424

20512372430املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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  Seventh Semester                                                                                                    الف�سل ال�سابع

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

7( 212544( Quran Kareemالقران الكرمي )7(مج تاأ 1725

نظام احل�سبة يف مك–د اإ 2713
االإ�سالم

Recompense 
System in Islam200222

مت – �ص �ص 3
727

الرتجمة 
ال�سحافية )3(

Press 
Translation )4(202424

مت – �ص �ص  4
728

 Development ofاالت�سال التنموي
communication200222

مت – �ص �ص 5
729

ال�سحافة 
املتخ�س�سة

Specialized 
Journalism212524

مت – �ص 6
�ص730

احلديث 
ال�سحفي

Talking in 
Journalism212524

مت – �ص �ص 7
731

وكاالت االأنباء 
واملرا�سلة

News Agencies 
212524

مت – �ص �ص 8
732

الن�سر االلكرتوين 
ال�سحفي 

Electronic Publishing 
Journalism200222

مت – �ص �ص 9
733

Advertisementاالإعالن 
200222

مت – �ص �ص 10
734

 Graduate projectبحث التخرج
060660

181010382628املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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  Eightth Semester                                                                                                      الف�سل الثامن

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

8( 212544( Quran Kareemالقران الكرمي )8(مج تاأ 1826

 Internationalاالإعالم الدويلمك– د اإ 2814
Media202424

مت – �ص 3
�ص–835

م�سطلحات 
�سحفية)4(

Translation )4(
212524

مت–�ص 4
�ص836

التخطيط 
االإعالمي
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ال�صوؤون العلمية

مفردات مقررات �سعبة ال�سحافة والن�سر:
م�سمى املقرررمز املقرر

)1( Press Translationالرتجمة ال�صحفية )1(مت - �ض �ض513
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21142
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب باأ�ص�ض الرتجمة ال�صحفية.  
الهدف من املقرر:

1.  زيادة وتعميق معرفة الطالب باملفردات الإجنليزية.
اإك�صاب الطالب ملهارات نقل املعارف والأحداث من الإجنليزّية اإىل العربّية ومن   .2

العربّية اإىل الإجنليزّية .
اك�صاب الطالب مهارة الكتابة واخلطابة بالإجنليزية مع الإعالميني ال�صحفيني   .3

خا�صة .
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- )Journalism today( توما�ض بري.
- )Journalism of the news( �صتانلي جون�صون وجوليا هاري�ض.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2مقدمة تعريفية عن املقررالأول
اأمثلة ومناذج لرتجمة الأخبار ال�صحفية من الإجنليزية الثاين

اإىل العربية
2

الراديو والتلفزيون من الثالث اأخبار  اأمثلة ومناذج لرتجمة 
الإجنليزية اإىل العربية

2

اأمثلة ومناذج لرتجمة ن�صو�ض �صحفية من الإجنليزية الرابع
اإىل العربية

2

اأمثلة ومناذج لرتجمة ن�صو�ض �صحفية من الإجنليزية اخلام�ض
اإىل العربية

2

التعريفية والكتيبات ال�صاد�ض الن�صرات  اأمثلة ومناذج لرتجمة 
من الإجنليزية اإىل العربية

2

2ن�صو�ض اإعالمية خمتارة للرتجمة يف برامج الإذاعةال�صابع
2ن�صو�ض اإعالمية خمتارة للرتجمة يف برامج التلفزيونالثامن

2ن�صو�ض اإعالمية خمتارة للرتجمة يف برامج العالقات العامةالتا�صع
ال�صيا�صة العا�صر يف  للرتجمة  خمتارة  �صحفية  ن�صو�ض 

والقت�صاد والجتماع
2

2ن�صو�ض �صحفية خمتارة للرتجمة يف الطب وال�صيدلةاحلادي ع�صر
الزراعة الثاين ع�صر يف  للرتجمة  خمتارة  �صحفية  ن�صو�ض 

واحليوان والبيئة
2

ن�صو�ض �صحفية خمتارة للرتجمة يف الأدب والفنون الثالث ع�صر 
والرتاث 

2

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة الطالب للرتجمة ال�صحفية واأخذه لأمثله لرتجمة اأخبار من و�صائل الإعالم.

- تدريب الطالب على ترجمة ن�صو�ض اإعالمية يف الأخبار وال�صيا�صة والأدب.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
Political Institutions Systemالنظم ال�صيا�صيةمت - �ض �ض514

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب للمداخل الرئ�صة للنظم ال�صيا�صية يف العامل   
واأثرها على الإعالم.
الهدف من املقرر:

اإعطاء اأ�صا�ض فكرّي فل�صفي عن الفل�صفات والنظريات ال�صيا�صّية التي لها اأثرها يف   .1
م�صار الفكر الإن�صايّن بالرتكيز على اخل�صائ�ض وال�صمات ومدى التداخل والتاأثري.

عر�ض الّدرا�صات املت�صلة بالتوجيه اجلماهريي والراأي العام .   .2
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

النظم ال�صيا�صّية )درا�صة مقارنة( : طعيمة حممد.  -
ال�صيا�صة ال�صرعّية والنظام الإ�صالمّي لل�صورى واحلكم : عبد احلليم حممود.  -

نظم احلكم وال�صيا�صة )درا�صة مقارنة( بني النظام الإ�صالمي والنظم الو�صعية :   -
للب�صرى.

يف ظالل القراآن الكرمي )كل الأجزاء( : �صيد قطب.  -
النظم ال�صيا�صية  : د. عبداللطيف حممد �صعيد.  -
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفردات املقرراالأ�سبوع
2مدخل عن النظم ال�صيا�صّية .الأول
2النظريات الفل�صفّية للنظم ال�صيا�صّية.الثاين
عرفها الثالث التي  املقننة  ال�صيا�صّية  للنظم  م�صحية  درا�صة 

الفكر ال�صيا�صّي عند ظهور امل�صتعمرات
2

درا�صة م�صحية للنظم ال�صيا�صّية املقننة التي عرفها الفكر الرابع
ال�صيا�صّي مع بروز الدولة والأقاليم واحلياة املنظمة.

2

الو�صعي اخلام�ض الفكر  يف  )الأ�ص�ض(  ال�صيا�صّية  النظرة 
العلمايّن ال�صائد.

2

2تعريف النظام ال�صيا�صّي الإ�صالمّي ومدار�صه .ال�صاد�ض
2تطبيقات النظام ال�صيا�صّي الإ�صالمّي .ال�صابع
2ميزات النظام ال�صيا�صّي يف الإ�صالم .الثامن

ال�صيا�صّية التا�صع النظم  مع  والتفارق  التداخل  مواقع 
الو�صعّية العلمانّية ونظام الإ�صالم .

2

2التطور ال�صيا�صّي يف ال�صودان.العا�صر
2ال�صودان ومدى اأخذه بالنظم ال�صيا�صّية املختلفة.احلادي ع�صر

ال�صودان وجتربة الأخذ بال�صيا�صة ال�صرعّية ونظامها الثاين ع�صر
كما طبق يف عهد املهدّية .

2

ال�صودان وجتربة الأخذ بال�صيا�صة ال�صرعّية ونظامها الثالث ع�صر
كما طبق يف عهد املهدّية

2

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
معرفة الطالب لالأ�ص�ض الفكرّية والفل�صفية عن النظريات ال�صيا�صّية التي لها اأثرها يف   -

م�صار الفكر الإن�صايّن ومعرفة اخل�صائ�ض وال�صمات ومدى التداخل والتاأثري.
معرفة الطالب للّدرا�صات املت�صلة بالتوجيه اجلماهريي والراأي العام .  -



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                              دليل كلية الدعوة والإعالم

156ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                              دليل كلية الدعوة والإعالم

ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
Press Writingالكتابة ال�صحفيةمت - �ض �ض515

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21142
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب باأ�ص�ض حترير املو�صوعات ال�صحفية نظريًا   
وتطبيقيًا.

الهدف من املقرر:
1. اأن يلم الطالب بالأ�صكال املختلفة للمادة ال�صحفية.

2. اأن  يتعرف الطالب على اأ�ص�ض حترير املو�صوعات ال�صحفية نظريًا وتطبيقيًا.
3. اأن يلم الطالب باأهم الأ�ص�ض التي ت�صاعده على الكتابة ال�صحفية.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- الأ�صكال ال�صحفية  : ابراهيم امام.

- فن الكتابة ال�صحفية : فاروق اأبو زيد.
- فن التحرير ال�صحفي : عبد اللطيف حمزة.

- التحرير ال�صحفي يف �صوء معامل قراآنية : حممد فريد عزت.
- التحقيق ال�صحفي   : عبري اأ�صعد.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2التعريف باأ�صكال الفنون ال�صحفيةالأول
2عنا�صر �صياغة املو�صوع ال�صحفي و�صروطهاالثاين
2اأ�صلوب حترير العنوانالثالث
2ال�صيا�صة التحريرية لل�صحيفة اأ�صلوب حترير املقدمةالرابع

2التغطية ال�صحفيةاخلام�ض
2اأنواع املقدمات الأخباريةال�صاد�ض

2اأدوات ال�صتفهام ال�صتال�صابع
2املو�صوعية والقيم ال�صحفيةالثامن

2ال�صفات الواجب توافرها يف ال�صحفيالتا�صع
2انواع الكتابة ال�صحفية : )التقرير - احلملة ال�صحفية(العا�صر

2مناذج من الكتابة ال�صحفيةاحلادي ع�صر 
2الكتابة ال�صحفية على �صوء القراآن الكرمي )اخلرب – احلديث(الثاين ع�صر
2كتابة املو�صوعات ال�صحفية على �صوء القراآن الكرميالثالث ع�صر 

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :ـ
- معرفة الطالب لأ�صكال الفنون ال�صحفية وعنا�صر �صياغة املو�صوع ال�صحفي.

- معرفة الطالب لل�صيا�صة التحريرية لل�صحف واأ�صاليب التحرير ال�صحفي.
- معرفة الطالب للكتابة ال�صحفية على �صوء القراآن الكرمي.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
Publishing and Destributionفنون الن�صر والتوزيعمت - �ض �ض516

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب فنون الن�صر والتوزيع ال�صحفي  
الهدف من املقرر:

1. اإملام الطالب بامل�صكالت التي تواجه دور الن�صر.
2. اإك�صاب الطالب معلومات عن خزائن الكتب يف الرتاث الإ�صالمي.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- ندوة التاأليف والن�صر : جامعة جوبا.

- ت�صميم الكتاب واإنتاجه : فن�صت بليدين - تعريب حممد �صاكر.
- ن�صر الكتاب فن : ترجمة حبيب �صالمة.

- تاريخ الن�صر العربي : حممود عزت.
- الن�صر وتاليف : علي النجار.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع 
2مفهوم الن�صر والتوزيعالأول
2وظائف الن�صرالثاين
2اأطراف عملية الن�صر )النا�صر، املوؤلف، الطابع،  امل�صمم(الثالث
2اأطراف عملية الن�صر )القارئ، املمثل، القانوين، املوزعون(الرابع

2ت�صميم واإخراج ال�صحف اأنواع وم�صتويات الن�صراخلام�ض
2اأنواع وم�صتويات الن�صرال�صاد�ض

2التطور التاريخي للن�صر والتوزيعال�صابع
2موؤ�ص�صات الن�صر والتوزيعالثامن

2جتربة ال�صودان يف الن�صرالتا�صع
2ن�صر الكتب واإنتاجهاالعا�صر

2خزائب الكتب واملكتبات يف الرتاث الإ�صالمياحلادي ع�صر 
2التخطيط لتاأ�صي�ض دار ن�صر وتوزيعالثاين ع�صر
2التحديات التي تواجه �صناعة الن�صر والتوزيعالثالث ع�صر 

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة الطالب ملفهوم الن�صر والتوزيع.

- متكني الطالب من معرفة اأ�صول وقواعد وطرق الن�صر والتوزيع.
- تعريف الطالب بدور الن�صر املحلية والإقليمية والعاملية.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
)1( Press Portrayalالت�صوير ال�صحفي )1(مت - �ض �ض517

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21142
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب للت�صوير ال�صحفي واأ�صاليبه.  
الهدف من املقرر:

1. تعريف الطالب ب�صمات ال�صورة ال�صحفية ودورها يف العمل ال�صحفي.
2. احاطة الطالب باأجهزة ومعدات الت�صوير ال�صحفي واأ�ص�ض ت�صغيلها.

3. اإك�صاب الطالب مهارات يف الت�صوير ال�صحفي )تدريب عملي(.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- الت�صوير ال�صحفي : حممد عبد اجلبار.
- التوثيق الإعالمي والن�صر الإلكرتوين يف ظل جمتمع املعلومات: حممد اأبو العال.

- كامريا الت�صجيل التلفزيوين : م. فاروق �صيد ح�صني.
- فن الخراج ال�صحفي : �صمري اأحمد خليل.

- الخراج ال�صحفي : وليد عبدالفتاح النجار.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2الأ�صا�ض واملفاهيم يف الت�صوير ال�صحفيالأول
2الأ�صاليب والتقنيات ل�صناعة ال�صورة ال�صحفية.الثاين
2اأق�صام الت�صوير ال�صحفيالثالث
2�صناعة ال�صورة ال�صحفية وا�صتخداماتهاالرابع

2طرق واأ�صاليب الت�صوير ال�صحفياخلام�ض
واملهرجانات ال�صاد�ض والندوات  املوؤمترات  ت�صوير  كيفية 

وحلقات النقا�ض
2

تعليم فنون ت�صوير الحتجاجات واملظاهرات واملظاهر ال�صابع
الحتجاجية ال�صلمية والعنيفة واأعمال ال�صغب

2

2اأ�صلوب الت�صوير واملالحقات والتحقيقات امل�صورةالثامن
وامللوك التا�صع املهمة  وال�صخ�صيات  امل�صاهري  ت�صوير 

والروؤ�صاء
2

2الت�صوير ال�صحفي يف بيئة �صعبة وخطرة ومعقدةالعا�صر
والكوارث احلادي ع�صر واحلروب  النزاعات  مناطق  يف  الت�صوير 

الطبيعية
2

2حترير ال�صورة ال�صحفية وطرق الن�صر والت�صويقالثاين ع�صر
2الكتابة على ال�صورة باأ�صلوب �صحفيالثالث ع�صر 

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
جمال  يف  امل�صلمني  العلماء  وجهود  للت�صوير  العلمي  لالأ�صا�ض  الطالب  معرفة   -

الت�صوير والروؤية.
معرفة الطالب ملكونات اآليات الت�صوير والتعرف على والفيلم وعمليات التحمي�ض   -

والطباعة.
تدريب الطالب على الت�صوير باأنواعه املختلفة.  -
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
)3( Multiple Devicesالو�صائط املتعددة )3(مت - �ض �ض518

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر تعريف الطالب بالربامج الأ�صا�صية يف احلا�صب الآيل لتوظيفها   
يف الإعالم.

الهدف من املقرر:
اإملام الطالب بالربامج الأ�صا�صية يف احلا�صب الآيل لتوظيفه يف ال�صتخدامات الإعالمية.  .1

خلق �صلة عملية بني احلا�صب الآيل وطالب الإعالم.   .2
متكني الطالب من توظيف اإمكانات احلا�صوب يف العمل الإعالمي.   .3

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية – الختبار الن�صفي – الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- اأ�صا�صيات الكمبيوتر : بورك الربت.

- اأوف�صت 2003 : كوال�صت واجن.
- مهارات احلا�صوب : مراد �صلفايا واآخرون.

- مقدمة يف علم احلا�صوب : ب�صري علي القاعدي.
- مدخل اإىل علم احلا�صوب : د. ريا�ض ال�صيد.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2التعرف على برنامج الفال�ض واأ�صا�صياته.الأول
2اإن�صاء ر�صومات ب�صيطة وتعديلها .الثاين
2اإن�صاء ر�صومات على طبقة واحدة وطبقات متعددة.الثالث
2احلركة با�صتخدام احلركة البيئية والأ�صكال البيئية.الرابع

2تقدمي الأفالم للجمهور .اخلام�ض
2التفاعلية مع الكائنات .ال�صاد�ض

2مهام احلركة املعقدة .ال�صابع
2اإدارة الر�صومات وتدويرها.الثامن

2ت�صدير الفال�ض لتن�صيقات اأخرى. التا�صع
2الطباعة من الفال�ض.العا�صر

2حتديث لقطات الفيديو.احلادي ع�صر
2ا�صتخدام ر�صومات مل يتم اإن�صاوؤها يف فال�ض.الثاين ع�صر

24جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
يف  ا�صتخدامها  من  ليتمكن  احلا�صوب  يف  الأ�صا�صية  للربامج  الطالب  معرفة   -

و�صائل الإعالم.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
Press Portrayalقاعة البحثمت - �ض �ض519

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21142
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالبعلى كيفية البحث ال�صحافة و الإعالم.  
الهدف من املقرر:

1. تعريف الطالب اأهم املراجع وامل�صادر يف ال�صحافة والن�صر.
2. اإحاطة الطالب بالطرق العلمية يف البحث.

3. اإك�صاب الطالب مهارات تقدمي بحثه يف القاعة  )تدريب عملي(.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
عملي. •	تدريب 

خمرجات التعليم:
بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :

- معرفة الطالب للتخ�ص�ض معرفة دقيقة.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
)2( Press Translationالرتجمة ال�صحفية )2(مت - �ض �ض620

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21142
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب باأ�ص�ض الرتجمة ال�صحفية.  
الهدف من املقرر:

زيادة وتعميق معرفة الطالب باملفردات الإجنليزية.  .1
اإك�صاب الطالب ملهارات نقل املعارف والأحداث من الإجنليزّية اإىل العربّية ومن   .2

العربّية اإىل الإجنليزّية .
اك�صاب الطالب مهارة الكتابة واخلطابة بالإجنليزية مع الإعالميني ال�صحفيني   .3

خا�صة .
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- )Journalism today( توما�ض بري.
- )Journalism of the news( �صتانلي جون�صون وجوليا هاري�ض 
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2مقدمة تعريفية عن املقررالأول
اأمثلة ومناذج لرتجمة الأخبار ال�صحفية من الإجنليزية الثاين

اإىل العربية
2

اأمثلة ومناذج لرتجمة اأخبار الراديو والتلفزيون من الثالث
الإجنليزية اإىل العربية

2

اأمثلة ومناذج لرتجمة ن�صو�ض �صحفية من الإجنليزية الرابع
اإىل العربية

2

اأمثلة ومناذج لرتجمة ن�صو�ض �صحفية من الإجنليزية اخلام�ض
اإىل العربية

2

اأمثلة ومناذج لرتجمة الن�صرات التعريفية والكتيبات ال�صاد�ض
من الإجنليزية اإىل العربية

2

2ن�صو�ض اإعالمية خمتارة للرتجمة يف برامج الإذاعةال�صابع
2ن�صو�ض اإعالمية خمتارة للرتجمة يف برامج التلفزيونالثامن

ن�صو�ض اإعالمية خمتارة للرتجمة يف برامج العالقات التا�صع
العامة

2

ال�صيا�صة العا�صر يف  للرتجمة  خمتارة  �صحفية  ن�صو�ض 
والقت�صاد والجتماع

2

2ن�صو�ض �صحفية خمتارة للرتجمة يف الطب وال�صيدلةاحلادي ع�صر
الزراعة الثاين ع�صر يف  للرتجمة  خمتارة  �صحفية  ن�صو�ض 

واحليوان والبيئة
2

2ن�صو�ض �صحفية خمتارة للرتجمة يف الأدب والفنون والرتاث الثالث ع�صر 
26جمموع ال�ساعات

خمرجات التعليم:
بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :

- معرفة الطالب للرتجمة ال�صحفية واأخذه لأمثله لرتجمة اأخبار من و�صائل الإعالم.
- تدريب الطالب على ترجمة ن�صو�ض اإعالمية يف الأخبار وال�صيا�صة والأدب.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
Principles of Statisticمبادئ الإح�صاءمت - �ض �ض 621

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب مببادئ علم الإح�صاء  
الهدف من املقرر:

التعرف على طبيعة الإح�صاء كعلم ميكن ال�صتفادة منه عمليًا.  .1
القدرة على تطبيق العلم يف الواقع الإعالمي والت�صايل والإعالين عند عر�ض   .2

البيانات اإح�صائيًا.
منها يف  لالأ�صتفادة  الإح�صائية  املعلومات  الطالب على ت�صنيف  قدرات  تنمية   .3

درا�صة الظواهر مبعايري الت�صتت والتكرار ومعامل الرتباط.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- الإح�صاء وطرق تطبيقاته يف البحث العلمي : اأني�ض كيخو.
- الريا�صيات والإح�صاء : جوردون بان كروت.

- الإح�صاء املتقدم : حممد فتحي حممد.
- نظريات و�صائل الإح�صاء : مواري �صيدجل.

- مبادئ وا�ص�ض املراجعة : حممد �صامي.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2التعريف بعلم الإح�صاء وعالقته بالعلوم الأخرىالأول
2ا�صتخدامات الإح�صاء كعلم يف امليدانالثاين
التعريف مبجتمع البحث والعينة وا�صتخدام اجلداول الثالث

التكرارية
2

2التمثيل البياين للبياناتالرابع
2قوانني النزعة املركزية : الو�صط – الو�صيطاخلام�ض
2قوانني النزعة املركزية : املنوالال�صاد�ض

2قوانني الت�صتت : النحراف املعياري وا�صتخداماتهال�صابع
2تطبيقات على قوانني النزعة املركزيةالثامن

2تطبيقات على قوانني الت�صتتالتا�صع
2الأرقام القيا�صية تعريفها وا�صتخداماتهاالعا�صر

2الأرقام القيا�صية : لالإ�صبري والبا�صكالاحلادي ع�صر
2برامج احلا�صوب الإح�صائيةالثاين ع�صر

24جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
معرفة الطالب على طبيعة الإح�صاء كعلم لال�صتفادة منه عمليًا.  -

مقدرة الطالب على تطبيق العلم يف الواقع الإعالمي والت�صايل والإعالين عند   -
عر�ض البيانات اإح�صائيًا.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
Journalism Editingالتحرير ال�صحفيمت - �ض �ض 622

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21142
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب باأ�صا�صيات التحرير ال�صحفي.  
الهدف من املقرر:

1. متكني الطالب من معرفة اأ�صول وقواعد كتابة اخلرب ال�صحفي.
2. تعريف الطالب مب�صادر الأخبار ال�صحفية ولغة اخلرب ال�صحفي.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- فن اخلرب ال�صحفي : فاروق اأبو زيد.

- اخلرب ال�صحفي و�صوابطه الإ�صالمية : كرم �صلبي.
- فن اخلرب ال�صحفي :   حممود اإبراهيم.

- التحرير ال�صحفي يف �صوء معامل قراآنية   حممد فريد عزت.
- فن التحرير ال�صحفي :حامد عبد القادر.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع 
2مفهوم اخلرب ال�صحفيالأول
2لفة اخلرب و�صمات الن�ض ال�صحفي الثاين
2تعريف الأ�صكال ال�صحفيةالثالث
2م�صادر اخلرب وانواعهالرابع

2عنا�صر �صياغة اخلرب ال�صحفياخلام�ض
2عوامل جمع اخلربال�صاد�ض

2تغطية الأخبارال�صابع
2التخطيط لكتابة اخلرب ال�صحفيالثامن

2القيم الأخبارية يف ال�صحافةالتا�صع
2اخلرب ال�صحفي يف الإ�صالم )القراآن الكرمي(العا�صر

2اخلرب ال�صحفي يف الإ�صالم )ال�صنة النبوية املطهرة(احلادي ع�صر 
2التحرير ال�صحفي يف �صو النظم ال�صيا�صية الثاين ع�صر
2زيارات ميدانيةالثالث ع�صر 

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة الطالب ملفهوم اخلرب ال�صحفي.

- متكني الطالب من معرفة اأ�صول وقواعد كتابة اخلرب ال�صحفي.
- تعريف الطالب مب�صادر الأخبار ال�صحفية ولغة اخلرب ال�صحفي.
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ال�صوؤون العلمية

Press Investigationالتحقيق ال�صحفيمت - �ض �ض 623
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21142
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب كيفية كتابة التحقيق ال�صحفي.  
الهدف من املقرر:

1. متكني الطالب من كتابة التحقيق ال�صحفي وفق اأ�صوله العلمية والفنية.
2. تعريف الطالب بالتحقيق ال�صحفي واأهدافه ووظائفه.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- ال�صحافة م�صدر للتاريخ :   ح�صنني عبد القادر.

- كيف ت�صبح �صحفيًا : عبد احلميد ح�صن.
- فن التحقيق ال�صحفي : حممود اأدهم.

- الكتابة ال�صحفية : فاروق اأبو زيد.
- التحقيق ال�صحفي : د. عبري اأ�صعد.



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                              دليل كلية الدعوة والإعالم

172ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                              دليل كلية الدعوة والإعالم

ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2تعريف التحقيق واأنواعهالأول
2وظائف التحقيق واأهدافهالثاين
2اأنواع التحقيق ال�صحفيالثالث
2م�صادر التحقيق ال�صحفيالرابع

2خطوات اإعداد وتنفيذ التحقيقاخلام�ض
2قوالب حترير التحقيق ال�صحفيال�صاد�ض

2حتري مقدمة التحرير ال�صحفيال�صابع
2�صفات املحقق امل�صلمالثامن

2الأ�صكال الفنية لكتابة التحقيق ال�صحفي امل�صدرالتا�صع
2حترير عناوين التحقيقالعا�صر

2حتري مقدمة التحقيقاحلادي ع�صر 
2�صمات التحقيق ال�صحفي يف الروؤية الإ�صالميةالثاين ع�صر
2مناق�صة حتقيقات نفذها الطالبالثالث ع�صر 

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة الطالب التحقيق ال�صحفي ووظائفه واأنواعه.

- معرفة الطالب مل�صادر التحقيق ال�صحفي والقوالب التي كتب بها.
- تدريب الطالب على كتابة التحقيق ال�صحفي وفق القواعد ال�صحفية املتبعة.
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ال�صوؤون العلمية

Techniques of Publishingتقنيات الطباعةمت - �ض �ض 624
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

والتطور  الن�صاأة  الأنباء من حيث  الطالببوكالت  تعريف  على  املقرر  ي�صمل   
والأدوار التي توؤديها.

الهدف من املقرر:
اإعطاء الطالب معلومات وافية عن الفنون الطباعية.  .1

متكني الطالب من خلق روح الت�صوير اجلمايل والنظرة الفنية لو�صع القوالب   .2
الإعالمية خا�صة فيما يتعلق بالإعالم املقروء.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
فنون الطباعة : الطيب كرار.  -

ن�صر الكتاب : ترجمة وتقدمي حبيب �صالمة.  -
الإعالم والعوملة : �صعد كامل احلريري.  -

ال�صحافة اللكرتونية : د. حمي الدين ا�صماعيل.  -
- تاريخ الن�صر والطباعة : فاروق ابوزيد.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفردات املقرراالأ�سبوع
2مفهوم الطباعة واأهميتهاالأول
2اأدوات الكتابة والطباعة قدميًا وحديثًاالثاين
2اخرتاع الكتابة واملطبعةالثالث
2اخرتاع الورق واأنواع �صناعتهالرابع

2اأنواع الطباعة واملطابعاخلام�ض
2مراحل اإنتاج الكتابال�صاد�ض

2التحول من الن�صر املطبوع اإىل الإلكرتوينال�صابع
2جتهيزات ما قبل الطبعالثامن

2اأ�صا�صيات ت�صميم الكتاب ومكوناتهالتا�صع
2الن�صر املكتبي وفكرة الطباعةالعا�صر

2تطور تكنولوجيا الطباعةاحلادي ع�صر
2م�صكالت الطباعة يف ال�صودانالثاين ع�صر
2طباعة الكتب وال�صحف واملجالتالثالث ع�صر 

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
معرفة الطالب ملفهوم الطباعة ون�صاأتها اأدواتها وتقنياتها القدمية واحلديثة.  -

معرفة الطالب ملراحل الطباعة املختلفة )الإعداد، التجهيز، الت�صميم، الإخراج،   -
الطباعة النهائية(.

معرفة الطالب مل�صكالت الطباعة يف ال�صودان.  -
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ال�صوؤون العلمية

Press Layoutالإخراج ال�صحفيمت - �ض �ض 625
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21252
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب فنون التحرير والإخراج ال�صحفي.  
الهدف من املقرر:

1. اإعطاء الطالب جرعات علمية يف جماليات ال�صحافة باأنواعها.
2. تطوير ملكات الطالب يف الإخراج والفنون امل�صاحبة له.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- الإخراج ال�صحفي : حممود علم الدين.

- فن الإخراج ال�صحفي : اإبراهيم اإمام.
- مقارنة بني مدار�ض الإخراج : مار�صيل بلولو.

- الإخراج ال�صحفي : احمد ح�صنني.
- الخراج ال�صحفي : وليد عبدالفتاح.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2ماهية الإخراج ال�صحفيالأول
2ن�صاأة وتطور الإخراج ال�صحفيالثاين
2مدار�ض الإخراج ال�صحفي وفل�صفتهاالثالث
2العنا�صر التبوغرافية يف الإخراج ال�صحفيالرابع

2املحددات الرئي�صية يف عملية الإخراج ال�صحفياخلام�ض
2اأ�صاليب الإخراج ال�صحفيال�صاد�ض

2اإخراج ال�صفحة الأوىل وال�صفحات الداخليةال�صابع
2الألوان وفرزها ووظائفها يف الإخراج ال�صحفيالثامن

2ال�صروط الواجب توافرها يف املخرج ال�صحفيالتا�صع
واإخراج العا�صر املختلفة  ال�صفحات  يف  الإعالنات  اإخراج 

ال�صحف
2

2الطباعة واأثرها يف الإخراجاحلادي ع�صر 
2ت�صميم واإخراج ال�صحفالثاين ع�صر
2اإخراج �صحيفة بوا�صطة طالبالثالث ع�صر 

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة الطالب ملاهية الإخراج ال�صحفي، ومدار�ض الإخراج ال�صحفي.

- معرفة الطالب لأ�صاليب الإخراج ال�صحفي والطباعة واأثرها يف الإخراج.
- تدريب الطالب على ت�صميم ال�صحف واإخراج ال�صحيفة.
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ال�صوؤون العلمية

)2( Press Portrayalالت�صوير ال�صحفي )2(مت - �ض �ض 626
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21142
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب للت�صوير ال�صحفي واأ�صاليبه.  
الهدف من املقرر:

1. تعريف الطالب ب�صمات ال�صورة ال�صحفية ودورها يف العمل ال�صحفي.
2. احاطة الطالب باأجهزة ومعدات الت�صوير ال�صحفي واأ�ص�ض ت�صغيلها.

3. اإك�صاب الطالب مهارات يف الت�صوير ال�صحفي )تدريب عملي(.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
م�صروع بحثي.  -

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- الت�صوير ال�صحفي : حممد عبد اجلبار.
- التوثيق الإعالمي والن�صر الإلكرتوين يف ظل جمتمع املعلومامتحمد اأبو العال.

- كامريا الت�صجيل التلفزيونيم. فاروق �صيد ح�صني.
- فن الت�صوير ال�صحفي :ابراهيم حممد ال�صايف.

- ال�صافة اللكرتونية : د. حمي الدين ا�صماعيل.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
امل�صلمني الأول العلماء  وجهود  للت�صوير  العلمي  الأ�صا�ض 

يف جمال الت�صوير والروؤية ال�صرعية
2

عليها الثاين والتعرف  ومدخالته  الت�صوير  اآليات  مكونات 
والفيلم وعمليات التحمي�ض والطباعة وغريها

2

مهارات الت�صوير )ا�صتخدام الآلة وعمليات اللتقاط الثالث
ال�صحيح(

2

2تن�صيق مكونات ال�صورة والإ�صاءةالرابع
2ت�صوير مو�صوعات عامةاخلام�ض
2ت�صوير م�صاريع عامةال�صاد�ض

ت�صوير اإخباري )�صياغة اأخبار �صحفية وا�صتخراج م�صاهدها ال�صابع
T V still كيفية اإعداد �صيناريو وت�صوير اإخباري

2

2تطبيقات عمليةالثامن
2تطبيقات عمليةالتا�صع
التعامل مع جهاز احلا�صوب واإدخال ال�صور وحفظها العا�صر

وا�صرتجاعها
2

2التعامل مع الكامريا الفيديو الرقمية للت�صوير الإخبارياحلادي ع�صر
2التعامل مع ال�صبكة الدولية للمعلوماتالثاين ع�صر

24جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
جمال  يف  امل�صلمني  العلماء  وجهود  للت�صوير  العلمي  لالأ�صا�ض  الطالب  معرفة   -

الت�صوير والروؤية.
معرفة الطالب ملكونات اآليات الت�صوير والتعرف على والفيلم وعمليات التحمي�ض   -

والطباعة.
تدريب الطالب على الت�صوير باأنواعه املختلفة.  -
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ال�صوؤون العلمية

)3( Press Translationالرتجمة ال�صحفية )3(مت - �ض �ض 727
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21142
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب ملهارات الكتابة الإعالمية.  
الهدف من املقرر:

الإعالمية  الو�صائل  جمال  يف  العلمية  واملعارف  بامل�صطلحات  الطالب  اإملام   .1
والت�صالية )املقروءة وامل�صموعة واملرئية(، باللغتني العربية والإجنليزية.

اك�صاب الطالب مهارات الكتابة واملحادثة باللغة الإجنليزية مع الإعالميني.  .2
تعريف الطالب بالأ�صاليب امل�صتخدمة يف �صياغة وحترير الأخبار والن�صو�ض   .3

الإعالمية باللغة الإجنليزية.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

.)Journalism Today( توما�ض بريي  -
.)Journalism the News(  صتانلي جون�صون، جوليان هاري�ض�  -

د. عبد العليم ال�صيد من�صي، د. عبد الله عبد الرازق اإبراهيم : الرتجمة اأ�صولها   -
ومبادئها وتطبيقاتها.

د. كرم �صلبي ـ معجم امل�صطلحات الإعالمية.  -
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع 
الت�صال الأول لو�صائل  ال�صحفية  الرتجمة  مدخل: 

اجلماهريي.
2

امل�صموعة الثاين بالو�صائل  اخلا�ض  ال�صحفي  الأ�صلوب 
واملرئية.

2

العربية الثالث اإىل  اإعالمية من الإجنليزية  ترجمة ن�صو�ض 
.

2

2ترجمة ن�صو�ض اإعالمية من العربية اإىل الإجنليزية.الرابع
2ترجمة ن�صو�ض اإذاعية من الإجنليزية اإىل العربية.اخلام�ض
2ترجمة ن�صو�ض اإذاعية من الإجنليزية اإىل العربية .ال�صاد�ض

2ترجمة ن�صو�ض اإذاعية من العربية اإىل الإجنليزية .ال�صابع
2ترجمة ن�صو�ض اإذاعية من العربية اإىل الإجنليزية .الثامن

عربي/ التا�صع  ( الإنرتنت  من  اإعالمية  ن�صو�ض  ترجمة 
اإجنليزي (.

2

عربي/ العا�صر  ( الإنرتنت  من  اإعالمية  ن�صو�ض  ترجمة 
اإجنليزي (.

2

تطبيقات )EX( من الإجنليزية اإىل العربية ) ترجمة احلادي ع�صر 
اأخبار وبرامج(.

2

تطبيقات )EX( من العربية اإىل الإجنليزية ) ترجمة الثاين ع�صر
اأخبار وبرامج(.

2

24جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة الطالب ملهارات الكتابة الإعالمية باللغات الأجنبية.
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ال�صوؤون العلمية

Development Communicationالت�صال التنمويمت - �ض �ض 728
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

التنمية   – ال�صاملة  التنمية  بجوانب  الطالب  تعريف  على  املقرر  ي�صمل   
القت�صادية وال�صيا�صية والجتماعية والتنمية الفكرية والروحية، والتنمية الثقافية 

والعلمية مع عدم اإغفال التنمية الريفية.
الهدف من املقرر:

اإك�صاب الطالب قدرًا من املفاهيم الأ�صا�صية للتنمية .  .1
معاجلة الدور الذي ميكن لو�صائل الإعالم اأن تطلع به خا�صة الإذاعة والتلفزيون.   .2

التعريف بربامج التنمية يف الإذاعة والتلفزيون واأثرها يف الإ�صهام يف حتقيق   .3
التنمية.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- الإعالم التنموي : حممود اخلطيب.

- الإعالم والتنمية ـ د. حممد �صيد حممد.
- و�صائل الإعالم والتنمية ـ وليرب �صرام ـ ترجمة اأديب يو�صف.

- ال�صحافة وق�صايا التنمية الجتماعية يف الدول النامية : عبد احلكيم خليل م�صطفى.
- الإعالم والتنمية ق�صايا وم�صكالت : عبدالنبي عبداملطلب.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2التنمية ) تعريفها ، مفاهيمها(.الأول
التنمية ال�صاملة : �صيا�صية – اقت�صادية – اجتماعية الثاين

ريا�صية  - – ثقافية 
2

2نظرية التنميةالثالث
2التنمية يف العامل الثالث الرابع

2التنمية يف ال�صوداناخلام�ض
2املنظور الإ�صالمي للتنميةال�صاد�ض

2دور و�صائل الإعالم يف التنمية )تطبيقًا على ال�صودان(ال�صابع
برامج التنمية يف الإذاعة والتلفزيون:الثامن

اأ الطفال - ال�صباب - املراأة
2

ب العمال – املزارعون – الرعاةالتا�صع
ج برامج التنمية الثقافية 

2

د برامج التنمية ال�صيا�صية والقت�صادية هـ برامج التنمية العا�صر
الجتماعية )توجيه حماربة العادات املعوقة للتنمية( 

2

2احلمالت الإعالمية يف خدمة ق�صايا التنميةاحلادي ع�صر 
2اإنتاج برنامج تنموي اإذاعيالثاين ع�صر
2متابعة اإنتاج برنامج تنموي اإذاعيالثالث ع�صر 

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
 – – اجتماعية  – اقت�صادية  : �صيا�صية  ال�صاملة  التنمية  الطالب ملفهوم  معرفة   -

ثقافية – ريا�صية.
معرفة الطالب لنظريات التنمية – معرفة الطالب للتنمية يف ال�صودان ودول العامل   -

الثالث.
معرفة الطالب لكيفية اإنتاج الربامج التنموية.  -
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ال�صوؤون العلمية

Specialized Journalismال�صحافة املتخ�ص�صةمت - �ض �ض 729
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21142
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب ال�صحافة املتخ�ص�صة.  
الهدف من املقرر:

1. املام الطالب بوظائف واأنواع ال�صحافة املتخ�ص�صة .
2. م�صاعدة الطالب علي القيام بدوره يف توظيفها ملا يحتاج اإليه جمتمعه احلا�صر 

3. بناء �صخ�صية ال�صحفي املتخ�ص�ض وفق قيم الإ�صالم.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

ال�صحافة املتخ�ص�صة - د. فاروق اأبو زيد.                  
ال�صحفّي املتخ�ص�ض - د. عبد العزيز �صرف.

ال�صحافية املتخ�ص�صة ووحدة املعرفة - د. عبد العزيز �صرف.
ال�صحفي املتخ�ص�ض - د. اإ�صماعيل اإبراهيم.

الإعالم املتخ�ص�ض - اأديب خ�صور.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2مفهوم ال�صحافة املتخ�ص�صة ون�صاأتها وتطورها.الأول
2اأنواع ال�صحافة املتخ�ص�صة ووظائفها واأبعادها.الثاين
2مقومات ال�صحفّي املتخ�ص�ض امل�صلم.الثالث
2ال�صحافة ال�صيا�صّية والقت�صادّية.الرابع

2ال�صحافة الريا�صّية و�صحافة الكاريكاتري.اخلام�ض
2�صحافة ال�صوؤون اخلارجّية.ال�صاد�ض

2�صحافة املراأة والطفل.ال�صابع
2ال�صحافة الدينّية.الثامن

2ال�صحافة الأدبّية والفنّية.التا�صع
2ال�صحافة الجتماعية و�صحافة اجلرمية واحلوادث.العا�صر

2�صمنار حول ال�صحافة املتخ�ص�صة يف ال�صوداناحلادي ع�صر
2ال�صحافة الدينّية.الثاين ع�صر
2الكتابة لل�صحافة املتخ�ص�صة.الثالث ع�صر

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
ووظائفها  وتطورها  ون�صاأتها  املتخ�ص�صة  ال�صحافة  ملفهوم  الطالب  معرفة   -

ومقوماتها.
معرفة اأنواع ال�صحافة املتخ�ص�صة.  -
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ال�صوؤون العلمية

Talking in journalismاحلديث ال�صحفيمت - �ض �ض 730
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21142
و�سف املقرر:

يف  ودوره  واأهميته  ال�صحفي  باحلديث  الطالب  تزويد  على  املقرر  ي�صمل   
العمل ال�صحفي.

الهدف من املقرر:
- تعريف الطالب باحلديث ال�صحفي واأهميته ودوره.

- اأن يتعرف الطالب على اأنواع احلديث ال�صحفي واأ�صاليبه وحترير كل نوع.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- الأ�ص�ض الفنية للتحرير ال�صحفي العام : حممود اإبراهيم.
- فن التحرير ال�صحفي : عبد اللطيف حمزة.

- اجتاهات حديثة يف التحرير ال�صحفي : اإجالل خليفة.
- فن اخلرب ال�صحفي : اأحمد خليل ال�صاحلي.

- فن املقال ال�صحفي  : �صليمان مو�صي ف�صالة.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2ماهية احلديث ال�صحفيالأول
2مكانة احلديث ال�صحفيالثاين
2اأهمية احلديث ال�صحفي يف ال�صحافةالثالث
2لغة احلديث ال�صحفي طرق �صياغة احلديث ال�صحفيالرابع

2احلديث ال�صحفي تعريفه خ�صائ�صهاخلام�ض
2احلديث و�صفات كاتبهال�صاد�ض

2�صياغة احلديث ال�صحفي ال�صابع
2العمود ال�صحفي ـ تعريفه وخ�صائ�صهالثامن

2احلديث ال�صحفي التحليلي حتريرهالتا�صع
2الكاركتري واملقال الكاركترييالعا�صر

2احلديث النقدياحلادي ع�صر
2تطبيقات عمليةالثاين ع�صر

24جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة الطالب احلديث ال�صحفي )ماهيته، اأهميته، مكانته، اأنواعه(.

- معرفة الطالب لطرق �صياغة احلديث  ال�صحفي مبختلف اأنواعه.
- تدريب الطالب على كتابة احلديث ال�صحفي.
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ال�صوؤون العلمية

News Agenciesوكالت الأنباء واملرا�صلةمت - �ض �ض 731
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب بوكالت الأنباء من حيث الن�صاأة والتطور   
والأدوار التي توؤديها.

الهدف من املقرر:
التعريف باأنظمة وكالت الأنباء وم�صاركتها يف الإعالم العاملي اجلديد.  .1

الذي  والقت�صادي  والجتماعي  ال�صيا�صي  باملحيط  الوكالت  بعالقة  التعريف   .2
تن�صاأ فيه.

تقدمي مناذج من ن�صاط الوكالت وعالقتها باأجهزة الإعالم وغريها من الأجهزة   .3
يف الدولة.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- وكالة الأنباء : اإبراهيم اإمام.

- درا�صات يف فن ال�صحفي : اإبراهيم اإمام.
- ال�صحافة يف الوليات  املتحدة الأمريكية :  اإبراهيم اإمام.

- ادارة املو�ص�صات الإعالمية : حممد فريد عزت.
- الإذاعة الدولية : �صهريعبدالغني.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2ماهية وكالت الأنباءالأول
2ن�صاأة وتطور وكالت الأنباءالثاين
2وكالت الأنباء والنرتنتالثالث
2اأنواع وكالت الأنباء – مقومات وكالت الأنباءالرابع

2وظائف وكالت الأنباء وواقعها الراهناخلام�ض
2وكالت الأنباء العاملية – وكالة ال�صحافة الفرن�صيةال�صاد�ض

2وكالت الأنباء العاملية رويرتال�صابع
2وكالت الأنباء الإ�صالميةالثامن

2وكالة الأنباء املحلية – وكالة الأنباء العربيةالتا�صع
2وكالة انباء افريقياالعا�صر

2معايري اختيار املرا�صلني لوكالت الأنباءاحلادي ع�صر
واحلا�صر الثاين ع�صر )املا�صي  لالأنباء  ال�صودان  وكالة 

وامل�صتقبل(
2

2امل�صاكل الناجمة عن عمل وكالت الأنباء العامليةالثالث ع�صر 
26جمموع ال�ساعات

خمرجات التعليم:
بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :

معرفة الطالب لوكالت الأنباء من حيث الن�صاأة والتطور اإ�صافة اإىل معرفة وظائف   -
الوكالت.

التي  والإ�صكالت  والإقليمية  واملحلية  العاملية  الأنباء  لوكالت  الطالب  معرفة   -
جتابهها.

معرفة الطالب لوكالة ال�صودان لالأنباء.  -
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ال�صوؤون العلمية

الن�صر الإلكرتوين مت - �ض �ض 732
ال�صحفي

Journal Electronic 
Publishing

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب الن�صر الإلكرتوين والربامج التي تخدمه   
يف الإعالم.

الهدف من املقرر:
1. تعريف الطالب بتطبيقات الت�صال ال�صبكي.

2. خ�صائ�ض الن�صر الإلكرتوين ومزاياه وعيوبه.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- الكمبيوتر ح�صارة الكمبيوتر والنرتنت : عادل ريان.
- التكنولوجيا احلديثة والت�صال الدويل والنرتنت : علي �صمو.

- ثورة املعلومات والت�صالت وتاأثريها يف الدولة واملجتمع:  م�صطفى املحمودي.
- ال�صحافة اللكرتونية : حمي الدين ا�صماعيل.

املدخل ايل الإعالم الرقمي : اأ.د.يا�ض خ�صري البياتي.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفردات املقرر االأ�سبوع
2 ن�صاأة وتطور الن�صر الأول
2 ثورة املعلومات واآثارها الثاين
2 تطور احلا�صب الثالث
2 وظائف الن�صر الإلكرتوين الرابع
2 اأنواع وم�صتويات الن�صر الإلكرتوين اخلام�ض
2 اأمناط التطبيقات الت�صالية باحلا�صوب ال�صاد�ض
2 البث التلفزيوين يف النرتنت ال�صابع
2 موا�صفات ال�صحافة الإلكرتونية الثامن
2 الن�صر الإلكرتوين عرب الو�صائط الت�صالية التا�صع
2 خ�صائ�ض احل�صافة الإلكرتونية العا�صر
2 خ�صائ�ض الكتاب الإلكرتوين احلادي ع�صر
2 طبعة الن�صر يف التلينك�صت والفيديو تك�صت الثاين ع�صر
2 و�صائل احلفظ الإلكرتوين والن�صر الثالث ع�صر

26 جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة الطالب لن�صاأة وتطور الن�صر الإلكرتوين.

- معرفة الطالب لثورة املعلومات واآثارها.
- معرفة الطالب خل�صائ�ض ال�صحافة الإلكرتونية.

 



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                              دليل كلية الدعوة والإعالم

191ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                              دليل كلية الدعوة والإعالم

ال�صوؤون العلمية

The Advertisementالإعالنمت - �ض �ض 733
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب ب�صمات الإعالن و�صوابطه.  
الهدف من املقرر:

1. احاطة الطالب بالعوامل املوؤثرة يف فاعلية الإعالن.
2. اإك�صاب الطالب مهارات ت�صميم واإخراج الإعالن.

3. تزويد الطالب بال�صوابط ال�صرعية لالإعالن ال�صحفي.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- الإعالن ال�صحفي،  د. ليلى عبداملجيد.
- الإعالن ال�صحفي من منظور، د. حمي الدين عبداحلليم.

- تخطيط الإعالن، د. فاروق ابوزيد.
- الإعالن، د. �صمري حممد ح�صني.

- البداع يف الإعالن : اماين الربت.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفردات املقرراالأ�سبوع
2مفهوم الإعالن ون�صاأته وتطوره .الأول
2خ�صائ�ض الإعالن واأ�صوله ومبادئه و�صماته.الثاين
2اأنواع الإعالنات ال�صحفية.الثالث
2اإدارة وتنظيم الإعالن ال�صحفي.الرابع

2الأ�ص�ض النف�صية لالإعالن ال�صحفي.اخلام�ض
2اآداب واأخالقيات الإعالن ال�صحفي.ال�صاد�ض

2ت�صميم الإعالنات ال�صحفية واإخراجها.ال�صابع
2العوامل املوؤثرة يف فاعلية الإعالن.الثامن

2تخطيط احلمالت الإعالنية.التا�صع
2�صمنار حول الإعالن ال�صحفي يف ال�صحف ال�صودانية.العا�صر

2القواعد وال�صوابط ال�صرعية للن�صاط الإعالين.احلادي ع�صر
2روؤية تاأ�صيلية  لالإعالن.الثاين ع�صر

24جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة الطالب لالإعالن وخ�صائ�صه وكيفية ت�صميمه.
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ال�صوؤون العلمية

Graduation Researchبحث التخرجمت - �ض �ض 734
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�صف املقرر:

عبار عن عمل  متخ�ص�ض يف جمال  الف�صل  التخرج يف هذا  يكون بحث   
ال�صحاف باإخراج �صحيفة كاملة.

الهدف من املقرر:
1. اإك�صاب الطالب مهارات ت�صميم واإخراج ال�صحيفة .

التخرج. م�سروع  •	كتابة 

خمرجات التعليم:
بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :

- مناهج البحث العلمي معرفة جيدة.
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ال�صوؤون العلمية

)4( Press Translationالرتجمة ال�صحفية )4(مت - �ض �ض 835
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21142
و�صف املقرر:

ي�صمل املقرر على تزويد الطالب بامل�صطلحات ال�صحفية لتمكنه من التعامل   
مع املوؤ�ص�صات ال�صحفية العاملية.

الهدف من املقرر:
1. اأن يلم الطالب بامل�صطلحات العلمية امل�صتخدمة يف جمايل التحرير والن�صر.

2. متكني الطالب من التعامل مع دور ال�صحافة العاملية وو�صائلها.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- )Journalism today( توما�ض بري.
- )Journalism of the news( �صتانلي جون�صون وجوليا هاري�ض.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2م�صطلحات يف تعريف ال�صحف ووكالت الأنباءالأول
2م�صطلحات الأ�صكال ال�صحفيةالثاين
2م�صطلحات الأ�صكال ال�صحفيةالثالث
2م�صطلحات �صيا�صيةالرابع

2م�صطلحات اقت�صاديةاخلام�ض
2م�صطلحات دبلوما�صيةال�صاد�ض

2م�صطلحات دينيةال�صابع
2م�صطلحات اجتماعية وثقافيةالثامن

2م�صطلحات ع�صكرية وحربيةالتا�صع
2اخت�صارات للمنظمات العامليةالعا�صر

2العبارات ال�صائعة ال�صتخدام يف ال�صحافةاحلادي ع�صر
2تطبيقات عمليةالثاين ع�صر

24جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة الطالب مل�صطلحات ال�صحف ووكالت الأنباء.
- معرفة الطالب مل�صطلحات علم ال�صحافة ب�صكل عام.

- معرفة الطالب للم�صطلحات الدينية وال�صيا�صة والدبلوما�صية ...الخ.
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ال�صوؤون العلمية

Media Planningالتخطيط الإعالميمت - �ض �ض 836
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على اأهم مفاهيم التخطيط الإعالمي.  
الهدف من املقرر:

1. تهدف املقرر اإىل تزويد الطالب مبفاهيم التخطيط الإعالمي.
2. يتعرف على مفاهيم للتخطيط والتخطيط الإعالمي ملختلف و�صائل الإعالم.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- تخطيط الربامج الإعالمية للطفل: د. زينب حممد عبد املنعم. د. ر�صا حممود �صامي.

- التخطيط الإعالمي يف �صوء الإ�صالم : حممد كرم �صليمان.
- التخطيط الإعالمي املفاهيم والإطار العام : د. حميد جاعد الدليمي.

- ا�صرتاتيجية الإعالم احلربي : د. هامن عبا�ض ح�صن.
- التخطيط ال�صرتاتيجي بال�صيناريو : د. جميد الكرخي.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفردات املقرر االأ�سبوع
2 الأول   مقدمة التخطيط الإعالمي والرتتيب املنطقي له
2 الثاين حتديد الإ�صرتاتيجية الإعالمية
2 الثالث عوامل فهم التخطيط الإعالمي
2 الرابع اهمية التخطيط وو�صائله
2 اخلام�ض اأهداف التخطيط
2 ال�صاد�ض اأنواع التخطيط واأ�ص�صه
2 ال�صابع التخطيط ونظريات الإعالم
2 الثامن حمتويات التخطيط الإعالمي
2 التا�صع  اإعداد اخلطة الإعالمية وتقوميها
2 العا�صر  م�صاكل التخطيط الإعالمي
2 احلادي ع�صر املربرات الخالقية والعلمية للتدخل بوا�صطة التخطيط
2 الثاين ع�صر التخطيط يف ال�صالم وتاريخه

24 جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- حتديد مفهوم التخطيط الإعالمي.

- حتديد الإ�صرتاتيجية الإعالمية.
- التخطيط ملختلف و�صائل الإعالم.
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ال�صوؤون العلمية

التوثيق ونظم املعلومات مت - �ض �ض 837
ال�صحفية

Documentation and 
Information Systems

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب بفنيات التوثيق ال�صحفي واأهميته.  
الهدف من املقرر:

1. تعريف الطالب بفنيات التوثيق ال�صحفي واإدراك اأهميته واأهدافه.
2. بيان موقع التوثيق يف الإعالم ال�صحفي وكيفية تطويره.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- مراكز املعلومات ال�صحفية : حممد فتحي عبد الهادي.

- مدخل علم املعلومات واملكتبات : احمد بدر.
- مقدمة يف علم املعلومات : حممد فتحي عبد الهادي.

- تكنولوجيا املعلومات والت�صالت يف املكتبات املدنية : بهجة مكي.
- ال�صوت وال�صورة يف تاريخنا الإعالمي : د. حممد امني توفيق.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2مدخل تعريفي بالتوثيق ونظم املعلوماتالأول
2توثيق املعرفة يف الع�صور القدميةالثاين
2توثيق املعرفة يف الإ�صالمالثالث
2مركز املعلومات ال�صحفية وموقعه داخل جهاز التحريرالرابع

2احلاجة اإىل مراكز معلومات �صحفيةاخلام�ض
2اأهداف مراكز املعلومات ال�صحفيةال�صاد�ض

2م�صادر املعلومات يف مراكز املعلوماتال�صابع
2احل�صول على م�صادر املعلومات واختيارهاالثامن

2املعاجلات الفنية مل�صادر املعلومات ال�صحفيةالتا�صع
2ت�صنيف اأوعية املعلومات ال�صحفيةالعا�صر

2خدمات مراكز املعلومات ال�صحفيةاحلادي ع�صر
املعلومات الثاين ع�صر مراكز  يف  الفيلمية  امل�صغرات  ا�صتخدام 

ال�صحفية
2

املعلومات الثالث ع�صر  مراكز  يف  الآلية  احلا�صبات  ا�صتخدام 
ال�صحفية

2

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
معرفة الطالب للتوثيق ونظم املعلومات قدميًا وحديثًا.  -

معرفة الطالب لنظم توثيق املعرفة يف الإ�صالم.  -
معرفة الطالب مل�صادر املعلومات وكيفية حفظ املعلومات وتخزينها وا�صرتجاعها   -

باإ�صتخدام الو�صائط.
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ال�صوؤون العلمية

Press Articleاملقال ال�صحفيمت - �ض �ض 838
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21142
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تزويد الطالب باملقال ال�صحفي واأهميته ودوره يف العمل   
ال�صحفي.

الهدف من املقرر:
1. تعريف الطالب باملقال ال�صحفي واأهميته ودوره.

2. اأن يتعرف الطالب على اأنواع املقال ال�صحفي واأ�صاليبه وحترير كل نوع.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- الأ�ص�ض الفنية للتحرير ال�صحفي العام : حممود اإبراهيم.
- فن التحرير ال�صحفي : عبد اللطيف حمزة.

- اجتاهات حديثة يف التحرير ال�صحفي : اإجالل خليفة.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2ماهية املقال ال�صحفيالأول
2مكانة املقال ال�صحفيالثاين
2اأهمية املقال ال�صحفي يف ال�صحافةالثالث
2لغة املقال ال�صحفي طرق �صياغة املقال ال�صحفيالرابع

2املقال الفتتاحي تعريفه خ�صائ�صهاخلام�ض
2م�صادر املقال الفتتاحي و�صفات كاتبهال�صاد�ض

2�صياغة املقال ال�صحفي الفتتاحيال�صابع
2العمود ال�صحفي ـ تعريفه وخ�صائ�صهالثامن

2املقال ال�صحفي التحليلي حتريرهالتا�صع
2الكاركتري واملقال الكاركترييالعا�صر

2املقال النقدياحلادي ع�صر
2تطبيقات عمليةالثاين ع�صر

24جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة الطالب للمقال ال�صحفي )ماهيته، اأهميته، مكانته، اأنواعه(.

- معرفة الطالب لطرق �صياغة املقال ال�صحفي مبختلف اأنواعه.
- تدريب الطالب على كتابة املقال.
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ال�صوؤون العلمية

التحرير والإخراج مت - �ض �ض 839
ال�صحفي التطبيقي

Press Editing and
Applied Layout

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21252
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب فنون التحرير والإخراج ال�صحفي التطبيقي.  
الهدف من املقرر:

1. اإعطاء الطالب جرعات علمية يف جماليات ال�صحافة باأنواعها.
2. تطوير ملكات الطالب يف الإخراج والفنون امل�صاحبة له.

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني. طريقة التدري�ض 
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- الإخراج ال�صحفي : حممود علم الدين.
- فن الإخراج ال�صحفي : اإبراهيم اإمام.

- مقارنة بني مدار�ض الإخراج : مار�صيل بلولو.
- الإخراج ال�صحفي : احمد ح�صنني.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2ماهية الإخراج ال�صحفيالأول
2ن�صاأة وتطور الإخراج ال�صحفيالثاين
2مدار�ض الإخراج ال�صحفي وفل�صفتهاالثالث
2العنا�صر التبوغرافية يف الإخراج ال�صحفيالرابع

2املحددات الرئي�صية يف عملية الإخراج ال�صحفياخلام�ض
2اأ�صاليب الإخراج ال�صحفيال�صاد�ض

2اإخراج ال�صفحة الأوىل وال�صفحات الداخليةال�صابع
2الألوان وفرزها ووظائفها يف الإخراج ال�صحفيالثامن

2ال�صروط الواجب توافرها يف املخرج ال�صحفيالتا�صع
واإخراج العا�صر املختلفة  ال�صفحات  يف  الإعالنات  اإخراج 

ال�صحف
2

2الطباعة واأثرها يف الإخراجاحلادي ع�صر 
2ت�صميم واإخراج ال�صحفالثاين ع�صر
2اإخراج �صحيفة بوا�صطة طالبالثالث ع�صر 

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة الطالب ملاهية الإخراج ال�صحفي، ومدار�ض الإخراج ال�صحفي.

- معرفة الطالب لأ�صاليب الإخراج ال�صحفي والطباعة واأثرها يف الإخراج.
- تدريب الطالب على ت�صميم ال�صحف واإخراج ال�صحيفة.
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ال�صوؤون العلمية

 Press Foundationاإدارة املوؤ�ص�صات الإعالميةمت - �ض �ض 840
Administration

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب على الطرق املثلى لإدارة املوؤ�ص�صات ال�صحفية.  
الهدف من املقرر:

1. فكرة عن اإدارة املوؤ�ص�صات ال�صحفية.
2. طرق ووظائف الإدارة احلديثة.

3. الإملام باملوؤثرات واجلوانب التنظيمية يف الأداء ال�صحفي.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- اإدارة ال�صحف : ح�صنني عبد القادر.
- اإدارة املوؤ�ص�صات الإعالمية : �صالح ابو اأ�صبع.

- الإدارة يف الإ�صالم : احمد ابراهيم ابو �صن.
- اإدارة الأعمال مدخل وظيفي : جميل حممد.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفردات املقرراالأ�سبوع
2ماهية الإداة ال�صحفيةالأول
2عنا�صر الإدارةالثاين
2وظائف الإدارةالثالث
2التنظيمالرابع

2التخطيطاخلام�ض
2التن�صيق واتخاذ القرارال�صاد�ض

2توجيه الأفرادال�صابع
2الرقابةالثامن

2مقارنة بني الفكر الأوربي والإ�صالميالتا�صع
2ماهية الإدارة ال�صحفيةالعا�صر

2عنا�صر الإدارة ال�صحفية احلادي ع�صر
2م�صاكل ومقدمات الإدارة ال�صحفية يف ال�صودانالثاين ع�صر
2روؤية م�صتقبلية لالإدارة ال�صحفية يف ال�صودانالثالث ع�صر 

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
معرفة الطالب لإدارة املوؤ�ص�صات الل�صحفية ووظائف وعنا�صر الإدارة.  -

الفكر  ويف  الأوربي  الفكر  يف  الإدارة  نظام  بني  املقارنة  من  الطالب  متكني   -
الإ�صالمي.

تزويد الطالب بروؤى تخدم م�صتقبل ال�صحافة يف ال�صودان والعامل العربي.  -
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ال�صوؤون العلمية

Psychological Warfareاحلرب النف�صيةمت - �ض �ض 841
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على اأهم مفاهيم احلرب النف�صية.  
الهدف من املقرر:

1. يهدف املقرر اإىل تزويد الطالب مفاهيم احلرب النف�صية.
2. يتعرف على اأ�صاليب احلرب النف�صية واأنواعها.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- احلرب النف�صية وال�صائعات   :د.عبد الله ال�صيد معتز.

- علم النف�ض الجتماعي   : حامد عبد ال�صالم.
- الإمرا�ض النف�صية والجتماعية : اإجالل حممد.

- ا�صرتاتيجية الإعالم احلربي : د.هامن عبا�ض ح�صن.
- الإعالم المني : فايز �صيبوب عبداحلميد.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفردات املقرر االأ�سبوع
2 ملحة تاريخية للحرب النف�صية )ومفهومها(   الأول
2 الثاين   �صلة احلرب النف�صية بالعلوم املختلفة
2 الثالث  اأهمية احلرب النف�صية
2 الرابع  اأنواع احلرب النف�صية
2 اخلام�ض  اأهداف احلرب النف�صية
2 ال�صاد�ض  مبادئ احلرب النف�صية
2 ال�صابع اجلهاد
2 الثامن  الإ�صرتاتيجية الع�صكرية الإ�صالمية
2 التا�صع احلرب النف�صية يف الإ�صالم
2 العا�صر   اأ�صاليب احلرب النف�صية الإ�صالمية
2 احلادي ع�صر  الدعاية وجذورها التاريخية
2 الثاين ع�صر  ال�صائعة ومفهومها

24 جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- مفهوم احلرب النف�صية.

- حتديد اأ�صاليب احلرب النف�صية.
- اأنواع احلرب النف�صية واحلرب النف�صية يف الإ�صالم.
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ال�صوؤون العلمية

2. ق�سم االإعالم :
:)Department of Public Relation( سعبة العالقات العامة�  .2-2

ملخ�ص املقررات وال�ساعات التدري�سية:
 املطلوبات

 الف�سول

مطلوبات اجلامعة 
والتاأ�سيل

مطلوبات 
الكلية

مطلوبات 
التخ�س�ص

املجموع

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

61424241022الف�سل الدرا�سي االأول
481022--614الف�سل الدرا�سي الثاين
51236241022الف�سل الدرا�سي الثالث
51224481124الف�سل الدرا�سي الرابع

14367141124الف�سل الدرا�سي اخلام�ص
14247141022الف�سل الدرا�سي ال�ساد�ص

14128161022الف�سل الدرا�سي ال�سابع
14128161022الف�سل الدرا�سي الثامن

26681428428482180املجموع
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ال�صوؤون العلمية

اخلطة التدري�سية ل�سعبة العالقات العامة واالإعالن:
  First Semester                                                                                                               الف�سل االأول

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

1(221544( Quran Kareemالقران الكرمي )1(مج تاأ1101

  Tajweedالتجويد )1(مج تاأ2102
)Intonation()1(221522

مج تاأ 3103
مدخل اأ�سول 

الفقه
Introduction 
to Principles of  
Jurisprudence )Figh(

210322

)Jurisprudence)Fighفقه العبادات1مج تاأ4104
of worship)1(210322

اللغةالعربية مج تاأ 5105
مهارات1

Arabic Language 
)skills( )1(210322

 English Languageاللغة االإجنليزية1مج تاأ 6106
)1(220422

مدخل لعلم مك-داإ7101
االقت�ساد

 Introduction to
Economic220422

املجتمع مك-داإ8102
ال�سوداين

 Sudanese
 community210322

مت –د 9
�ص101

مدخل علم 
االت�سال

 Introduction to
communication210322

مت –د 10
�ص102

Introduction to مدخل علم الدعوة
Daw'a210322

20142362222املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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ال�صوؤون العلمية

  Second Semester                                                                                                       الف�سل الثاين

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

2(221544( Quran Kareemالقران الكرمي )2(مج تاأ 1207

 )2( Tajweedالتجويد )2(مج تاأ2208
)Intonation(221522

مدخل علوم مج تاأ 209 3
القراآن

Introduction to 
Quran Sciences210322

 Jurisprudence ofفقه العبادات)2(مج تاأ 4210
worship)2(210322

اللغة العربية مج تاأ 5211
مهارات )2(

Arabic Language 
)skills( )2(210322

اللغة االإجنليزية مج تاأ 6212
)2(

English 
Language )12(220422

مت–د �ص7203
مدخل االإذاعة 

والتلفزيون
Introduction to 
Broadcasting 
and TV.

220422

مت–د �ص8204
مدخل ال�سحافة 

والن�سر
 Introduction to
 journalism and
publishing

210322

مدخل العالقات مت–د �ص9205
العامة

 Introduction to
PR210322

مدخل و�سائل مت–د �ص10206
االت�سال

 Introduction to
Mass media210322

20142362222املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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ال�صوؤون العلمية

  Third Semester                                                                                                           الف�سل الثالث

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

3(221544( Quran Kareemالقران الكرمي )3(مج تاأ 1313

مج تاأ 2314
فقه ال�سرية 

وتاريخ الرا�سدين
 Figh prophet
 )seerah( & history
 of orthodox

21322

مناهج تاأ�سيل مج تاأ 3315
العلوم

Taseel of Science' 
Methods210322

مج تاأ 4316
العقيدة واملذاهب 
الفكرية املعا�سرة

 Islamic faith and
  contemporary
 intellectual doctrines

210322

 Introduction to )Qur’anمدخل التف�سريمج تاأ5317
interpretation( Tafseer 210322

التن�سري مك– د اإ 6303
واال�ست�سراق

 Christianizing
and Orientalism210322

نظام االإ�سالم مك– د اإ  7304
ال�سيا�سي

 Islam Political
System210322

الو�سائط مك – د اإ 8305
املتعددة)1( 

Multiple Media )1(
212533

مناهج واأ�ساليب مت–د �ص 9307
الدعوة

 Methods to
Daw'a220422

و�سائل وموؤ�س�سات مت–د �ص 10308
الدعوة

 Institutions and
Media of Daw'a210322

20122352322املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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ال�صوؤون العلمية

  Fourth Semester                                                                                                        الف�سل الرابع

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

4(421544( Quran Kareemالقران الكرمي )4(مج تاأ 1418
Al-Shriaa Aims210322مقا�سد ال�سريعةمج تاأ 2419

مدخل احلديث مج تاأ 3420
وعلومه

Introduction to 
Al-Hadith210322

مج تاأ 4421
مدخل االإعجاز 

العلمي 
Scientific 
Miraculous in 
Holy Quran 

210322

الدرا�سات مج تاأ 5422
ال�سودانية

Sudanese Studies
210322

الراأي العام مك– د اإ 6406
والدعاية

Public Opinion 
and propaganda210322

الو�سائط مك– د اإ 7407
املتعدد)2( 

Multiple Devices 
)2(212523

االإعالم مت–د �ص8409
ال�سوداين

Sudanese Media 210322

مبادئ الرتجمة مت–د �ص9410
ال�سحفية

Principle of journal 
Translation210422

 Introduction toمدخل الت�سويقمت–د �ص10411
marketing210323

علم النف�ص مت–د �ص11412
االجتماعي

Socio-
psychology210322

24113352626املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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ال�صوؤون العلمية

  Fifth Semester                                                                                                         الف�سل اخلام�ص

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

5(221542( Quran Kareemالقران الكرمي )5(مج تاأ 1523

نظريات مك– د اإ 2508
االت�سال

Communication 
Theories 210322

مك -د اإ  3509
مناهج البحث 

العلمي
Scientific 
Research 
Methods

210322

مك- اإ د 4410
االإعجاز العلمي 

يف القراآن الكرمي 
وال�سنة ال�سريفة

Scientific 
Miraculous in 
Holy Quran & 
the Sunnah

200022

مت – ع ع 5
513

الرتجمة 
ال�سافية )1(

Press 
Translation )1(202442

مت- ع ع 6
514

Political systemالنظم ال�سيا�سية
210322

مت- ع ع 7
515

التحرير 
االإعالمي

Media Editing
210322

تخطيط مت- ع ع 8516
العالقات العامة

Planning Public 
relation210322

علم نف�ص مت- ع ع 9517
االإعالن

Psychology of 
Advertisement210322

Image concept212522ال�سورة الذهنيةمت- ع ع 10518
Work Shop210322قاعة بحثمت- ع ع 11519

5352624 2010املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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ال�صوؤون العلمية

  Sixth Semester                                                                                                         الف�سل ال�ساد�ص

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

6(221542( Quran Kareemالقران الكرمي )6(مج تاأ 1624

االإعالم مك– د اإ 2611
االإ�سالمي

Islamic Media
210322

مك–د اإ  3612
القيم 

والت�سريعات 
االإعالمية

Ethics and 
Media 
legislations

210433

مت –ع ع 4
620

الرتجمة 
ال�سحافية )2(

Press 
Translation )2(202442

مت – ع ع 5
621

 Principles ofمبادئ االإح�ساء
Statistic210322

مت- ع ع 6
622

اإنتاج الر�سالة 
االإعالمية

Media 
Producing 210322

مت- ع ع 7
623

املرا�سم 
والربوتوكول

Protocol
210322

االت�سال يف مت- ع ع 8624
العالقات العامة

Communication 
in PR 210322

 Officesاإدارة املكاتبمت- ع ع 9625
Administration210322

العالقات العامة مت- ع ع 10626
االلكرتونية

E. PR 
212522

22105362521املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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ال�صوؤون العلمية

  Seventh Semester                                                                                                    الف�سل ال�سابع

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

7(221542( Quran Kareemالقران الكرمي )7(مج تاأ 1725

نظام احل�سبة يف مك–د اإ 2713
االإ�سالم

Recompense 
System in Islam210322

مت- ع ع 3
727

الرتجمة 
ال�سحافية )4(

Press 
Translation )4(202442

مت- ع ع 4
728

 Developmentاالت�سال التنموي
communication210322

مت- ع ع 5
729

 Techniques ofتقنيات االت�سال
Communication210322

مت-ع ع 6
730

تخطيط 
وت�سميم 

االإعالن

Planning and 
Advertisement 
designee 

210322

مت-ع ع 7
731

االت�سال 
التنظيمي

Organizational 
Communication210322

 Marketingاإدارة الت�سويقمت- ع ع 8732
Administering 210322

االإح�ساء مت- ع ع 9733
التطبيقي

Applied Statistic
212522

Graduate projectبحث التخرجمت- ع ع 10734
300300

2195202218املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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ال�صوؤون العلمية

  Eightth Semester                                                                                                      الف�سل الثامن

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

8(221542( Quran Kareemالقران الكرمي )8(مج تاأ 1826

 Internationalاالإعالم الدويلمك– د اإ 2814
Media202442

مت – ع ع 3
835

الرتجمة 
ال�سحافية )5(

Press 
Translation )5(202442

مت-ع ع 4
836

اإدارة املوؤ�س�سات 
االإعالمي

Media 
Institutions   
Administration

210322

مت-ع ع 5
837

حو�سبة العالقات 
العامة

Computerizing 
PR210322

مت-ع ع 6
838

التوثيق ونظم 
املعلومات

Documentation 
and Information 
Systems

210322

مت-ع ع 7
839

العالقات العامة 
الدولية

International PR
210322

 Advertisementوكاالت االإعالنمت-ع ع 8840
Agencies 210322

 Trainingتدريب عمليمت-ع ع 9841
212522

 Graduateبحث التخرجمت-ع ع 10842
Research project300300

2187362418املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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ال�صوؤون العلمية

مفردات مقررات �سعبة العالقات العامة واالإعالن:
م�سمى املقرررمز املقرر

)1( Press Translationالرتجمة ال�صحفية )1(مت - ع ع 513
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21142
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب باأ�ص�ض الرتجمة ال�صحفية.  
الهدف من املقرر:

1.  زيادة وتعميق معرفة الطالب باملفردات الإجنليزية.
اإك�صاب الطالب ملهارات نقل املعارف والأحداث من الإجنليزّية اإىل العربّية ومن   .2

العربّية اإىل الإجنليزّية .
اك�صاب الطالب مهارة الكتابة واخلطابة بالإجنليزية مع الإعالميني ال�صحفيني   .3

خا�صة .
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- )Journalism today( توما�ض بري.
- )Journalism of the news( �صتانلي جون�صون وجوليا هاري�ض.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2مقدمة تعريفية عن املقررالأول
اأمثلة ومناذج لرتجمة الأخبار ال�صحفية من الإجنليزية الثاين

اإىل العربية
2

الراديو والتلفزيون من الثالث اأخبار  اأمثلة ومناذج لرتجمة 
الإجنليزية اإىل العربية

2

اأمثلة ومناذج لرتجمة ن�صو�ض �صحفية من الإجنليزية الرابع
اإىل العربية

2

اأمثلة ومناذج لرتجمة ن�صو�ض �صحفية من الإجنليزية اخلام�ض
اإىل العربية

2

التعريفية والكتيبات ال�صاد�ض الن�صرات  اأمثلة ومناذج لرتجمة 
من الإجنليزية اإىل العربية

2

2ن�صو�ض اإعالمية خمتارة للرتجمة يف برامج الإذاعةال�صابع
2ن�صو�ض اإعالمية خمتارة للرتجمة يف برامج التلفزيونالثامن

2ن�صو�ض اإعالمية خمتارة للرتجمة يف برامج العالقات العامةالتا�صع
ال�صيا�صة العا�صر يف  للرتجمة  خمتارة  �صحفية  ن�صو�ض 

والقت�صاد والجتماع
2

2ن�صو�ض �صحفية خمتارة للرتجمة يف الطب وال�صيدلةاحلادي ع�صر
الزراعة الثاين ع�صر يف  للرتجمة  خمتارة  �صحفية  ن�صو�ض 

واحليوان والبيئة
2

ن�صو�ض �صحفية خمتارة للرتجمة يف الأدب والفنون الثالث ع�صر 
والرتاث 

2

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة الطالب للرتجمة ال�صحفية واأخذه لأمثله لرتجمة اأخبار من و�صائل الإعالم.

- تدريب الطالب على ترجمة ن�صو�ض اإعالمية يف الأخبار وال�صيا�صة والأدب.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
Political Institutions Systemالنظم ال�صيا�صيةمت - ع ع 514

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

يف  ال�صيا�صية  للنظم  الرئي�صة  للمداخل  الطالب  تعريف  على  املقرر  ي�صمل   
العامل واأثرها على الإعالم.

الهدف من املقرر:
اإعطاء اأ�صا�ض فكرّي فل�صفي عن الفل�صفات والنظريات ال�صيا�صّية التي لها اأثرها يف   .1
م�صار الفكر الإن�صايّن بالرتكيز على اخل�صائ�ض وال�صمات ومدى التداخل والتاأثري.

عر�ض الّدرا�صات املت�صلة بالتوجيه اجلماهريي والراأي العام .   .2
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

النظم ال�صيا�صّية )درا�صة مقارنة( : طعيمة حممد.  -
ال�صيا�صة ال�صرعّية والنظام الإ�صالمّي لل�صورى واحلكم : عبد احلليم حممود.  -

نظم احلكم وال�صيا�صة )درا�صة مقارنة( بني النظام الإ�صالمي والنظم الو�صعية :   -
للب�صرى.

يف ظالل القراآن الكرمي )كل الأجزاء( : �صيد قطب.  -
النظم ال�صيا�صية  : د. عبداللطيف حممد �صعيد.  -
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفردات املقرراالأ�سبوع
2مدخل عن النظم ال�صيا�صّية .الأول
2النظريات الفل�صفّية للنظم ال�صيا�صّية.الثاين
عرفها الثالث التي  املقننة  ال�صيا�صّية  للنظم  م�صحية  درا�صة 

الفكر ال�صيا�صّي عند ظهور امل�صتعمرات
2

درا�صة م�صحية للنظم ال�صيا�صّية املقننة التي عرفها الفكر الرابع
ال�صيا�صّي مع بروز الدولة والأقاليم واحلياة املنظمة.

2

الو�صعي اخلام�ض الفكر  يف  )الأ�ص�ض(  ال�صيا�صّية  النظرة 
العلمايّن ال�صائد.

2

2تعريف النظام ال�صيا�صّي الإ�صالمّي ومدار�صه .ال�صاد�ض
2تطبيقات النظام ال�صيا�صّي الإ�صالمّي .ال�صابع
2ميزات النظام ال�صيا�صّي يف الإ�صالم .الثامن

ال�صيا�صّية التا�صع النظم  مع  والتفارق  التداخل  مواقع 
الو�صعّية العلمانّية ونظام الإ�صالم .

2

2التطور ال�صيا�صّي يف ال�صودان.العا�صر
2ال�صودان ومدى اأخذه بالنظم ال�صيا�صّية املختلفة.احلادي ع�صر

ال�صودان وجتربة الأخذ بال�صيا�صة ال�صرعّية ونظامها الثاين ع�صر
كما طبق يف عهد املهدّية .

2

ال�صودان وجتربة الأخذ بال�صيا�صة ال�صرعّية ونظامها الثالث ع�صر
كما طبق يف عهد املهدّية

2

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
معرفة الطالب لالأ�ص�ض الفكرّية والفل�صفية عن النظريات ال�صيا�صّية التي لها اأثرها يف   -

م�صار الفكر الإن�صايّن ومعرفة اخل�صائ�ض وال�صمات ومدى التداخل والتاأثري.
معرفة الطالب للّدرا�صات املت�صلة بالتوجيه اجلماهريي والراأي العام .  -
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
Media Editingالتحرير الإعالميمت - ع ع 515

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

الو�صائل  يف  الإعالمّي  التحرير  بفنون  الطالب  تعريف  على  املقرر  ي�صمل   
الإعالمّية املختلفة.

الهدف من املقرر:
متكني الطالب من تطوير وا�صتخدام مواهبه يف حترير املواد، وتقدميها للمتلقي   .1

مبا يحقق اأغرا�ض املحرر .
متكني الطالب من التاأثري يف املتلقني وفق مقا�صد ال�صرعية من خالل ا�صتخدام   .2

الأ�صكال الإعالمية يف الو�صائل املختلفة .
اإدراك اخل�صائ�ض الفنية والعملية لو�صائل الإعالم .  .3

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- التحرير الإعالمّي : د. عبد العزيز �صرف 

- التحرير الإعالمّي : د. اإجالل خليفة.
- درا�صات يف الإذاعة والتلفزيون : د. احمد �صامل.

- املحرر ال�صحفّي : د. جالل الدين احلمام�صى.
- الكتابة لالإذاعة والتلفزيون :د. جالل الدين احلما م�صي.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفـردات املقرر  االأ�سبوع
2 مفهوم التحرير الإعالمي و�صماته . الأول
2 اأهداف التحرير الإعالمي واأهميته. الثاين
2 عوامل تطور التحرير الإعالمي . الثالث
2 اأ�صاليب التحرير الإعالمي ) �صحافة / اإذاعة / تلفاز(. الرابع
2 اأ�صكال التحرير الإعالمي )�صحافة / اإذاعة / تلفاز(. اخلام�ض
2 مفهوم اخلرب و�صفاته . ال�صاد�ض
2 قيم اخلرب وعنا�صره . ال�صابع
2 م�صادر اخلرب ومقوماته.  الثامن
2 قوالب �صياغة اخلرب. التا�صع
2 التقرير ) �صحافة / اإذاعة / تلفاز (. العا�صر
2 التحقيق ال�صحفي والإذاعي . احلادي ع�صر
2 التحقيق التلفازي ) الريبورتاج (. الثاين ع�صر
2 حلقة مدار�صة ) روية تاأ�صيلية (. الثالث ع�صر

26 جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة الطالب لفنون التحرير الإعالمّي يف الو�صائل الإعالمّية املختلفة.
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ال�صوؤون العلمية

Planning Public Relationتخطيط العالقات العامةمت - ع ع 516
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب لأ�ص�ض التخطيط لربامج العالقات العامة.  
الهدف من املقرر:

1. تعريف الطالب بالطرق وال�صاليب العلمية للتنظيم الداري للعالقات العامة .
2. املام الطالب بطرق وانواع التخطيط لن�صطة العالقات العامة.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- املداخل ال�صا�صية للعالقات العامة / د. حممد منري حجاب.

- ال�ص�ض العلمية للعالقات العامة / د. علي عجوة.
- العالقات العامة يف الدول احلديثة / د. احمد ابراهيم ابو �صن.

- هند�صة الإعالن والعالقات العامة / عبد ال�صالم ابو قحف.
- اإدارة العالقات وبراجمها/ د. زهري عبداللطيف عابد + د.احمد العابد ابو ال�صعيد.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2مدخل درا�صة ادارة العالقات العامة الأول
2اأثر البيئة علي املمار�صات الداريةالثاين
2العنا�صر الدارية و�صلتها بالوظائف الخريالثالث
والت�صريعية الرابع وال�صيا�صية  القت�صادية  العوامل 

والجتماعية والثقافية 
2

2تفاعل العملية الدارية للعالقات العامةاخلام�ض
2مفهوم التنظيم واهميتهال�صاد�ض

2عنا�صر التنظيم ومبادوؤه وادواتهال�صابع
2ا�صاليب التنظيم للعالقات العامةالثامن

2التخطيط: مفهومه وم�صتوياته واهميته  ومزاياهالتا�صع
2معوقات التخطيط وانواعهالعا�صر

2�صروط التخطيط اجليد ومراحلهاحلادي ع�صر
2القيادة واتخاذ القرارالثاين ع�صر
احدي الثالث ع�صر يف  العامة  العالقات  لدارة  خطة  و�صع 

املوؤ�ص�صات
2

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :ـ
- معرفة الطالب للعالقات العامة وو�صائل واأ�صاليب التخطيط لرباجمها.
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ال�صوؤون العلمية

Psycholoy of Advertisementعلم نف�ض الإعالنمت - ع ع 517
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب لالإعالن والأمناط التي ت�صتخدم فيه  
الهدف من املقرر:

تعريف الطالب بطريقة الت�صال القناعي والفرق بينه وبني انواع الت�صالت   .1
الخرى.

متكني الطالب من اعداد ر�صالة اإعالنية م�صتفيدًا من مفاهيم العلوم ال�صلوكية.  .2
حتفيظ الطالب وزيادة مقدرته البحثية ف حقل العلوم ال�صلوكية والإعالن.  .3

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- ا�صرتاتيجية وطرق التنظيم احلديثة / �صالح ال�صنو�صي.

- الإعالن / �صمري حممد ح�صني.
- ا�ص�ض الدعاية والإعالن / د. حممد الوفائي.

- الإعالن / د. هناء عبد احلليم.
-علم اجتماع الإعالم : د. جبارة عطية جبارة.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
الت�صال الأول مفهوم  اقناعي:  ات�صال  كعملية  الإعالن 

القناعي 
2

الإعالنية الثاين وا�صتخداماتها  القناعي  الت�صال  مناذج 
)النموذج التقليدي(

2

2مناذج القناع الديناميكيةالثالث
2الدرا�صات ال�صلوكية لالإعالن: الر�صالة والو�صيلةالرابع

2الدرا�صات ال�صلوكية لالإعالن : املتلقي والأثراخلام�ض
2علم النف�ض الإعالن : الدافع واحلاجات والدراكال�صاد�ض

2الجتاحات والتعلم وال�صخ�صيةال�صابع
علم الجتماع والإعالن : )اجلماعات املرجعية والطبقة الثامن

الجتماعية ( ال�صرة
2

الثقافة التا�صع  / والإعالن  )الجنا�ض(  النرثبيوجلي  علم 
والثقافة الفرعية

2

2احليل ال�صلوكيةالعا�صر
2مراحل تاأثري الإعالن / اهدافه النف�صيةاحلادي ع�صر

)ا�صت�صارة الثاين ع�صر لالإعالن  والعاطفية  املنطقية  الغراءات 
 / النتباه  /جذب  التدعيم   / ال�صتجابة   / الرغبة 

اإثارة الهتمام(

2

2املرجعية ال�صالمية لالإعالنالثالث ع�صر
26جمموع ال�ساعات

خمرجات التعليم:
بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :

- معرفة الطالب لعلم الإعالن ومفهوم الت�صال الإقناعي.
- معرفة الطالب لالأمناط ال�صلوكية لالإعالن.

- تدريب الطالب على ت�صميم الإعالن.
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ال�صوؤون العلمية

Image Conceptال�صورة الذهنيةمت - ع ع 518
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على اأهم مفاهيم ال�صورة الذهنية.  
الهدف من املقرر:

عوامل  وابرز  الذهنية  ال�صورة  مفاهيم  الطالب  تزويد  اإىل  املقرر  تهدف   .1
ت�صكيلها.

يتعرف على مفاهيم الإبعاد النف�صية لتكوين ال�صورة الذهنية.  .2
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- ال�صورة الذهنية وحمالت العالقات العامة :د.عبد احلكيم خليل م�صطفى.
- العالقات العامة والعوملة  : عبد الرازق حممد.

- الت�صال الفعال للعالقات العامة  : اأ.د حممد منري حجاب.
- املدخل الجتماعي لالإعالم : وليد عبدالفتاح النجار.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفردات املقرر االأ�سبوع
2 الأول مفهوم ال�صورة الذهنية
2 تعريف ال�صورة الذهنية الثاين
2 عوامل تكوين ال�صورة الذهنية الثالث
2 البعاد النف�صية والجتماعية لل�صورة الذهنية الرابع
2 العالقات العامة و ال�صورة الذهنية اخلام�ض
2 الدبيات النظرية لل�صورة الذهنية ال�صاد�ض
2 و�صائل ال�صورة الذهنية ال�صابع
2 برامج ال�صورة الذهنية الثامن
2 التا�صع الت�صال والقناعي لل�صورة الذهنية
2 العا�صر التخطيط لهوية ال�صركة
2 عملية اإدارة ال�صورة الذهنية للمنظمة وت�صكيلها احلادي ع�صر
2  دور النظم ال�صيا�صية يف �صنع ال�صورة الذهنية

با�صتخدام و�صائل الإعالم اجلماهريي
الثاين ع�صر

24 جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- مفهوم ال�صورة  الذهنية.

- التعرف علي الت�صال القناعي.
- ابرز عوامل ت�صكيل ال�صورة الذهنية.
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ال�صوؤون العلمية

Press Portrayalقاعة بحثمت - ع ع 519
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21142
و�سف املقرر:

  ي�صمل املقرر على تعريف الطالب كيف يبحث بطريقة علمية �صحيحة.
الهدف من املقرر:

- تعريف الطالب اأهم املراجع و امل�صادر يف العمل ال�صحفي.
- احاطة الطالب باأجهزة ومعدات الت�صوير ال�صحفي واأ�ص�ض ت�صغيلها.

- اإك�صاب الطالب مهارات يف الت�صوير ال�صحفي )تدريب عملي(.
طريقة التدري�ص:

تريب عملي ،املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- الت�صوير ال�صحفي : حممد عبد اجلبار.
- التوثيق الإعالمي والن�صر الإلكرتوين يف ظل جمتمع املعلومات   حممد اأبو العال.

- كامريا الت�صجيل التلفزيونيم. فاروق �صيد ح�صني.
- فن الخراج ال�صحفي : �صمرياحمد خليل.

- الخراج ال�صحفي : وليد عبدالفتاح النجار.
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ال�صوؤون العلمية

عملي •	تدريب 

خمرجات التعليم
بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :

- اجلانب العملي يف التخ�ص�ض املعني
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ال�صوؤون العلمية

)2( Press Translationالرتجمة ال�صحفية )2(مت - ع ع 620
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21142
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب باأ�ص�ض الرتجمة ال�صحفية.  
الهدف من املقرر:

زيادة وتعميق معرفة الطالب باملفردات الإجنليزية.  .1
اإك�صاب الطالب ملهارات نقل املعارف والأحداث من الإجنليزّية اإىل العربّية ومن   .2

العربّية اإىل الإجنليزّية .
اك�صاب الطالب مهارة الكتابة واخلطابة بالإجنليزية مع الإعالميني ال�صحفيني   .3

خا�صة .
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- )Journalism today( توما�ض بري.
- )Journalism of the news( �صتانلي جون�صون وجوليا هاري�ض 
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2مقدمة تعريفية عن املقررالأول
اأمثلة ومناذج لرتجمة الأخبار ال�صحفية من الإجنليزية الثاين

اإىل العربية
2

اأمثلة ومناذج لرتجمة اأخبار الراديو والتلفزيون من الثالث
الإجنليزية اإىل العربية

2

اأمثلة ومناذج لرتجمة ن�صو�ض �صحفية من الإجنليزية الرابع
اإىل العربية

2

اأمثلة ومناذج لرتجمة ن�صو�ض �صحفية من الإجنليزية اخلام�ض
اإىل العربية

2

اأمثلة ومناذج لرتجمة الن�صرات التعريفية والكتيبات ال�صاد�ض
من الإجنليزية اإىل العربية

2

2ن�صو�ض اإعالمية خمتارة للرتجمة يف برامج الإذاعةال�صابع
2ن�صو�ض اإعالمية خمتارة للرتجمة يف برامج التلفزيونالثامن

ن�صو�ض اإعالمية خمتارة للرتجمة يف برامج العالقات التا�صع
العامة

2

ال�صيا�صة العا�صر يف  للرتجمة  خمتارة  �صحفية  ن�صو�ض 
والقت�صاد والجتماع

2

2ن�صو�ض �صحفية خمتارة للرتجمة يف الطب وال�صيدلةاحلادي ع�صر
الزراعة الثاين ع�صر يف  للرتجمة  خمتارة  �صحفية  ن�صو�ض 

واحليوان والبيئة
2

2ن�صو�ض �صحفية خمتارة للرتجمة يف الأدب والفنون والرتاث الثالث ع�صر 
26جمموع ال�ساعات

خمرجات التعليم:
بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :

- معرفة الطالب للرتجمة ال�صحفية واأخذه لأمثله لرتجمة اأخبار من و�صائل الإعالم.
- تدريب الطالب على ترجمة ن�صو�ض اإعالمية يف الأخبار وال�صيا�صة والأدب.
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ال�صوؤون العلمية

Principles of Statisticمبادئ الإح�صاءمت - ع ع 621
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب مببادئ علم الإح�صاء  
الهدف من املقرر:

التعرف على طبيعة الإح�صاء كعلم ميكن ال�صتفادة منه عمليًا.  .1
القدرة على تطبيق العلم يف الواقع الإعالمي والت�صايل والإعالين عند عر�ض   .2

البيانات اإح�صائيًا.
منها يف  لالأ�صتفادة  الإح�صائية  املعلومات  الطالب على ت�صنيف  قدرات  تنمية   .3

درا�صة الظواهر مبعايري الت�صتت والتكرا ومعامل الأرتباط.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- الإح�صاء وطرق تطبيقاته يف البحث العلمي : اأني�ض كيخو.
- الريا�صيات والإح�صاء : جوردون بان كروت.

- الإح�صاء املتقدم : حممد فتحي حممد.
- نظريات و�صائل الإح�صاء : مواري �صيدجل.

- مبادئ وا�ص�ض املراجعة : حممد �صامي.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2التعريف بعلم الإح�صاء وعالقته بالعلوم الأخرىالأول
2ا�صتخدامات الإح�صاء كعلم يف امليدانالثاين
التعريف مبجتمع البحث والعينة وا�صتخدام اجلداول الثالث

التكرارية
2

2التمثيل البياين للبياناتالرابع
2قوانني النزعة املركزية : الو�صط – الو�صيطاخلام�ض
2قوانني النزعة املركزية : املنوالال�صاد�ض

2قوانني الت�صتت : النحراف املعياري وا�صتخداماتهال�صابع
2تطبيقات على قوانني النزعة املركزيةالثامن

2تطبيقات على قوانني الت�صتتالتا�صع
2الأرقام القيا�صية تعريفها وا�صتخداماتهاالعا�صر

2الأرقام القيا�صية : لالإ�صبري والبا�صكالاحلادي ع�صر
2برامج احلا�صوب الإح�صائيةالثاين ع�صر

24جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
معرفة الطالب على طبيعة الإح�صاء كعلم لال�صتفادة منه عمليًا.  -

مقدرة الطالب على تطبيق العلم يف الواقع الإعالمي والت�صايل والإعالين عند   -
عر�ض البيانات اإح�صائيًا. 
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ال�صوؤون العلمية

Media Producingاإنتاج الر�صالة الإعالميةمت - ع ع 622
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على متكني الطالب من فنيات الإنتاج الإعالمي.  
الهدف من املقرر:

لهذا  مال  من  املوؤ�ص�صة  تبزله  ملا  وادراكه  الإعالمي  الإنتاج  من  الطالب  متكني   .1
املن�صاأة  اهداف  يخدم  ومال  جهد  من  يبذل  ملا  ايجابي  مردود  ايجاد  الغر�ض 

وي�صهم يف حتقيق اهدافها.
خمتلف  علي  التدريب  خالل  من  ومهاراته  قدراته  تطوير  للطالب  وميكن   .2

ال�صدارات.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع

- برامج التلفزيون اإنتاجها / ترجمة احمد الطاهر.
- الر�صال الذاعي يف خدمة التنمية / اليون�صكو.

- الكتابة للعالقات العامة / حممد عاي�ض.
- الإعالم والعوملة / د. �صعد كامل احلريري.

- التلفزيون والتنمية : د. الد�صوقي عبده ابراهيم.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2تعريف الإنتاج الإعالمي ومفهومه الأول
2انواع املنتجات الإعالمية ح�صب الو�صيلةالثاين
2التخطيط لهدف الإنتاج والتمويلالثالث
2مدخالت املواد الإعالمية والتكاليفالرابع

2مكونات املدخالت لكل و�صيلةاخلام�ض
واجلمهور ال�صاد�ض الداخلي  للجمهور  ال�صحفي  الإنتاج 

اخلارجي
2

2اإنتاج مواد للراديوال�صابع
2اإنتاج مواد للتلفزيونالثامن

2اإنتاج مواد با�صتخدام الو�صطالتا�صع
2التدريبالعا�صر

2التعريف بخدمات املواد الإعالمية املختلفةاحلادي ع�صر
2اإنتاج انواع خمتلفة من املطبوعات الثاين ع�صر
2اإنتاج وبرامج مواد اذاعية وتلفزيونيةالثالث ع�صر

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة الطالب مبفهوم الإنتاج الإعالمي واأنواعه.

- ي�صتطيع الطالب بعد اإكمال املقرر اإنتاج مواد اإذاعية خمتلفة.
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ال�صوؤون العلمية

Protocolاملرا�صم والربوتوكولمت - ع ع 623
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على املام الطالب بالعمل املرا�صمي واهميته يف ممار�صة مهنة   
العالقات العامة.

الهدف من املقرر:
1. الملام بقواعد التعامل مع كبار رجالت الدولة وال�صخ�صيات.

2. معرفة الفرق بني العمل املرا�صمي يف املجتمع امل�صلم وبني املجتمعات الخرى.
3. الملام باآداب ال�صيافة وكيفية التعامل مع ال�صيوف.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- قواعد الربوتكول وادابه / د. حممد نعمان جالل.

- التطبيق املعا�صر لفن الوتيكيت والربوتكول واأثره / علي ال�صلوك.
- حما�صرات يف املرا�صم / د. معتم عبدالله.

- فن املرا�صم / �صالح ال�صاهد.
- ال�صو�صيال ميديا : مها حامد اجلنيدي.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2مفهوم املرا�صم والربوتكول  التيكيتالأول
2انواع املرا�صم والربتكول الثاين
2ن�صاأة وتطور فنون املرا�صمالثالث
2املرا�صم يف ال�صودان وموؤ�ص�صاتهاالرابع

2برامج اعداد الزيارات لل�صيوف واآداب الولئماخلام�ض
2املهارات املرا�صمية و اهميتهاال�صاد�ض

2ال�صروط الواجب توافرها يف القائم بامر املرا�صمال�صابع
ال�صالمية الثامن التقاليد  بني  وادابه  الربوتكول  قواعد 

واملجتمع احلديث
2

2مهارات وقواعد التعامل مع كبار ال�صخ�صياتالتا�صع
2املوائد واحلفالت واإعدادها العا�صر

تاهيل وتدريب املرا�صمية ، ال�صخ�صيات ال�صالمية : احلادي ع�صر
روؤية مرا�صمية

2

2زيارات ميدانيةالثاين ع�صر
24جمموع ال�ساعات

خمرجات التعليم:
بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :

- معرفة الطالب لعلم املرا�صم والربتوكول.
- ي�صتطيع الطالب بعد املقرر التعامل مع كافة اأ�صكال املرا�صم يف الدولة.
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ال�صوؤون العلمية

Communication in PRالت�صال يف العالقات العامةمت - ع ا 624
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21142
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف للعالقات العامة من خالل ا�صتقالل و�صائل الت�صال   
لال�صتفادة منها يف احلياة.

الهدف من املقرر:
1. التعرف علي العوامل وال�صفات املوؤثرة يف العالقات العامة واثرها يف جمال الراي العام.

2. تعريف علي الظروف الت�صالية العوامل املحيطة بها.
3. معرفة دور العالقات العامة  يف جمالت التنمية والقت�صاد وال�صناعة.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- ال�ص�ض العلمية للعالقات العامة / علي عجوة.

- العالقات العامة وطبيعة الراي العام / حممد حمد بادي.
- مقايي�ض العالقات العامة يف الدول النامية / خمتار التهامي.
- الجتاهات اجلديدة يف العالقات العامة / حممد اجلوهري.

- مطبوعات العالقات العامة يف ع�صر التكنولوجية احلديثة : فوؤادة البكري.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
العالقات الأول يف  والإعالم  الت�صال  و�صائل  ا�صتخدام 

العامة 
2

2و�صائل الت�صال اللفظية وغري اللفظيةالثاين
الت�صال ال�صورة الذهنية: مفهومها والعوامل املوؤثرة الثالث

يف تكوينها داخليًا وخارجيًا
2

عامل الرابع الت�صايل:  املوقف  يف  الو�صيطة  العوامل 
ال�صتعداد والجتاه ال�صابق/ النظريات الوظيفية 

2

2النظريات الت�صاقيةاخلام�ض
2نظريات التعلمال�صاد�ض

2نظريات ال�صتقراق واملوازنة الجتماعيةال�صابع
2العالقات العامة والتنمية: جمالت التنمية واغرا�صهاالثامن

2و�صائل الإعالم والتغيري ودورها يف الدول الناميةالتا�صع
2العالقات العامة والت�صويق الرتابط بينهماالعا�صر

العالقات احلادي ع�صر يف  واهميتها  احلديث  الت�صال  تقنيات 
العامة

2

2ال�صرتاتيجية البيعيةالثاين ع�صر
2معاجلة العالقات العامة الت�صويقيةالثالث ع�صر

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة الطالب ل�صتخدام و�صائل الت�صال والإعالم يف العالقات العامة.

- معرفة الطالبلتقنيات الت�صال احلديث واهميتها يف العالقات العامة.
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ال�صوؤون العلمية

Offices Administrationاإدارة املكاتبمت - ع ع 625
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على اأهم مفاهيم الإدارة واإدارة املكاتب.  
الهدف من املقرر:

- تهدف املقرر اإىل تزويد الطالب مفاهيم الإدارية والإدارة املكتبية.
- يتعرف على مفاهيم الإدارة ونظرياتها ووظائفها.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- اأ�ص�ض الإدارة احلديثة   :د.�صمري العالق.

- نظرية املنظمة   : د. علي األعالوته وحممود عبيدات.
- مفاهيم الإدارة احلديثة : فوؤاد ال�صيخ �صامل واآخرون.

- نظم املعلومات الإدارية : �صليم احلنفية.
- مبادئ الإدارة : د. خليل �صالح اأبو اأ�صبع.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفردات املقرر االأ�سبوع
2 الأول   مفهوم ووظائف الإدارة ال�صبعة
2 الثاين   دورة حياة املنظمات والعالقات الرا�صية والأفقية
2 الثالث  مدخل النظم يف الإدارة
2  تاثري البيئة اخلارجية والداخلية علي الإدارة

  وامل�صوؤولية الجتماعية لالإدارة
الرابع

2 اخلام�ض  اأنواع النظم امليكانيكية الثابتة الع�صوية
2  اأنواع النظم الكال�صيكية وال�صلوكية والفوقية

  والتجريبية والنظام الجتماعي
ال�صاد�ض

2 ال�صابع  خ�صائ�ض نظم املعلومات يف املنظمات والت�صال
2 الثامن  املجموعات وال�صراع والتغري يف املنظمات
2  مبادئ الإدارة الإ�صالمية يف القران الكرمي وال�صنة

  النبوية و�صوابطها الأخالقية
التا�صع

2 العا�صر   ال�صورى الإدارية ونظمها – والطاعة وحدودها
2 احلادي ع�صر  امل�صلحة العامة يف النموذج الإ�صالمي
2 الثاين ع�صر  التفوي�ض والتخويل ومزاياه يف الإدارة الإ�صالمية

24 جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- مفهوم  الإدارة والإدارة املكتبية.

- اإدارة املنظمات والنظم املعلومات الإدارية.
- العملية الإدارية واإمكانية تطبيقها.
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ال�صوؤون العلمية

Electronic PRالعالقات العامة الإلكرتونيةمت - ع ع 626
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على اأهم مفاهيم العالقات العامة اللكرتونية.  
الهدف من املقرر:

1. تهدف املقرر اإىل تزويد الطالب مفاهيم العالقات العامة اللكرتونية.
2. يتعرف على مفاهيم العالقات العامة وا�صتخدام التقنية الرقمية.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
العالقات العامة   :اك�صيو فيكر ترجمة عبد احلكم اخلزامي.  -

ناجي  حممد   : العامة  العالقات  يف  واللكرتونية  التقليدية  الإعالمية  املواد   -
اجلوهري.

م�صتقبل العالقات العامة يف ع�صر الو�صائط املتعددة : حممد الأمني مو�صي.  -
الكتابة الحرتافية لالإعالم والعالقات العامة :د. حممود حممد خلوف.  -

مهارات التعامل مع العالقات ومتطالبتها :اأحمد العبد ابو ال�صعيد.  -
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفردات املقرر االأ�سبوع
2 الأول   مفهوم العالقات العامة اللكرتونية
2 الثاين   اأنواع العالقات اللكرتونية
2 الثالث  اأهداف العالقات العامة اللكرتونية
2 الرابع  وظائف  العالقات العامة اللكرتونية
2 العالقات جمال  يف  امل�صتخدمة  اللكرتونية   الو�صائل 

   العامة
اخلام�ض

2 ال�صاد�ض  العالقات يف الع�صر احلديث
2 ال�صابع  مميزات العالقات اللكرتونية
2 الثامن  الرتويج اللكرتوين  يف الو�صائل احلديثة
2 التا�صع   جمهور العالقات العامة يف الو�صائل اللكرتونية
2 العا�صر   العاملون يف جمال العالقات العامة اللكرتونية
2 احلادي ع�صر  العالقات العامة اللكرتونية واجلمهور الغري معلوم
2 العامة والعالقات  التقليدية  العامة   العالقات 

  اللكرتونية
الثاين ع�صر

24 جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- مفهوم العالقات العامة اللكرتونية.

- ا�صتخدام الو�صائل احلديثة يف عمل العالقات العامة.
- التعامل مع جمهور الف�صاء املفتوح من خالل العالقات العامة اللكرتونية.
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ال�صوؤون العلمية

)3( Press Translationالرتجمة ال�صحفية )3(مت - ع ع 727
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21142
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب الرتجمة للقيام بالّدعوة والتعريف بالإ�صالم   
باللغة الأجنبية.

الهدف من املقرر:
متكني الطالب للقيام بالّدعوة والتعريف بالإ�صالم باللغة الأجنبية )الإجنليزية(   .1

وتعريفه بامل�صادر العلمية لتاأهيله لهذه املهمة. 
الّدعوة  وظيفة  يف  العربية  غري  اللغات  معرفة  لأهمية  الطالب  نظر  لفت   .2

الإ�صالمّية.
تعريف الطالب بقواعد واأ�ص�ض الرتجمة ال�صحيحة للن�صو�ض املقد�صة واملعاين   .3

الإ�صالمية مبا يتفق مع اأحكام ال�صرع.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- )Journalism today( توما�ض بري.
- )Journalism of the news( �صتانلي جون�صون وجوليا هاري�ض 
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفردات املقرراالأ�سبوع
2م�صطلحات دينيةالأول
2اآيات كونيةالثاين
اأحاديث : املنهيات : النهي عن الظلم والنهي عن الغيبة الثالث

والنهي عن احل�صد والبغ�صاء 
2

2الأخبارالرابع
2م�صطلحات قانونيةاخلام�ض
2مفهوم املرياث ودوره القت�صادي والجتماعيال�صاد�ض

2مبادئ احلكم يف الإ�صالم : العدل امل�صاواة ال�صورى ال�صابع
2مفهوم الزواج يف الإ�صالم الثامن

2جانب من �صرية الر�صول �صلى الله عليه و�صلمالتا�صع
2جانب من اأخالق ال�صحابةالعا�صر

2�صبهات حول الإ�صالم والرد عليهااحلادي ع�صر
2�صبهات حول الإ�صالم والرد عليهاالثاين ع�صر

24جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
معرفة الطالب للقيام بالّدعوة والتعريف بالإ�صالم باللغة الأجنبية )الإجنليزية(.  -

تعريف الطالب بقواعد واأ�ص�ض الرتجمة ال�صحيحة للن�صو�ض املقد�صة واملعاين   -
الإ�صالمية مبا يتفق مع اأحكام ال�صرع.
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ال�صوؤون العلمية

Development Communicationالت�صال التنمويمت - ع ع 728
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

التنمية   – ال�صاملة  التنمية  بجوانب  الطالب  تعريف  على  املقرر  ي�صمل   
القت�صادية وال�صيا�صية والجتماعية والتنمية الفكرية والروحية، والتنمية الثقافية 

والعلمية مع عدم اإغفال التنمية الريفية.
الهدف من املقرر:

اإك�صاب الطالب قدرًا من املفاهيم الأ�صا�صية للتنمية .  .1
معاجلة الدور الذي ميكن لو�صائل الإعالم اأن تطلع به خا�صة الإذاعة والتلفزيون.   .2

التعريف بربامج التنمية يف الإذاعة والتلفزيون واأثرها يف الإ�صهام يف حتقيق   .3
التنمية.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- الإعالم التنموي : حممود اخلطيب.

- الإعالم والتنمية ـ د. حممد �صيد حممد.
- و�صائل الإعالم والتنمية ـ وليرب �صرام ـ ترجمة اأديب يو�صف.

- ال�صحافة وق�صايا التنمية الجتماعية يف الدول النامية : عبد احلكيم خليل م�صطفى.
- الإعالم والتنمية ق�صايا وم�صكالت : عبدالنبي عبداملطلب.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2التنمية ) تعريفها ، مفاهيمها(.الأول
التنمية ال�صاملة : �صيا�صية – اقت�صادية – اجتماعية الثاين

ريا�صية  - – ثقافية 
2

2نظرية التنميةالثالث
2التنمية يف العامل الثالث الرابع

2التنمية يف ال�صوداناخلام�ض
2املنظور الإ�صالمي للتنميةال�صاد�ض

2دور و�صائل الإعالم يف التنمية )تطبيقًا على ال�صودان(ال�صابع
برامج التنمية يف الإذاعة والتلفزيون:الثامن

اأ الطفال - ال�صباب - املراأة
2

ب العمال – املزارعون – الرعاةالتا�صع
ج برامج التنمية الثقافية 

2

د برامج التنمية ال�صيا�صية والقت�صادية هـ برامج التنمية العا�صر
الجتماعية )توجيه حماربة العادات املعوقة للتنمية( 

2

2احلمالت الإعالمية يف خدمة ق�صايا التنميةاحلادي ع�صر 
2اإنتاج برنامج تنموي اإذاعيالثاين ع�صر
2متابعة اإنتاج برنامج تنموي اإذاعيالثالث ع�صر 

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
 – – اجتماعية  – اقت�صادية  : �صيا�صية  ال�صاملة  التنمية  الطالب ملفهوم  معرفة   -

ثقافية – ريا�صية.
معرفة الطالب لنظريات التنمية – معرفة الطالب للتنمية يف ال�صودان ودول العامل   -

الثالث.
معرفة الطالب لكيفية اإنتاج الربامج التنموية.  -
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
Communication Techniquesتقنيات الت�صالمت - ع ع 729

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب بتقنيات الت�صال وكيفية عملها ووظائفها   
املختلفة.

الهدف من املقرر:
تعريف الطالب بتقنيات الت�صال وكيفية عملها ووظائفها املختلفة.  .1

على  الت�صالية  لالأغرا�ض  التقنيات  وتوظيف  ا�صتخدام  من  الطالب  متكني   .2
خمتلف م�صتوياتها.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
1. التلفزيون : لواء حممد فريد.

2. قنوات ف�صائية يف علم �صاكن : د. اإن�صراح ال�صال.
3. الإعالم الدويل عرب الأقمار ال�صناعية : د. اإن�صراح ال�صال.

4. تكنولوجيا الت�صال احلديث يف ع�صر املعلومات : د. عماد ح�صن مكاوي. 
5. الوظيفة الإعالمية ل�صبكة الإنرتنت: عبد امللك ردمان.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2تكنولوجيا الت�صال عن بعد .الأول
2تكنولوجيا احلا�صبات الإلكرتونية.الثاين
2الت�صال الكابلي )اخلطي(الثالث
2تكنولوجيا الأقمار ال�صناعية .الرابع

2امليكرويف ) املوجات املنتاهية الق�صر (.اخلام�ض
2تكنولوجياالت�صال الرقمي والتماثلي.ال�صاد�ض

2تكنولوجيا الألياف ال�صوئية.ال�صابع
2ال�صبكة العاملية للمعلومات www.الثامن

2الربيد الإلكرتوين واملوؤمترات عن بعد .التا�صع
2الفيديو كا�صيت والفيديو دي�صك.العا�صر

2الفيديو تك�صت والتليتك�صت.احلادي ع�صر 
2الو�صائط املتعددة وال�صتخدامات.الثاين ع�صر
2م�صتقبل تقنيات الت�صال.الثالث ع�صر 

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
معرفة الطالب لكل تقنيات الت�صال وكيفية عملها ووظائفها املختلفة.  -

التقنيات لالأغرا�ض الت�صالية على خمتلف  الطالب ل�صتخدام وتوظيف  معرفة   -
م�صتوياتها.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
تخطيط وت�صميم الإعالن مت - ع ع 730

واحلمالت الإعالنية
Planning and Advertisement 

Designee

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

للحمالت  التخطيط  الالزمة يف  املهارات  الطالب  تعريف  على  املقرر  ي�صمل   
الإعالنية وكيفية ت�صميم وتنفيذ اخلطط.

الهدف من املقرر:
تعريف الطالب بالفوائد التي تعود علي املوؤ�ص�صات اذا ما اخذت مببداأ التخطيط   .1

يف الن�صاط الإعالمي.
التعرف بالو�صائل الإعالنية وخ�صائ�ض كل و�صيلة.  .2

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- .تخطيط الإعالن / د. فاروق ابو زيد.

- تخطيط احلمالت الإعالنية / د. حممود حامت.
- ا�صول الإعالن / د. حممود ع�صاف.

- الإعالن / علي ال�صلمي.
- الإعالن / حممد فريد ال�صحن. 
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2مفهوم التخطيط الإعالمي وماهية اخلطة الإعالمية الأول
2اهمية التخطيط الإعالمي ومعوقاتهالثاين
2احلمالت الإعالنية : �صماتها وانواعهاالثالث
2مقومات جناح احلمالت الإعالنيةالرابع

2مراحل تخطيط احلمالت الإعالنيةاخلام�ض
2حتليل املواقف الإعالين: درا�صة ال�صلعة وال�صوقال�صاد�ض

الإعالنية ال�صابع الو�صائل  درا�صة  الإعالين:  املوقف  حتليل 
واملناف�صني

2

2ا�ص�ض �صياغة اهداف احلمالت الإعالنيةالثامن
ت�صميم التا�صع للر�صائل:  الفنية  اجلوانب  حتديد  ا�ص�ض 

واخراج الإعالن
2

2ا�صاليب حتديد ميزانييات احلمالت الإعالنيةالعا�صر
2ا�صكال احلمالت الإعالنية وجداولها التنفيذيةاحلادي ع�صر

2ادارة احلمالت الإعالنيةالثاين ع�صر
2اعداد خطط حلمالت اإعالنية ومناق�صتهاالثالث ع�صر

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة الطالب ملفهوم التخطيط الإعالمي وماهية اخلطة الإعالمية.

- تدريب الطالب على اآلية  تنفيذ احلمالت الإعالنية املختلفة.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
Organizational Communicationالت�صال التنظيميمت - ع ع 731

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

التنظيمي وفق  الطالب لأ�ص�ض وقواعد الت�صال  املقرر على تعريف  ي�صمل   
املبادئ ال�صرعية.

الهدف من املقرر:
1. اإملام الطالب بطبيعة الر�صالة الّت�صالّية يف املوؤ�ص�صات.

2. معرفة خ�صائ�ض الّت�صال التنظيمّي واأثرها يف اجلمهور.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- الت�صال التنظيمّي - حممد ناجي اجلوهر.
- اأ�ص�ض الت�صال التنظيمّي - د.لدوفلري وزمالئه.

- الت�صال والتنمية الإدارّية - عمر الب�صاري.
- الت�صال وال�صلوك الإن�صايّن - حممد دعب�ض.

- الإعالم والعالقات العامة - د. �صليمان اجلزويل ابراهيم.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفـردات املقرر االأ�سبوع
2 تعريف الّت�صال التنظيمّي واأهميته. الأول
2 الت�صال التنظيمّي يف منظمات الأعمال واأنواعها. الثاين
2 نظريات الإدارة واأ�ص�ض التالحم الجتماعّي . الثالث
2 الإدارة العلمّية للعمل/املبادئ الإدارية. الرابع
2 العالقات  لربنارد/حركة  التنفيذية  املدير  وظائف 

الإن�صانّية.
اخلام�ض

2 اأ�صكال تدفق املعلومات يف منظمات الأعمال/�صبكات 
الّت�صال.

ال�صاد�ض

2 تاأثري نظم الت�صال على م�صمون الر�صالة. ال�صابع
2 اإىل  توؤدي  التي  والتنظيمّية  ال�صخ�صّية  العوامل 

حتريف الر�صائل.
الثامن

2 التغريات التي حتدث على الر�صائل. التا�صع
2 طرق حل اخلالف يف منظمات الأعمال. العا�صر
2 الأمناط ال�صخ�صّية يف التعامل مع اخلالف. احلادي ع�صر
2 تعريف املفاو�صات وقواعدها العامة. الثاين ع�صر
2 نتائج الّت�صال التنظيمّي. الثالث ع�صر

26 جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
على  الت�صال  نظم  وتاأثري  واأنواعه  التنظيمي  الت�صال  ملفهوم  الطالب  معرفة   -

الر�صالة.
معرفة الطالب ملفهوم املفاو�صات وقواعدها العام.  -
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
Marketing Administrationاإدارة الت�صويقمت - ع ع 732

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

جمال  يف  احلديثة  العلمّية  بالنظريات  الطالب  تزويد  على  املقرر  ي�صمل   
الت�صويق واإتاحة فر�صة له ملمار�صة الت�صويق يف حقل ال�صلع و اخلدمات.

الهدف من املقرر:
تزويد الطالب باملعارف واملفاهيم احلديثة يف جمال الت�صويق.  .1

الإ�صالمّي  ال�صلوك  وتنزيل  الت�صويق  يف  ال�صلوكّية  الأمناط  بيان  على  الإعانة   .2
كممار�صة عملّية.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- اإدارة الت�صويق ، حممد �صادق بازرعة.

- .ا�صرتاتيجية ونظم الت�صويق  ، اإ�صماعيل عبد احلميد.
- الإدارة الت�صويقّية احلديثة ،�صالح ال�صنواين.

- الأ�صول العلمّية للت�صويق ، على عبد احلميد عبده.
- الت�صويق. حممد �صعيد عبد الفتاح.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفردات املقرر االأ�سبوع
2 تعريفات ومفاهيم، واأهمية الت�صويق ومنافعه. الأول
2 ن�صاأة وتطور الت�صويق ومراحله التي مّر بها. الثاين
2 الوظائف الت�صويقّية. الثالث
2 درا�صة �صلوك امل�صتهلك. الرابع
2 عنا�صر املزيج الت�صويقّي: املنتجات. اخلام�ض
2 عنا�صر املزيج الت�صويقّي:الرتويج. ال�صاد�ض
2 عنا�صر املزيج الت�صويقّي:الت�صعري. ال�صابع
2 عنا�صر املزيج الت�صويقّي:التوزيع. الثامن
2 ت�صويق اخلدمات واملعلومات. التا�صع
2 بحوث الت�صويق يف ظل العوملة القت�صادية. العا�صر
2 بحوث الت�صويق ونظم املعلومات الت�صويقّية. احلادي ع�صر
2 التجارة اللكرتونّية والت�صويق عرب النرتنت. الثاين ع�صر
2 واحل�صارة  الإ�صالم  يف  وقيمه  الت�صويق  اأخالقيات 

املعا�صرة.
الثالث ع�صر

26 جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة الطالب ملفهوم الت�صويق واأهميته ون�صاأة الت�صويق واملراحل التي مر بها.
- معرفة الطالب لوظائف الت�صويق – والتجارة الإلكرتونية – واأخالقيات الت�صويق.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
Applied Statisticالإح�صاء التطبيقيمت - ع ع 733

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على معلومات اإح�صائية لتمكني الطالب من ا�صتخدام الإح�صاء   
التطبيقّي يف املجالت العلمّية

الهدف من املقرر:
الإح�صائّية  والطرق  الو�صائل  ا�صتخدام  من  الطالب  متكني  اإىل  املقرر  يهدف   .1
القائمة على ا�صتقراء الواقع والتنبوؤ بالظواهر الجتماعّية والقت�صادّية وخا�صة 

فيما يرتبط بالعالقات العامة والت�صويق. 
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- الإح�صاء وطرق تطبيقاته يف البحث العلمّي. د. اأني�ض كيخو.
- الريا�صيات والإح�صاء - جوردون بان كروت.

- الإح�صاء املتقدم - حممد فتحي حممد.
- نظريات و�صائل الإح�صاء - مواري �صيدجل.

- الح�صاء يف الرتبية وعلم النف�ض - د. عبد العزيز القو�صي.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفــردات املقرر االأ�سبوع
2 الإح�صاء التطبيقّي: تعريفه وا�صتخداماته. الأول
2 الحتمالت: تعريفها والتعبري عنها. الثاين
2 قواعد الحتمالت. الثالث
2 التوزيع الحتمايّل الطبيعّي. الرابع
2 تقدير حجم العينة. اخلام�ض
2 الفرق بني املتو�صطات با�صتخدام التوزيع الطبيعّي. ال�صاد�ض
2 الفرق بني املتو�صطات با�صتخدام اختبار ال�صابع
2 توزيع)�ض �ض تربيع( وا�صتخداماته. الثامن
2 اختبار الفر�صيات با�صتخدام التوزيع الطبيعّي. التا�صع
2 اختبار الفر�صيات با�صتخدام  العا�صر
2 الرتباط الب�صيط واملتعدد وا�صتخداماته. احلادي ع�صر
2 النحدار الب�صيط واملتعدد وا�صتخداماته. الثاين ع�صر
2 تطبيقات على الإح�صاء التطبيقّي. الثالث ع�صر

26 جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة الطالب ملفهوم الإح�صاوؤ التطبيقية ل�صتخدامه يف حتليل البيانات املختلفة.
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ال�صوؤون العلمية

)5( Press Translationالرتجمة ال�صحفية )5(مت - ع ع 835
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21142
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تزويد الطالب بامل�صطلحات ال�صحفية لتمكنه من التعامل   
مع املوؤ�ص�صات ال�صحفية العاملية.

الهدف من املقرر:
1. اأن يلم الطالب بامل�صطلحات العلمية امل�صتخدمة يف جمايل التحرير والن�صر.

2. متكني الطالب من التعامل مع دور ال�صحافة العاملية وو�صائلها.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- )Journalism today( توما�ض بري.
- )Journalism of the news( �صتانلي جون�صون وجوليا هاري�ض.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2م�صطلحات يف تعريف ال�صحف ووكالت الأنباءالأول
2م�صطلحات الأ�صكال ال�صحفيةالثاين
2م�صطلحات الأ�صكال ال�صحفيةالثالث
2م�صطلحات �صيا�صيةالرابع

2م�صطلحات اقت�صاديةاخلام�ض
2م�صطلحات دبلوما�صيةال�صاد�ض

2م�صطلحات دينيةال�صابع
2م�صطلحات اجتماعية وثقافيةالثامن

2م�صطلحات ع�صكرية وحربيةالتا�صع
2اخت�صارات للمنظمات العامليةالعا�صر

2العبارات ال�صائعة ال�صتخدام يف ال�صحافةاحلادي ع�صر
2تطبيقات عملية )1(الثاين ع�صر

2تطبيقات عملية )2(الثالث عر
24جمموع ال�ساعات

خمرجات التعليم:
بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة الطالب مل�صطلحات ال�صحف ووكالت الأنباء.
- معرفة الطالب مل�صطلحات علم ال�صحافة ب�صكل عام.

- معرفة الطالب للم�صطلحات الدينية وال�صيا�صة والدبلوما�صية ...الخ.
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ال�صوؤون العلمية

اإدارة املوؤ�ص�صات مت - ع ع 837
الإعالمية

Media Institutions 
Administration

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تزويد الطالب بفكرة عامة عن اإدارة املوؤ�ص�صات الإعالمية   
وب�صفة خا�صة الإذاعة والتلفزيون والقنوات الف�صائية.

الهدف من املقرر:
و�صركات  والتلفاز  الإذاعة  ملوؤ�ص�صات  الأ�صا�صية  بالوحدات  التف�صيلية  املعرفة   .1

الإنتاج الإعالمي.
التعرف على كيفية اإدارة املحطات الإذاعية والقنوات الف�صائية وما يتعلق بذلك   .2

من الإملام بالتطور التكنولوجي يف جمال الت�صال.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- اإدارة هيئة الراديو والتلفزيون : روبري فاجنرمي.
- اإدارة املوؤ�ص�صات الإعالمية: علي ر�صا، عاطف عديل.

- اإدارة الإعالم واقت�صادياته : د. حممود عزت اللحام واخرون.
- اإدارة املوؤ�ص�صات الإعالمية : حممود فريد عزت.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفردات املقرراالأ�سبوع
2علم الإدارة ـ املفهوم، العنا�صر.الأول
2وظائف الإدارة واأنواعها.الثاين
2اإدارة املوؤ�ص�صات الإعالمية.الثالث
اإدارة هيئات وموؤ�ص�صات الإذاعة والتلفزيون : قطاع الرابع

الإذاعة – قطاع التلفزيون –قطاع الهند�صة – قطاع 
الأنتاج وال�صوؤون القت�صادية

2

وال�صوؤون اخلام�ض الأخبار  الإذاعية:  املوؤ�ص�صات  اإدارة 
ال�صيا�صية، الربامج العامة، التنفيذ والت�صغيل.

2

(: ال�صاد�ض الف�صائية  القنوات   ( التلفزيونية  املوؤ�ص�صات  اإدارة 
الأخبار وال�صوؤون ال�صيا�صية، الربامج العامة، التنفيذ 

والتن�صيق، الهند�صة والت�صغيل.

2

اإدارة املوؤ�ص�صات التلفزيونية: ال�صوؤون املالية والإدارية، ال�صابع
العالقات العامة والدولية، التبادل الرباجمي.

2

2الهيئة ال�صودانية لالإذاعة والتلفزيون – قطاع الإذاعة الثامن
2الهيئة ال�صودانية لالإذاعة والتلفزيون – قطاع التلفزيونالتا�صع
2الهيئة ال�صودانية لالإذاعة والتلفزيون – القطاع القت�صاديالعا�صر

ال�صوؤون احلادي ع�صر   – والتلفزيون  لالإذاعة  ال�صودانية  الهيئة 
الفنية والهند�صية

2

2قناة النيل الأزرق. قناة ال�صروق الف�صائيةالثاين ع�صر
24جمموع ال�ساعات

خمرجات التعليم:
بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :

- معرفة الطالب لآلية اإدارة ب�صورة عامة و املوؤ�ص�صات الإعالمية ب�صورة خا�صة.
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ال�صوؤون العلمية

Computerizing PRحو�صبة العالقات العامةمت - ع ع 837
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف ببحوث العالقات العامة واأهميتها يف جمال درا�صته.   
الهدف من املقرر:

اإىل  العلمية التي حتتاج  تدريب الطالب على كيفية التعرف وحتديد امل�صكالت   .1
البحث والدرا�صة. 

متكني الطالب وتدريبه على و�صع خطة البحث العلمي يف جمال العالقات العامة.  .2
اإعداد الطالب لي�صبح م�صتقباًل باحثًا مقتدرًا يف العالقات العامة وم�صكالتها   .3

التي تتجدد بتطور تقنياتها واأ�صاليبها.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- بحوث الإعالن ، الأ�ص�ض واملبادئ : د. �صمري حممد حم�صن.
- بحوث الت�صال اجلماهريي ) روؤية نظرية ( : د. حممود علم الدين.

- الوجيز يف مناهج البحوث ال�صيا�صية والإعالمية : د. حممد ن�صر مهنا.
- اأ�صول البحث العلمي ومناهجه : د.اأحمد بدر.

- كيف تكتب بحثًا اأو ر�صالة : د. اأحمد �صلب.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفـردات املقرر االأ�سبوع
2  اأهمية البحوث يف العالقات العامة واأنواعها

وجمالتها واأهدافها .
الأول

2  بحث الت�صال باجلمهور الداخلي: طرق التقييم
وتقنيات البحث ـ الأدوات.

الثاين

2  بحوث الت�صال باجلمهور اخلارجي: طرق التقييم
وتقنيات البحث

الثالث

2 بحث العالقات العامة لغري املنظمات . الرابع
2  تطبيقات وظائف العالقات العامة يف اجلوانب

البحثية ) التخطيط ـ التقومي
اخلام�ض

2  تطبيقات وظائف العالقات العامة يف اجلوانب
البحثية ) الت�صال (.

ال�صاد�ض

2 تطبيقات بحوث ال�صورة الذهنية . ال�صابع
2 تطبيقات بحوث الرتويج والت�صويق. الثامن
2 تطبيقات بحوث الت�صال الإدارية . التا�صع
2 حلقة درا�صة ومناق�صات ) قاعة بحث (. العا�صر
2 حلقة درا�صة ومناق�صات ) قاعة بحث (. احلادي ع�صر
2 حلقة درا�صة ومناق�صات ) �صمنار (. الثاين ع�صر

24 جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة الطالب لأهمية حو�صبة العالقات العامة واأهمية بحوث العالقات العامة.
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ال�صوؤون العلمية

 Documentation andالتوثيق ونظم املعلوماتمت - ع ع 838
Information Systems

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب بفنيات التوثيق ال�صحفي واأهميته.  
الهدف من املقرر:

1. تعريف الطالب بفنيات التوثيق ال�صحفي واإدراك اأهميته واأهدافه.
2. بيان موقع التوثيق يف الإعالم ال�صحفي وكيفية تطويره

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- مراكز املعلومات ال�صحفية : حممد فتحي عبد الهادي.

- مدخل علم املعلومات واملكتبات : احمد بدر.
- مقدمة يف علم املعلومات   : حممد فتحي عبد الهادي.

- تكنولوجيا املعلومات والت�صالت يف املكتبات املدنية : بهجة مكي.
- التوثيق الإعالمي : علي عجوة.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2مدخل تعريفي بالتوثيق ونظم املعلوماتالأول
2توثيق املعرفة يف الع�صور القدميةالثاين
2توثيق املعرفة يف الإ�صالمالثالث
جهاز الرابع داخل  وموقعه  ال�صحفية  املعلومات  مركز 

التحرير
2

2احلاجة اإىل مراكز معلومات �صحفيةاخلام�ض
2اأهداف مراكز املعلومات ال�صحفيةال�صاد�ض

2م�صادر املعلومات يف مراكز املعلوماتال�صابع
2احل�صول على م�صادر املعلومات واختيارهاالثامن

2املعاجلات الفنية مل�صادر املعلومات ال�صحفيةالتا�صع
2ت�صنيف اأوعية املعلومات ال�صحفيةالعا�صر

2خدمات مراكز املعلومات ال�صحفيةاحلادي ع�صر
املعلومات الثاين ع�صر مراكز  يف  الفيلمية  امل�صغرات  ا�صتخدام 

ال�صحفية
2

املعلومات الثالث ع�صر  مراكز  يف  الآلية  احلا�صبات  ا�صتخدام 
ال�صحفية

2

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
معرفة الطالب للتوثيق ونظم املعلومات قدميًا وحديثًا.  -

معرفة الطالب لنظم توثيق املعرفة يف الإ�صالم.  -
معرفة الطالب مل�صادر املعلومات وكيفية حفظ املعلومات وتخزينها وا�صرتجاعها   -

باإ�صتخدام الو�صائط.
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ال�صوؤون العلمية

International PRالعالقات العامة الدوليةمت - ع ع 839
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف بالعالقات العامة الدولية ومفاهيمها.  
الهدف من املقرر:

تهدف املقرر لتعريف الدار�ض بطبيعة العالقات الدولية يف ال�صالم وبطبيعة   .1
العالقة بني الدولة ال�صالمية والدول الخري و ما يكتنف ذلك من احكام.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- املداخل ال�صا�صية للعالقات العامة / د. حممد منري حجاب.

- ال�ص�ض العلمية للعالقات العامة / د. علي عجوة.
- العالقات العامة يف الدول احلديثة / د. احمد ابراهيم ابو �صن.

- هند�صة الإعالن والعالقات العامة / عبد ال�صالم ابو قحف.
- العالقات العامة يف املوؤ�ص�صات وال�صركات املختلفة : د. عبدالرازق الدليمي.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2مفهوم العالقات الدولية يف ال�صالمالأول
2دار ال�صالم حدودها ار�صها ، خ�صائ�صها الثاين
دار ال�صالم ودار احلرب واآراء الفقهاء ، دار العهد، الثالث

دار احلياد والحكام الفقهية املتعلقة بهذه المور
2

مناذج الرابع ال�صلم  حالة  يف  احلرب  دار  مع  العالقات 
املعاهدات

2

2العالقات مع دار احلرب يف حالة العداء .... اجلهاداخلام�ض
2احكام احلرب وال�صلم يف الفقه ال�صالميال�صاد�ض

2حق الدفاع ال�صرعي عن النف�ض يف ال�صالمال�صابع
2حقوق امل�صلم يف غري دار الإ�صالمالثامن

2حكم الفتح �صرعًا وموقف القانون الدويل منهالتا�صع
2�صيا�صة ن�صر الإ�صالم وحمله اإيل العامل العا�صر

2�صيا�صة العالقات القت�صادية مع العاملاحلادي ع�صر
الدبلوما�صية الثاين ع�صر  / البعثات  و�صيا�صة  الر�صل  احكام 

واحكامها مقارنة مع القانون الدبلوما�صي الدويل 
2

2ا�صهر �صفراء ال�صالم ومهامهم الدعويةالثالث ع�صر
26جممو ال�ساعات

خمرجات التعليم:
بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :

معرفة الطالب ملفهوم العالقات الدولية يف ال�صالم واأحكام احلرب وال�صلم يف   -
الفقه.

معرفة الطالب لأحكام الر�صل والبعثات الدبلوما�صية.  -
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ال�صوؤون العلمية

Advertisement Agenciesوكالت الإعالنمت - ع ع 840
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

الإعالن  وكالت  عن  وافية  معلومات  الطالب  اإعطاء  على  املقرر  ي�صمل   
واأن�صطتها.

الهدف من املقرر:
- اإك�صاب الطالب املهارات الالزمة لإدارة وكالت الإعالن والتعامل معها .

- تقدمي مناذج من ن�صاط وكالت الإعالن وعالقتها بال�صركات واملن�صاآت الأخرى. 
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.  -
م�صروع بحثي.  -

الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.  -
اأهم املراجع:

- الأ�صول العلمّية لالإعالن : د. حممد ح�صن خري الدين.
- الإعالن : د. �صمري حممد ح�صني.

- عملية الّت�صال الإعاليّن : د. �صفوت العامل.
- هند�صة الإعالن والعالقات العامة / عبد ال�صالم ابو قحف.

- البداع يف الإعالن : اأماين الربت.



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                              دليل كلية الدعوة والإعالم

270ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                              دليل كلية الدعوة والإعالم

ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفردات املقرر االأ�سبوع
2 تعريف وكالة الإعالن/ن�صاأة وتطور وكالت الإعالن. الأول
2 اخلدمات التي تقدمها وكالت الإعالن. الثاين
2 اأنواع وكالت الإعالن ومواردها. الثالث
2 وظائف وكالة الإعالن. الرابع
2 املهن الإعالنية:مدير الإعالن-امل�صت�صار-املندوب. اخلام�ض
2 م�صممو الإعالن وحمرروه. ال�صاد�ض
2 الر�صام وامل�صور و-املخرج. ال�صابع
2 التنظيم الداخلي لوكالة الإعالن. الثامن
2 وكالت الإعالن يف ال�صودان. التا�صع
2 نظام العرتاف بوكالت الإعالن. العا�صر
2 وكالت الإعالن الدولّية)�صات�صي و�صائ�صي-

امينكوم-انرتبالك-دبليو بي بي(.
احلادي ع�صر

2 اقت�صاديات وكالت الإعالن. الثاين ع�صر
2 زيارة ميدانية لوكالة اإعالن. الثالث ع�صر

26 جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :ـ
التي  واخلدمات  وتطورها–  ون�صاأتها  الإعالن  وكالة  لتعريف  الطالب  معرفة   -

تقدمها واأنواع الوكالت ووظائفها – ومعرفة طبيعة العمل بها والعاملون.
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ال�صوؤون العلمية

Practical Trainingتدريب عمليمت - ع ع 841
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تدريب الطالب العالقات العامة بزيارة املوؤ�ص�صات.  
الهدف من املقرر:

تعويد  الطالب على الإدارة العملية ملكاتب العالقات العامة.  
طريقة التدري�ص:

تدريب عملي ،  زيارات  ، مقابالت.  
طريقة التقومي:

- احل�صور القيام ببع�ض الأعمال  واملناق�صات.
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب الفرتة الرتيبة  يكون قادرًا على :
- معرفة الطالب كيف تعمل العالقات العامة يف املوؤ�ص�صات.
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ال�صوؤون العلمية

ق�سم االإعالم :
Department of Broadcasting & TV : سعبة االإذاعة والتلفزيون�  .3-3

ملخ�ص املقررات وال�ساعات التدري�سية:
 املطلوبات

 الف�سول

مطلوبات اجلامعة 
والتاأ�سيل

مطلوبات 
الكلية

مطلوبات 
التخ�س�ص

املجموع

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

ات
رر

املق

ات
ساع

ال�

61424241022الف�سل الدرا�سي االأول
481022--614الف�سل الدرا�سي الثاين
51236241022الف�سل الدرا�سي الثالث
51224481124الف�سل الدرا�سي الرابع

14367141124الف�سل الدرا�سي اخلام�ص
14247141022الف�سل الدرا�سي ال�ساد�ص

14129181124الف�سل الدرا�سي ال�سابع
14128161022الف�سل الدرا�سي الثامن

26681428438683182املجموع
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ال�صوؤون العلمية

اخلطة التدري�سية ل�سعبة االإذاعة والتلفزيون:
  First Semester                                                                                                               الف�سل االأول

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

1(221544( Quran Kareemالقران الكرمي )1(مج تاأ1101

  Tajweedالتجويد )1(مج تاأ2102
)Intonation()1(221522

مج تاأ 3103
مدخل اأ�سول 

الفقه
Introduction 
to Principles of  
Jurisprudence )Figh(

210322

)Jurisprudence)Fighفقه العبادات1مج تاأ4104
of worship)1(210322

اللغةالعربية مج تاأ 5105
مهارات1

Arabic Language 
)skills( )1(210322

 English Languageاللغة االإجنليزية1مج تاأ 6106
)1(220422

مدخل لعلم مك-داإ7101
االقت�ساد

 Introduction to
Economic220422

املجتمع مك-داإ8102
ال�سوداين

 Sudanese
 community210322

مت –د 9
�ص101

مدخل علم 
االت�سال

 Introduction to
communication210322

مت –د 10
�ص102

Introduction to مدخل علم الدعوة
Daw'a210322

20142362222املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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ال�صوؤون العلمية

  Second Semester                                                                                                       الف�سل الثاين

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

2(221544( Quran Kareemالقران الكرمي )2(مج تاأ 1207

 )2( Tajweedالتجويد )2(مج تاأ2208
)Intonation(221522

مدخل علوم مج تاأ 209 3
القراآن

Introduction to 
Quran Sciences210322

 Jurisprudence ofفقه العبادات)2(مج تاأ 4210
worship)2(210322

اللغة العربية مج تاأ 5211
مهارات )2(

Arabic Language 
)skills( )2(210322

اللغة االإجنليزية مج تاأ 6212
)2(

English 
Language )12(220422

مت–د �ص7203
مدخل االإذاعة 

والتلفزيون
Introduction to 
Broadcasting 
and TV.

220422

مت–د �ص8204
مدخل ال�سحافة 

والن�سر
 Introduction to
 journalism and
publishing

210322

مدخل العالقات مت–د �ص9205
العامة

 Introduction to
PR210322

مدخل و�سائل مت–د �ص10206
االت�سال

 Introduction to
Mass media210322

20142362222املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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ال�صوؤون العلمية

  Third Semester                                                                                                           الف�سل الثالث

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

3(221544( Quran Kareemالقران الكرمي )3(مج تاأ 1313

مج تاأ 2314
فقه ال�سرية 

وتاريخ الرا�سدين
 Figh prophet
 )seerah( & history
 of orthodox

21322

مناهج تاأ�سيل مج تاأ 3315
العلوم

Taseel of Science' 
Methods210322

مج تاأ 4316
العقيدة واملذاهب 
الفكرية املعا�سرة

 Islamic faith and
  contemporary
 intellectual doctrines

210322

 Introduction to )Qur’anمدخل التف�سريمج تاأ5317
interpretation( Tafseer 210322

التن�سري مك– د اإ 6303
واال�ست�سراق

 Christianizing
and Orientalism210322

نظام االإ�سالم مك– د اإ  7304
ال�سيا�سي

 Islam Political
System210322

الو�سائط مك – د اإ 8305
املتعددة)1( 

Multiple Media )1(
212533

مناهج واأ�ساليب مت–د �ص 9307
الدعوة

 Methods to
Daw'a220422

و�سائل وموؤ�س�سات مت–د �ص 10308
الدعوة

 Institutions and
Media of Daw'a210322

20122352322املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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ال�صوؤون العلمية

  Fourth Semester                                                                                                        الف�سل الرابع

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

4(421544( Quran Kareemالقران الكرمي )4(مج تاأ 1418
Al-Shriaa Aims210322مقا�سد ال�سريعةمج تاأ 2419

مدخل احلديث مج تاأ 3420
وعلومه

Introduction to 
Al-Hadith210322

مج تاأ 4421
مدخل االإعجاز 

العلمي 
Scientific 
Miraculous in 
Holy Quran 

210322

الدرا�سات مج تاأ 5422
ال�سودانية

Sudanese Studies
210300

الراأي العام مك– د اإ 6406
والدعاية

Public Opinion 
and propaganda210322

الو�سائط مك– د اإ 7407
املتعدد)2( 

Multiple Devices 
)2(212523

االإعالم مت–د �ص8409
ال�سوداين

Sudanese Media 210322

مبادئ الرتجمة مت–د �ص9410
ال�سحفية

Principle of journal 
Translation210422

 Introduction toمدخل الت�سويقمت–د �ص10411
marketing210323

علم النف�ص مت–د �ص11412
االجتماعي

Socio-
psychology210322

24113352424املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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ال�صوؤون العلمية

  Fifth Semester                                                                                                         الف�سل اخلام�ص

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

5(221544( Quran Kareemالقران الكرمي )5(مج تاأ 1523

نظريات مك– د اإ 2508
االت�سال

Communication 
Theories 211122

مك -د اإ  3509
مناهج البحث 

العلمي
Scientific 
Research 
Methods

210322

مك- اإ د 4410
االإعجاز العلمي 

يف القراآن الكرمي 
وال�سنة ال�سريفة

Scientific 
Miraculous in 
Holy Quran & 
the Sunnah

211322

الرتجمة مت–ذ ت5513
ال�سحافية )1(

Press 
Translation )1( 202442

مت-ذت 6514
اإنتاج الربامج 

االإذاعية
producing 
programs For 
Radio

210322

الكتابة لالإذاعة مت-ذت 7515
والتلفزيون

Writing For TV 
and Radio214542

مت-ذت 8516
حترير االأخبار 

لالإذاعة 
والتلفزيون )1(

Editing News 
For TV and 
Radio )1(

212542

Radio dialogue 211432اللقاء االإذاعيمت-ذت 9517

الو�سائط مت-ذت 10518
املتعددة )3(

Multiple Devices 
)3(211433

Work Shop212523قاعة بحثمت-ذت 11519
15423226 2211املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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  Sixth Semester                                                                                                         الف�سل ال�ساد�ص

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

6(221544( Quran Kareemالقران الكرمي )6(مج تاأ 1624

االإعالم مك– د اإ 2611
االإ�سالمي

Islamic Media
210322

مك–د اإ  3612
القيم 

والت�سريعات 
االإعالمية

Ethics and 
Media 
legislations

210322

مت – ذ ت 4
620

الرتجمة 
ال�سحافية )2(

Press 
Translation )2(202442

مت – ذ ت 5
621

 Principles ofمبادئ االإح�ساء
Statistic210322

مت-ذت 6622
احلا�سوب 

)بوربوينت – 
كرول درو(

Computer 
)PPT. and 
CorelDRAW(

212542

الهند�سة مت-ذت 7623
االإذاعية

Radio 
Engineering 212542

مت-ذت 8624
الت�سوير 

الرقمي
Communication 
in digital 
photographing  

212542

مت-ذت 9625
حترير االأخبار 

لالإذاعة 
والتلفزيون)2(

Administrative 
frameworks 212542

مت-ذت 10726
تخطيط واإنتاج 

الربامج االإذاعية 
والتلفزيونية )1(

Planning and 
producing 
programs For 
TV and Radio )1(

212522

201013433222املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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  Seventh Semester                                                                                                    الف�سل ال�سابع

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

7(221544( Quran Kareemالقران الكرمي )7(مج تاأ 1725

نظام احل�سبة يف مك–د اإ 2713
االإ�سالم

Recompense 
System in Islam221542

مت – ذ ت 3
727

الرتجمة 
ال�سحافية )3(

Press 
Translation )3(202442

مت – ذ ت 4
728

الربامج 
التعليمية

Media Learning 
Program 210322

مت-ذ ت  5
729

 Development ofاالت�سال التنموي
communication210322

 Techniques ofتقنيات االت�سالمت-ذت6730
Communication210322

 Radio Dramaالدراما االإذاعيةمت-ذت7731
212542

احلا�سوب )ت�سميم مت-ذت8732
اإي�ساحي(

Computer 
)designing(212542

التوثيق ونظم مت-ذت9733
املكتبات االإذاعية

Radio 
Documentation  210322

مت-ذت10734
العالقات 

الدولية
International 
Political 
Relationship 

210322

Graduate project بحث التخرجمت-ذت735
300332

23118423324املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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  Eightth Semester                                                                                                      الف�سل الثامن

ا�سم املقرررمز املقررم

عدد ال�ساعات 
اال�سبوعية

مدة
ملعت

ت ا
اعا

ل�س
ا

حان
المت

ت ا
اعا

�س

ري
نظ

عة
تاب

م
لي

عم

وع
جم

امل

8(221544( Quran Kareemالقران الكرمي )8(مج تاأ 1826

 Internationalاالإعالم الدويلمك– د اإ 2814
Media202442

الرتجمة )م�سطلحات مت ذ ت 3836
اإذاعية( )4(

Press 
Translation )4(202442

مت-ذت 4837
اإدارة املوؤ�س�سات 

االإعالمية
Media 
Institutions   
Administration

210322

احلا�سوب )تطبيقات مت-ذت 5838
االنرتنت(

Computer 
)Internet(202442

 Agriculturalاالإعالم الزراعيمت-ذت 6839
Media200222

االإعالن االإذاعي مت-ذت 7840
والتلفزيوين

Radio and TV 
Advertisement210322

مت-ذت8841
تخطيط واإنتاج 

الربامج االإذاعية 
والتلفزيونية )2(

Planning and 
producing 
programs For 
TV and Radio )2(

212542

Trainingتدريب عملي مت-ذت 9842
210322

 Graduate projectبحث التخرجمت-ذت 10843
300332

2169363122املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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مفردات مقررات �سعبة االإذاعة والتلفزيون:
م�سمى املقرررمز املقرر

)1( Press Translationالرتجمة ال�صحفية )1(مت - ذ ت513
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21142
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب باأ�ص�ض الرتجمة ال�صحفية.  
الهدف من املقرر:

1.  زيادة وتعميق معرفة الطالب باملفردات الإجنليزية.
اإك�صاب الطالب ملهارات نقل املعارف والأحداث من الإجنليزّية اإىل العربّية ومن   .2

العربّية اإىل الإجنليزّية .
اك�صاب الطالب مهارة الكتابة واخلطابة بالإجنليزية مع الإعالميني ال�صحفيني   .3

خا�صة .
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- )Journalism today( توما�ض بري.
- )Journalism of the news( �صتانلي جون�صون وجوليا هاري�ض.
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ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2مقدمة تعريفية عن املقررالأول
اأمثلة ومناذج لرتجمة الأخبار ال�صحفية من الإجنليزية الثاين

اإىل العربية
2

الراديو والتلفزيون من الثالث اأخبار  اأمثلة ومناذج لرتجمة 
الإجنليزية اإىل العربية

2

اأمثلة ومناذج لرتجمة ن�صو�ض �صحفية من الإجنليزية الرابع
اإىل العربية

2

اأمثلة ومناذج لرتجمة ن�صو�ض �صحفية من الإجنليزية اخلام�ض
اإىل العربية

2

التعريفية والكتيبات ال�صاد�ض الن�صرات  اأمثلة ومناذج لرتجمة 
من الإجنليزية اإىل العربية

2

2ن�صو�ض اإعالمية خمتارة للرتجمة يف برامج الإذاعةال�صابع
2ن�صو�ض اإعالمية خمتارة للرتجمة يف برامج التلفزيونالثامن

2ن�صو�ض اإعالمية خمتارة للرتجمة يف برامج العالقات العامةالتا�صع
ال�صيا�صة العا�صر يف  للرتجمة  خمتارة  �صحفية  ن�صو�ض 

والقت�صاد والجتماع
2

2ن�صو�ض �صحفية خمتارة للرتجمة يف الطب وال�صيدلةاحلادي ع�صر
الزراعة الثاين ع�صر يف  للرتجمة  خمتارة  �صحفية  ن�صو�ض 

واحليوان والبيئة
2

ن�صو�ض �صحفية خمتارة للرتجمة يف الأدب والفنون الثالث ع�صر 
والرتاث 

2

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة الطالب للرتجمة ال�صحفية واأخذه لأمثله لرتجمة اأخبار من و�صائل الإعالم.

- تدريب الطالب على ترجمة ن�صو�ض اإعالمية يف الأخبار وال�صيا�صة والأدب.
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م�سمى املقرررمز املقرر
اإنتاج الربامج الإذاعية مت - ذ ت514

)1(
Producing Programs

for Radio )1(
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب ملفهوم الإنتاج الإذاعي واأ�صاليبه.  
الهدف من املقرر:

متليك الطالب مفهوم الإنتاج الإذاعي ، اأ�صكاله ومكوناته ومراحله.  .1
تعريف الطالب بالإنتاج يف الإ�صالم واحلث على العمل اجلماعي.  .2

القانونية  الق�صايا  ومعرفة  امليزانيات  اإعداد  كيفية  اإدراك  من  الطالب  متكني   .3
وربطها بالإ�صالم .

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- اإنتاج الربامج للراديو والتلفزيون ـ )النظرية والتطبيق( : عماد ح�صن مكاوي.

- اجتاهات حديثة يف اإنتاج الربامج الإذاعية : د. بركات عبد العزيز.
- الإنتاج التلفزيوين وفنون الإخراج: د. كرم �صلبي.

- معجم امل�صطلحات الإعالمية: د. كرم �صلبي.
- تخطيط واإنتاج الربامج : د. حديد الطيب ال�صراج. 



ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                              دليل كلية الدعوة والإعالم

284ج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم                                                                              دليل كلية الدعوة والإعالم

ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2مفهوم الإنتاج الإذاعي.الأول
2اأنواع الإنتاج ـ الربامج الإخبارية والثقافية.الثاين
2مكونات الإنتاج الإذاعي.الثالث
2اأ�صكال الإنتاجالرابع

2اإنتاج برامج حوار.اخلام�ض
2اأ�صكال برامج املنوعات واحلديث الإذاعي.ال�صاد�ض

2اأ�صكال الربامج اجلماهريية واخلا�صة.ال�صابع
2مداخل وخطوات الإنتاج.الثامن

2فريق الإنتاج الإذاعي.التا�صع
2املنتج وم�صوؤولياته.العا�صر

2اإعداد امليزانية .احلادي ع�صر 
2اجلدول الزمني لالإنتاج.الثاين ع�صر
2ال�صوابط القانونية والأخالقية لالإنتاج.الثالث ع�صر 

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
معرفة الطالب ملفهوم الأنتاج الإذاعي وو�صائله.  -

معرفة الطالب لالإنتاج يف الإ�صالم واحلث على العمل اجلماعي.  -
متكني الطالب من اإدراك كيفية اإعداد امليزانيات ومعرفة الق�صايا القانونية وربطها   -

بالإ�صالم .
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
Writing for Radio and TVالكتابة لالإذاعة والتلفزيونمت - ذ ت 515

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر علىمتليك الطالب مهارات وقواعد الكتابة لالإذاعة والتلفاز.  
الهدف من املقرر:

والتوجيهية  التعليمية  اأغرا�صه  ليحقق  والتلفازي  الإذاعي  الن�ض  تطوير   .1
والرتفيهية.

والتلفزيوين  الإذاعي  التاأليف  يف  الإن�صائية  ملكاته  تطوير  من  الطالب  متكني   .2
)تطبيقًا(.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
فن الكتابة للراديو والتلفزيون : كرم �صلبي.

التلفزيون فن :   فوزية فهيم.
الفن الإذاعي :  فوزية فهيم.

العمل التلفزيوين : بول رو�صا.
اخلرب الذاعي والتلفزيوين : حممد معو�ض + بركات عبدالعزيز.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
اأ�ص�ض الأول  ، واملرئية  امل�صموعة  لالإذاعة  الكتابة  ـ  مدخل 

العمل الإذاعي ب�صقيه.
2

2طبيعة الو�صيلة ) الراديو والتلفاز (.الثاين
2خ�صائ�ض جمهور الإذاعة والتلفاز.الثالث
2متطلبات الكتابة لراديو والتلفاز.الرابع

2الن�صو�ض الإذاعية من حيث ال�صكل وامل�صمون.اخلام�ض
2احلديث الإذاعي.ال�صاد�ض

2�صروط الن�ض الإذاعي واأق�صامه ) كامل ، ناق�ض (.ال�صابع
2كتابة الن�ض الإذاعي امل�صموع ) ال�صكربت (.الثامن

2كتابة ال�صيناريو .التا�صع
2كتابة ال�صيناريو.العا�صر

2كتابة التمثيلية الإذاعية ) الراديو (.احلادي ع�صر 
2كتابة التمثيلية التلفازية .الثاين ع�صر
2تطبيق اإنتاج ن�ض اإذاعي للراديو والتلفاز.الثالث ع�صر 

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
معرفة الطالب لالأٍ�ص�ض الكتابة لالإذاعة امل�صموعة واملرئية ، اأ�ص�ض العمل الإذاعي   -

ب�صقيه.
معرفة الطالب لكتابة ال�صيناريو لالإذاعة والتلفزيون.  -
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
حترير الأخبار لالإذاعة مت - ذ ت 516

والتلفزيون
Editing News for Radio 

and TV
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

الأخبار  �صرح  وقوالب  واأنواع  بطرق  الطالب  علىتعريف  املقرر  ي�صمل   
وتف�صريها من خالل التحليل والتحقيق والتعليق.

الهدف من املقرر:
1. اإملام الطالب بالأ�ص�ض العلمية لكتابة التحلل والتعليق واإجراء التحقيق.

2. متكني الطالب من اإعداد واإنتاج الأخبار لالإذاعة والتلفزيون.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

د. كرم �صلبي  فن الكتابة لالإذاعة والتلفزيون:  
اخلرب ال�صحفي و�صوابطه الإ�صالمية: د. كرم �صلبي

اأخبار التلفزيون بني التحليل والتنفيذ : موري جرين.
اخلرب الإذاعي : د. كرم �صلبي.

اخلرب الإذاعي والتلفزيوين : حممد معو�ض  بركات عبدالعزيز.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2مراجعة لتحرير الأخبار لالإذاعة والتلفزيونالأول
2كتابة التعليق الأخباري وال�صيا�صي للراديو والتلفزيونالثاين
2كتابة التحليل الأخباري وال�صيا�صي للراديو والتلفزيونالثالث
2التحقيق الريبورتاج الإذاعي )راديو(الرابع

2التحقيق الريبورتاج الإذاعي )تلفزيون(اخلام�ض
2حترير الأخبار املحلية + الأخبار الداخليةال�صاد�ض

2حترير الخبار اخلارجية العامليةال�صابع
2الأخبار الريا�صية التبادل الأخباريالثامن

2الفرتات الإخبارية )راديو(التا�صع
2الفرتات الإخبارية )تلفزيون(العا�صر

2تطبيق : اإعداد واإنتاج ن�صرة الأخبار )راديو(احلادي ع�صر
2تطبيق : اإعداد واإنتاج فرتة اأخبارية كاملة )راديو(الثاين ع�صر
2تطبيق : اإعداد واإنتاج عر�ض اأخباري )تلفازي(الثالث ع�صر

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
معرفة الطالب لالأٍ�ص�ض كتابة الأخبار لالإذاعة امل�صموعة واملرئية.  -

لالإذاعة  الإخبارية  والفرتات  والتحقيق  الأخباري  التعليق  لكتابة  الطالب  معرفة   -
والتلفزيون.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
Radio Dialogueالإلقاء الإذاعيمت - ذ ت 517

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر علىمتليك الطالب القدرات الالزمة لالأداء الإذاعي وفن تقدمي   
الربامج الإذاعية.

الهدف من املقرر:
تو�صيل  وفن  الإن�صائي  والتعبري  الكالم  اإنتاج  كيفية  على  الطالب  تدريب   .1

املعلومات.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- فن الإلقاء : عبد الوارث بحر.
- املذيع وفن تقدمي الربامج للراديو : د. كرم �صلبي.

- مدخل اإىل لغة الإعالم : د. جان جربان كرم.
- اللغة الإعالمية : د. عبد العزيز �صرف.

- فن اخلرب الذاعي : م�صطفي يو�صف كايف.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2ال�صوت: تعريفه، �صدة ال�صوت، درجة ال�صوت.الأول
احللق، الثاين  ، احلنجرة  الهوائية  الق�صبة  النطق:  اأع�صاء 

الل�صان، احلنك الأعلى، الأنف، ال�صفتان.
2

2اإنتاج الكالم: املوقف ، التنف�ض، النطق.الثالث
2النطق الرننيالرابع

2تنويع ال�صوت – درجة ال�صوت - القوةاخلام�ض
ل ال�صاد�ض  – )اإرادي  الإن�صاين  التعبري   – والكالم  اللغة 

اإرادي(
2

2القوانني العامة للنطق ال�صحيحال�صابع
2تطبيقاتالثامن

2اأ�صول الكالم يف اللغة العربية : خمارج احلروفالتا�صع
2�صفات احلروف ال�صدة الرخاوة اجلهر والهم�ضالعا�صر

الأ�صوات ال�صاكنة واأ�صوات اللني والأ�صتعالء التفخيم احلادي ع�صر 
والرتقيق

2

ال�صفري القلقلة الرنني )التكرار( النق�ض – املد الغدغام الثاين ع�صر
والإقالب والإخفاء

2

اأ�صاليب التنويع يف اأ�صوات اللغة العربية النرب التنغيم الثالث ع�صر
املف�صل الطول فن تو�صيل املعلومات

2

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة الطالب ال�صوت: تعريفه، �صدة ال�صوت، درجة ال�صوت.

- و اأ�صول الكالم يف اللغة العربية : خمارج احلروف.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
)3( Multimediaالو�صائط املتعددة )3(مت - ذ ت 518

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر تعريف الطالب بالربامج الأ�صا�صية يف احلا�صب الآيل لتوظيفها   
يف الإعالم.

الهدف من املقرر:
اإملام الطالب بالربامج الأ�صا�صية يف احلا�صب الآيل لتوظيفه يف ال�صتخدامات   .1

الإعالمية.
خلق �صلة عملية بني احلا�صب الآيل وطالب الإعالم.   .2

متكني الطالب من توظيف اإمكانات احلا�صوب يف العمل الإعالمي.   .3
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- اأ�صا�صيات الكمبيوتر : بورك الربت.
- اأوف�صت 2003 : كوال�صت واجن.

- مهارات احلا�صوب : مراد �صلفايا واآخرون.
- مقدمة يف علم احلا�صوب : ب�صري علي القاعدي.

- مدخل اإىل علم احلا�صوب : د. ريا�ض ال�صيد.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2التعرف على برنامج الفال�ض واأ�صا�صياته.الأول
2اإن�صاء ر�صومات ب�صيطة وتعديلها .الثاين
2اإن�صاء ر�صومات على طبقة واحدة وطبقات متعددة.الثالث
2احلركة با�صتخدام احلركة البيئية والأ�صكال البيئية.الرابع

2اإ�صافة ال�صوت والفيديو.اخلام�ض
2تقدمي الأفالم للجمهور .ال�صاد�ض

2التفاعلية مع الكائنات .ال�صابع
2مهام احلركة املعقدة .الثامن

2اإدارة الر�صومات وتدويرها.التا�صع
2ت�صدير الفال�ض لتن�صيقات اأخرى. العا�صر

2الطباعة من الفال�ض.احلادي ع�صر
2حتديث لقطات الفيديو.الثاين ع�صر
2ا�صتخدام ر�صومات مل يتم اإن�صاوؤها يف فال�ض.الثالث ع�صر

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
يف  ا�صتخدامها  من  ليتمكن  احلا�صوب  يف  الأ�صا�صية  للربامج  الطالب  معرفة   -

و�صائل الإعالم.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
Research Hallقاعة بحثمت - ذ ت 519

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب بكيفية البحث وو�صع خطة البحث .  
الهدف من املقرر:

- تعريف الطالب على اأهم امل�صادر واملراجع .
- اإحاطة الطالب باملناق�صات العلمية .

- اإك�صاب الطالب الكتابة العلمية ال�صحيحة )تدريب عملي(.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- �صمنارات ومناق�صات .
اأهم املراجع:

- التوثيق الإعالمي والن�صر الإلكرتوين يف ظل جمتمع املعلومات حممد اأبو العال.
- فن الخراج ال�صحفي : �صمرياحمد خليل.

- الخراج ال�صحفي : وليد عبدالفتاح النجار.
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- تدريب عملي يف التخ�ص�ض.
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ال�صوؤون العلمية

)2( Press Translationالرتجمة ال�صحفية )2(مت - ذ ت 620
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21142
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب باأ�ص�ض الرتجمة ال�صحفية.  
الهدف من املقرر:

زيادة وتعميق معرفة الطالب باملفردات الإجنليزية.  .1
اإك�صاب الطالب ملهارات نقل املعارف والأحداث من الإجنليزّية اإىل العربّية ومن   .2

العربّية اإىل الإجنليزّية .
اك�صاب الطالب مهارة الكتابة واخلطابة بالإجنليزية مع الإعالميني ال�صحفيني   .3

خا�صة .
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- )Journalism today( توما�ض بري.
- )Journalism of the news( �صتانلي جون�صون وجوليا هاري�ض 
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2مقدمة تعريفية عن املقررالأول
اأمثلة ومناذج لرتجمة الأخبار ال�صحفية من الإجنليزية الثاين

اإىل العربية
2

اأمثلة ومناذج لرتجمة اأخبار الراديو والتلفزيون من الثالث
الإجنليزية اإىل العربية

2

اأمثلة ومناذج لرتجمة ن�صو�ض �صحفية من الإجنليزية الرابع
اإىل العربية

2

اأمثلة ومناذج لرتجمة ن�صو�ض �صحفية من الإجنليزية اخلام�ض
اإىل العربية

2

اأمثلة ومناذج لرتجمة الن�صرات التعريفية والكتيبات ال�صاد�ض
من الإجنليزية اإىل العربية

2

2ن�صو�ض اإعالمية خمتارة للرتجمة يف برامج الإذاعةال�صابع
2ن�صو�ض اإعالمية خمتارة للرتجمة يف برامج التلفزيونالثامن

ن�صو�ض اإعالمية خمتارة للرتجمة يف برامج العالقات التا�صع
العامة

2

ال�صيا�صة العا�صر يف  للرتجمة  خمتارة  �صحفية  ن�صو�ض 
والقت�صاد والجتماع

2

2ن�صو�ض �صحفية خمتارة للرتجمة يف الطب وال�صيدلةاحلادي ع�صر
الزراعة الثاين ع�صر يف  للرتجمة  خمتارة  �صحفية  ن�صو�ض 

واحليوان والبيئة
2

2ن�صو�ض �صحفية خمتارة للرتجمة يف الأدب والفنون والرتاث الثالث ع�صر 
26جمموع ال�ساعات

خمرجات التعليم:
بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :

- معرفة الطالب للرتجمة ال�صحفية واأخذه لأمثله لرتجمة اأخبار من و�صائل الإعالم.
- تدريب الطالب على ترجمة ن�صو�ض اإعالمية يف الأخبار وال�صيا�صة والأدب.
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ال�صوؤون العلمية

Principles of Statisticمبادئ الإح�صاءمت - ذ ت 621
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب مببادئ علم الإح�صاء.  
الهدف من املقرر:

التعرف على طبيعة الإح�صاء كعلم ميكن ال�صتفادة منه عمليًا.  .1
القدرة على تطبيق العلم يف الواقع الإعالمي والت�صايل والإعالين عند عر�ض   .2

البيانات اإح�صائيًا.
منها يف  لالأ�صتفادة  الإح�صائية  املعلومات  الطالب على ت�صنيف  قدرات  تنمية   .3

درا�صة الظواهر مبعايري الت�صتت والتكرا ومعامل الأرتباط.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- الإح�صاء وطرق تطبيقاته يف البحث العلمي : اأني�ض كيخو.
- الريا�صيات والإح�صاء : جوردون بان كروت.

- الإح�صاء املتقدم : حممد فتحي حممد.
- نظريات و�صائل الإح�صاء : مواري �صيدجل.

- مبادئ وا�ص�ض املراجعة : حممد �صامي.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2التعريف بعلم الإح�صاء وعالقته بالعلوم الأخرىالأول
2ا�صتخدامات الإح�صاء كعلم يف امليدانالثاين
التعريف مبجتمع البحث والعينة وا�صتخدام اجلداول الثالث

التكرارية
2

2التمثيل البياين للبياناتالرابع
2قوانني النزعة املركزية : الو�صط – الو�صيطاخلام�ض
2قوانني النزعة املركزية : املنوالال�صاد�ض

2قوانني الت�صتت : النحراف املعياري وا�صتخداماتهال�صابع
2تطبيقات على قوانني النزعة املركزيةالثامن

2تطبيقات على قوانني الت�صتتالتا�صع
2الأرقام القيا�صية تعريفها وا�صتخداماتهاالعا�صر

2الأرقام القيا�صية : لالإ�صبري والبا�صكالاحلادي ع�صر
2برامج احلا�صوب الإح�صائيةالثاين ع�صر

24جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
معرفة الطالب على طبيعة الإح�صاء كعلم لال�صتفادة منه عمليًا.  -

مقدرة الطالب على تطبيق العلم يف الواقع الإعالمي والت�صايل والإعالين عند   -
عر�ض البيانات اإح�صائيًاً.
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ال�صوؤون العلمية

احلا�صوبمت - ذ ت 622
بور بوينت وكوريل درو

Computer
PowerPoint and corel Draw

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على اإملام الطالب بالربامج الأ�صا�صية يف احلا�صب الآيل لتوظيفه   
يف ال�صتخدامات الإعالمية.

الهدف من املقرر:
1. اإملام الطالب بهذا الربنامج وتوظيفه كو�صيلة تو�صيحية يف الربامج التلفزيونية.

2. و�صع اأر�صية مب�صطة لربنامج الت�صميم الإي�صاحي يف مرحلة متقدمة .
3. ال�صتفادة من ميزات واإمكانبات الربنامج يف التعبري عن املعلومات �صوريًا.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
اأ�صا�صيات الكمبيوتر : بورك الربت.

اأوف�صت 2003 : كوال�صت واجن.
مهارات احلا�صوب : مراد �صلفايا واآخرون.

مقدمة يف علم احلا�صوب : ب�صري علي القاعدي.
مدخل اإىل علم احلا�صوب         : د. ريا�ض ال�صيد.

بوربوينت 2000 : ترجمة مركز العريف والرتجمة.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفردات املقرراالأ�سبوع 
2ماهيم البو بوينت )م�صطلحات(الأول
2ميزات واإمكانيات بور بوينت الثاين
2اأ�ص�ض بور بوينتالثالث
2العمل مع العر�ض التقدميالرابع

2اإ�صافة الن�ض وتعديلهاخلام�ض
2تطبيق القوالب وتعديلهاال�صاد�ض

2ا�صتعمال نظام الألوانال�صابع
2اإدراج اللقطات الفنية واملعلوماتالثامن

واملخططات التا�صع البيانية  والر�صوم  اجلداول  اإدراج 
الهيكلية

2

2الر�صم يف بور بوينتالعا�صر
خم�ص�ض احلادي ع�صر  عر�ض  اإن�صاء   – ال�صرائح  عر�ض  اإنتاج 

وحتريره
2

العر�ض الثاين ع�صر مراجعة   – بوينت  البور  وبيانات  ال�صرائح 
التقدمي

2

2الو�صائط املتعددة والويبالثالث ع�صر 
26جمموع ال�ساعات

خمرجات التعليم:
بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :

- معرفة الطالب للحا�صوب والربامج التي ت�صتخدم يف الو�صائط الإعالمية.
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ال�صوؤون العلمية

Radio Engineeringالهند�صة الإذاعيةمت - ذ ت 623
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على متليك الطالب قدرًا من املعلومات يف املجال الفني والهند�صي   
لالإذاعة والتلفزيون.
الهدف من املقرر:

توفري املعلومات الأ�صا�صية يف جمال الهند�صة الإذاعية والتلفزيونية التي متكن   .1
الطالب م�صتقباًل من اإعداد واإخراج وكتابة الن�صو�ض لالإذاعة والتلفزيون.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- التلفزيون حممد فريد اأحمد.

- الت�صال الدويل والتكنولوجيا احلديثة : بروفي�صور علي �صمو.
- الإنتاج التلفزيوين وفنون الإخراج : كرم �صلبي.

- املداخل حلرفية الفن الإذاعي: يو�صف مرزوق.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفردات املقرراالأ�سبوع 
الهيكل العام للمجال الت�صايل – قنوات الت�صال – الأول

ماهية ال�صوت
2

املوجات ال�صوتية – الرتددات – اأنواع املوجات – الثاين
طويلة – ق�صرية - متو�صطة

2

املايكروفونات : اأنواعها ن كيفية ا�صتقبال ال�صوت – الثالث
حتويل ال�صوت لذبذبات

2

2الإر�صال ال�صتقبال الإذاعي.الرابع
– غرف اخلام�ض – الت�صجيل  – البث  اأ�صتيديوهات الإذاعة 

املراقبة – الغرف الهند�صية
2

2غرفة املراقبة الرئي�صيةال�صاد�ض
2الإر�صال وال�صتقبال التلفزيوين.ال�صابع
2الغرفة الفنية – فيديو كامريا كنرتولالثامن

2ا�صتيديوهات التلفزيون البالتوه غرفة الإخراجالتا�صع
2موجات البث التلفزيوينالعا�صر

2كامريا التلفزيوناحلادي ع�صر 
2الأنظمة التلفزيونيةالثاين ع�صر
القمر ال�صناعي العربي – املحطات الأر�صية لالأقمار الثالث ع�صر 

ال�صناعية
2

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :ـ
- معرفة الطالب للهيكل العام للمجال الت�صايل - قنوات الت�صال - ماهية ال�صوت.

- معرفة الطالب للموجات ال�صوتية - الرتددات - اأنواع املوجات.
- معرفة الطالب لأ�صتيديوهات الإذاعة - البث - الت�صجيل - غرف املراقبة - الغرف.
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ال�صوؤون العلمية

Digital Photographingالت�صوير الرقميمت - ذ ت 624
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على اإملام الطالب بفن الت�صوير الإلكرتوين من كل اجلوانب.  
الهدف من املقرر:

الفكار  عن  للتعبري  وا�صتخدامها  الت�صوير  قواعد  معرفة  من  الطالب  متكني   .1
واملعلومات ب�صورة مقنعة وممتعة.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- الإنتاج التلفزيوين وفنون الإخراج: د. كرم �صلبي.

- كامريا الت�صجيل التلفزيوين : م. فاروق �صيد ح�صني.
- التلفزيون فن: د. فوزية فهيم.

- العمل التلفزيوين: ترجمة متا�صر توفيق.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2الت�صوير الإلكرتوين ، اأهميته، تاريخه.الأول
2اأنواع كامريا التلفزيون: اأجزاء الكامريا الرئي�صيةالثاين
2الكامريا داخل الأ�صتيديو خارجه حوامل الكامرياتالثالث
2حركات الكامريا املختلفةالرابع

2متابعة حركات الكامريا املختلفةاخلام�ض
2زوايا الكامرياال�صاد�ض

2متابعة زوايا الكامريا ال�صابع
2اللقطاتالثامن

2التكوينالتا�صع
2عد�صات الكامرياالعا�صر

، م امل�صور احلادي ع�صر  الت�صوير ن املخرج امل�صور  مهام مدير 
وعالقتهم بالت�صوير

2

2ديكوباج الت�صويرالثاين ع�صر
2الت�صوير واملونتاج )التوليف( تطبيقاتالثالث ع�صر 

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
معرفة الطالب للت�صوير الإلكرتوين ، اأهميته، تاريخه.  -

وحركات  الرئي�صية  الكامريا  اأجزاء  التلفزيون:  كامريا  لأنواع  الطالب  معرفة   -
الكامريا.

معرفة الطالب لتطبيقات الت�صوير واملونتاج )التوليف(.  -
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ال�صوؤون العلمية

حترير الأخبار لالإذاعة مت - ذ ت 625
والتلفزيون )2(

Editing News for Radio
and TV )2(

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على متكني الطالب من �صياغة وحترير الأخبار لالإذاعة والتلفاز   
وفق الأ�ص�ض العلمية.
الهدف من املقرر:

تعريف الطالب باأهمية الأخبار واأنواعها ووظائفها وم�صادرها وطرق تقدميها   .1
واأ�صاليب كتابتها.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية

- م�صروع بحثي
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي

اأهم املراجع:
- اخلرب الإذاعي والتلفزيوين :  د. حممد معو�ض.

- فن �صناعة اخلرب : د. بركات عبد العزيز.
- دليل ال�صحفي يف العامل الثالث : د. نوال حممد عمر.

- فن التحرير الإعالمي : د. عبد العزيز �صرف.
- وكالت الأنباء : د. اإبراهيم اإمام. 
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفردات املقرراالأ�سبوع
للراديو الأول حترير  الإعالمي  التحرير  مفهوم  مدخل 

والتلفزيون
2

اخلرب الإعالمي : اخلرب الإذاعي – اخلرب التلفزيوين الثاين
اأ�ص�ض وعنا�صر

2

اخلرب الثالث اأق�صام  والتلفزيون  للراديو  اخلرب  حترير 
)مقدمة، ج�صم، خامتة(

2

2�صياغة الأخبار الراديو - التلفزيون - الوكالتالرابع
2م�صادر الأخبار الإذاعية – راديواخلام�ض
2م�صادر الأخبار التلفزيونيةال�صاد�ض

2اأق�صام ال�صتماع ال�صيا�صيال�صابع
2التقارير الأخباريةالثامن

2اإعداد ن�صرات الأخبار لالإذاعة امل�صموعةالتا�صع
2اإعداد العرو�ض الأخبارية لالإذاعة املرئيةالعا�صر

)اإعادة احلادي ع�صر  + للراديو  الأخبار  �صياغة  على  تطبيقات 
�صياغة الأخبار(

)اإعادة الثاين ع�صر  + للراديو  الأخبار  �صياغة  على  تطبيقات 
�صياغة الأخبار(

2

)اإعادة الثالث ع�صر  + للتلفزيون  الأخبار  �صياغة  على  تطبيقات 
�صياغة الأخبار(

2

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة الطالب ملفهوم التحرير الإعالمي حترير للراديو والتلفزيون.

- معرفة الطالب لتحرير اخلرب للراديو والتلفزيون اأق�صام اخلرب.
- معرفة الطالبالإعداد ن�صرات الأخبار لالإذاعة امل�صموعة واملرئية والتقارير.
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ال�صوؤون العلمية

تخطيط اإنتاج الربامج مت - ذ ت 626
لالإذاعة والتلفزيون )1(

Planning and Producing 
Programs for Radio and TV )1(

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

اأ�ص�ض تخطيط الربامج الإذاعية والتاأليف  ي�صمل املقرر على متليك الطالب   
بينها وال�صيا�صة الإعالمية.

الهدف من املقرر:
1. متكني الطالب من اإدراك مراحل اإنتاج الربامج يف الإذاعة والتلفزيون .

2. تعريف الطالب باأنواع ومراحل ومقدمات اإنتاج الربامج يف الإذاعة والتلفزيون.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- اإنتاج الربامج للراديو والتلفزيون ـ )النظرية والتطبيق( : عماد ح�صن مكاوي.
- التخطيط الإعالمي ) املفاهيم والإطار العام( : حميد جادع الديلمي.

- تخطيط واإنتاج الربامج الإذاعية : �صالح الدين الفا�صل.
- اجتاهات حديثة يف اإنتاج الربامج الإذاعية :  د. بركات عبد العزيز.

اإنتاج الربامج الذاعية والتلفزيونية  :د. حممد معو�ض + بركات عبدالعزيز.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفردات املقرراالأ�سبوع
2مفهوم التخطيط واأهميته يف الإذاعة والتلفزيون.الأول
2اأهداف وعنا�صر تخطيط برامج الإذاعة والتلفزيون.الثاين
الإذاعة الثالث يف  الرباجمية  الدورات  التخطيط  م�صتويات 

والتلفزيون.
2

الإذاعة الرابع برامج  وتخطيط  الإعالمية  ال�صيا�صة 
والتلفزيون.

2

الإذاعة اخلام�ض يف  الرباجمية  الدورة  تخطيط  اأ�ص�ض 
والتلفزيون.

2

2موارد الإنتاج الإذاعي والتلفازيال�صاد�ض
2املهن الإعالمية امل�صاوؤكة يف اإنتاج الربامج ال�صابع
2مقومات جناح الإنتاج يف الإذاعة والتلفزيون.الثامن

2اأنواع الإنتاج يف الإذاعة والتلفزيون.التا�صع
2مكونات الإنتاج التلفزيوينالعا�صر

2موكونات الإنتاج الإذاعياحلادي ع�صر 
2مراحل اإنتاج الربامج يف الإذاعة والتلفزيون.الثاين ع�صر
2�صياغة الن�ض الإذاعيالثالث ع�صر 

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
معرفة الطالب مفهوم التخطيط واأهميته يف الإذاعة والتلفزيون. واأهداف وعنا�صر   -
تخطيط برامج الإذاعة والتلفزيون.وال�صيا�صة الإعالمية وتخطيط برامج الإذاعة 

والتلفزيون.
�صياغة الن�ض الإذاعي.  -
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ال�صوؤون العلمية

)3( Press Translationالرتجمة ال�صحفية )3(مت - ذ اأ 727
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21142
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب الرتجمة للقيام بالّدعوة والتعريف بالإ�صالم   
باللغة الأجنبية.

الهدف من املقرر:
متكني الطالب للقيام بالّدعوة والتعريف بالإ�صالم باللغة الأجنبية )الإجنليزية(   .1

وتعريفه بامل�صادر العلمية لتاأهيله لهذه املهمة. 
الّدعوة  وظيفة  يف  العربية  غري  اللغات  معرفة  لأهمية  الطالب  نظر  لفت   .2

الإ�صالمّية.
تعريف الطالب بقواعد واأ�ص�ض الرتجمة ال�صحيحة للن�صو�ض املقد�صة واملعاين   .3

الإ�صالمية مبا يتفق مع اأحكام ال�صرع.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- )Journalism today( توما�ض بري.
- )Journalism of the news( �صتانلي جون�صون وجوليا هاري�ض 
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفردات املقرراالأ�سبوع
2م�صطلحات دينيةالأول
2اآيات كونيةالثاين
اأحاديث : املنهيات : النهي عن الظلم والنهي عن الغيبة الثالث

والنهي عن احل�صد والبغ�صاء 
2

2الأخبارالرابع
2م�صطلحات قانونيةاخلام�ض
2مفهوم املرياث ودوره القت�صادي والجتماعيال�صاد�ض

2مبادئ احلكم يف الإ�صالم : العدل امل�صاواة ال�صورى ال�صابع
2مفهوم الزواج يف الإ�صالم الثامن

2جانب من �صرية الر�صول �صلى الله عليه و�صلمالتا�صع
2جانب من اأخالق ال�صحابةالعا�صر

2�صبهات حول الإ�صالم والرد عليهااحلادي ع�صر
2�صبهات حول الإ�صالم والرد عليهاالثاين ع�صر

24جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
معرفة الطالب للقيام بالّدعوة والتعريف بالإ�صالم باللغة الأجنبية )الإجنليزية(.  -

تعريف الطالب بقواعد واأ�ص�ض الرتجمة ال�صحيحة للن�صو�ض املقد�صة واملعاين   -
الإ�صالمية مبا يتفق مع اأحكام ال�صرع.
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ال�صوؤون العلمية

Media Learning Programsالربامج التعليميةمت - ذ ت 728
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

الإذاعة  به  تقوم  الذي  التعليمي  بالدور  الطالب  تعريف  على  املقرر  ي�صمل   
والتلفزيون جتاه فئات املجتمع املختلفة.

الهدف من املقرر:
للخدمة  والتلفزيوين  الإذاعي  العمل  فنون  ا�صتغالل  من  الطالب  متكني   .1

التعليمية.
التعرف على اأ�صاليب التعليم عن ُبعد واجلامعة املفتوحة.  .2

ب�صكل  وال�صودان  ب�صكل عام  واملتقدمة  النامية  الدول  يتجارب  الطالب  يلم  اأن   .3
خا�ض يف جمال التعليم.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- الإذاعة وتعليم الكبار : اأجنا�ض واين يوز ترجمة احتاد اإذاعات الدول العربية.

- و�صائل التعليم والإعالم : فتح الباب عبد احلليم.
- تعليم الكبار يف الدول العربية : بحث اأحمد الزين �صغريون.

- الإذاعة ال�صمعية )و�صيلة ات�صال وتعلم( : د م�صطفى حممد عي�صى.
- مهارات الت�صال لالإعالميني والرتبويني والدعاة: حممد منري حجاب.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2مدخل الإعالم والتعليمالأول
2دور الإذاعة والتلفزيون يف التعليم الثاين
2الربامج التعليمية يف الإذاعةالثالث
2الربامج التعليمية وتعليم الكبار يف الإذاعةالرابع

2الربامج التعليمية وحمو الأمية يف الإذاعةاخلام�ض
2الربامج التعليمية الرتبوية لالأطفال يف الإذاعةال�صاد�ض

2برامج التعليم قبل املدر�صي يف التلفزيونال�صابع
2الربامج التعليمية يف التلفزيونالثامن

2الربامج التعليمية الرتبوية لالأطفال يف التلفزيونالتا�صع
2تقنيات التعليم يف التلفزيونالعا�صر

2اجلامعة املفتوحة )اخل�صائ�ض والو�صائل(احلادي ع�صر 
2التعليم عن بعدالثاين ع�صر
2برامج التدريب يف التلفزيونالثالث ع�صر 

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة الطالب لفنون العمل الإذاعي والتلفزيوين للخدمة التعليمية.
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ال�صوؤون العلمية

Development Communicationالت�صال التنمويمت - ذ ت 729
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

التنمية   – ال�صاملة  التنمية  بجوانب  الطالب  تعريف  على  املقرر  ي�صمل   
القت�صادية وال�صيا�صية والجتماعية والتنمية الفكرية والروحية، والتنمية الثقافية 

والعلمية مع عدم اإغفال التنمية الريفية.
الهدف من املقرر:

اإك�صاب الطالب قدرًا من املفاهيم الأ�صا�صية للتنمية .  .1
معاجلة الدور الذي ميكن لو�صائل الإعالم اأن تطلع به خا�صة الإذاعة والتلفزيون.   .2

التعريف بربامج التنمية يف الإذاعة والتلفزيون واأثرها يف الإ�صهام يف حتقيق   .3
التنمية.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- الإعالم التنموي : حممود اخلطيب.

- الإعالم والتنمية ـ د. حممد �صيد حممد.
- و�صائل الإعالم والتنمية ـ وليرب �صرام ـ ترجمة اأديب يو�صف.

- ال�صحافة وق�صايا التنمية الجتماعية يف الدول النامية : عبد احلكيم خليل م�صطفى.
- الإعالم والتنمية ق�صايا وم�صكالت : عبدالنبي عبداملطلب.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2التنمية ) تعريفها ، مفاهيمها(.الأول
التنمية ال�صاملة : �صيا�صية – اقت�صادية – اجتماعية الثاين

ريا�صية  - – ثقافية 
2

2نظرية التنميةالثالث
2التنمية يف العامل الثالث الرابع

2التنمية يف ال�صوداناخلام�ض
2املنظور الإ�صالمي للتنميةال�صاد�ض

2دور و�صائل الإعالم يف التنمية )تطبيقًا على ال�صودان(ال�صابع
برامج التنمية يف الإذاعة والتلفزيون:الثامن

اأ الطفال - ال�صباب - املراأة
2

ب العمال – املزارعون – الرعاةالتا�صع
ج برامج التنمية الثقافية 

2

د برامج التنمية ال�صيا�صية والقت�صادية هـ برامج التنمية العا�صر
الجتماعية )توجيه حماربة العادات املعوقة للتنمية( 

2

2احلمالت الإعالمية يف خدمة ق�صايا التنميةاحلادي ع�صر 
2اإنتاج برنامج تنموي اإذاعيالثاين ع�صر
2متابعة اإنتاج برنامج تنموي اإذاعيالثالث ع�صر 

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
 – – اجتماعية  – اقت�صادية  : �صيا�صية  ال�صاملة  التنمية  الطالب ملفهوم  معرفة   -

ثقافية – ريا�صية.
معرفة الطالب لنظريات التنمية – معرفة الطالب للتنمية يف ال�صودان ودول العامل   -

الثالث.
معرفة الطالب لكيفية اإنتاج الربامج التنموية.  -
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
Communication Techniquesتقنيات الت�صالمت - ذ ت 730

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب بتقنيات الت�صال وكيفية عملها ووظائفها   
املختلفة.

الهدف من املقرر:
تعريف الطالب بتقنيات الت�صال وكيفية عملها ووظائفها املختلفة.  .1

على  الت�صالية  لالأغرا�ض  التقنيات  وتوظيف  ا�صتخدام  من  الطالب  متكني   .2
خمتلف م�صتوياتها.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
1. التلفزيون : لواء حممد فريد.

2. قنوات ف�صائية يف علم �صاكن : د. اإن�صراح ال�صال.
3. الإعالم الدويل عرب الأقمار ال�صناعية : د. اإن�صراح ال�صال.

4. تكنولوجيا الت�صال احلديث يف ع�صر املعلومات : د. عماد ح�صن مكاوي. 
5. الوظيفة الإعالمية ل�صبكة الإنرتنت: عبد امللك ردمان.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2تكنولوجيا الت�صال عن بعد .الأول
2تكنولوجيا احلا�صبات الإلكرتونية.الثاين
2الت�صال الكابلي )اخلطي(الثالث
2تكنولوجيا الأقمار ال�صناعية .الرابع

2امليكرويف ) املوجات املنتاهية الق�صر (.اخلام�ض
2تكنولوجياالت�صال الرقمي والتماثلي.ال�صاد�ض

2تكنولوجيا الألياف ال�صوئية.ال�صابع
2ال�صبكة العاملية للمعلومات www.الثامن

2الربيد الإلكرتوين واملوؤمترات عن بعد .التا�صع
2الفيديو كا�صيت والفيديو دي�صك.العا�صر

2الفيديو تك�صت والتليتك�صت.احلادي ع�صر 
2الو�صائط املتعددة وال�صتخدامات.الثاين ع�صر
2م�صتقبل تقنيات الت�صال.الثالث ع�صر 

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
معرفة الطالب لكل تقنيات الت�صال وكيفية عملها ووظائفها املختلفة.  -

التقنيات لالأغرا�ض الت�صالية على خمتلف  الطالب ل�صتخدام وتوظيف  معرفة   -
م�صتوياتها.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
Radio Dramaالدراما الإذاعيةمت - ذ ت 731

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على اك�صاب الطالب التذوق الفني واملعرفة العلمية بالعمل الدرامي.  
الهدف من املقرر:

متكني الطالب من �صياغة ق�صايا املجتمع وم�صكالته وطموحاته من خالل قالب   .1
الدراما.

واجلمالية  الفنية  لالأ�ص�ض  مطابقتها  ناحية  من  الدرامية  الأعمال  على  احلكم   .2
مبقايي�ض علمية.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- الدراما التلفزيونية : حمي الدين عبد احلليم.
- البناء الدرامي يف الإذاعة والتلفزيون : �صامية اأحمد علي.

- �صناعة الأفالم : ترجمة حممد علي نا�صف.
- الإعداد الدرامي : عبد دياب.

- الدراما الإذاعية : عبد املجيد �صكري.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفردات املقرراالأ�سبوع
2مدخل للمادة تعريف ومن�صاأ الدراماالأول
2�صور الدراما– اأ�ص�ض التمثيلية امل�صرحيةالثاين
– الثالث والأ�ص�ض  واخلطوات  القواعد   : الدراما  كتابة 

الفكرة – املو�صوع ال�صخ�صية
2

2بناء العقد ال�صراع احلوارالرابع
2العر�ض ، الإعداد ، املناظر ، كتابة الن�ضاخلام�ض
2التمثيلية الإذاعية بالراديو : الوحدة العقدة ال�صخ�صيةال�صاد�ض

احلوار – العر�ض – املوؤثرات ال�صوتية – املو�صيقى ال�صابع
الت�صويرية

2

2حرية كتابة الإذاعة و�صكل الن�ضالثامن
2مناذج تطبيقيةالتا�صع
2التمثيلية التلفزيونية – التلفزيون ، اختيار املو�صوعالعا�صر

الوحدةن احلادي ع�صر  : وبناءها  التلفزيونية  التمثيلية  تخطيط 
ال�صخ�صيات، احلوار ، الديكور 

2

فن كتابة ال�صيناريو، بناء الق�صةن مادة ال�صيناريو، الثاين ع�صر
)احلركة()مل�صاهد(

2

طرق الثالث ع�صر  ، الكامريا  حركات   ، التمثيلية  يف  التوزيع 
وو�صائل النتقال

2

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
 – الفكرة   – والأ�ص�ض  واخلطوات  القواعد   : الدراما  كتابة  ل  الطالب  معرفة   -

املو�صوع ال�صخ�صية.
فن كتابة ال�صيناريو، بناء الق�صة من مادة ال�صيناريو.  -
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
)Designing( Computerاحلا�صوب )ت�صميم اإي�صاحي(مت - ذ ت 732

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على متكني الطالب من توظيف الت�صميم الإي�صاحي يف الربامج   
التلفزيونية املختلفة كال�صعار والنتقالت والربط.

الهدف من املقرر:
1. اإ�صافة م�صدر تعبريي وجمايل مل�صادر ال�صورة التلفزيونية.

2. ا�صتغالل امكانات الربامج يف الديكور واخللفيات توفريًا للجهد والوقت واملال.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- الفباء النرتنت : بيرت داي�صون وبات كوملان – ترجمة مركز العريب والربامج.
- كيف يعمل النرتنت : برل�صتون غرال – ترجمة مركز العريب والربامج.

- دليلك ال�صامل اإىل �صبكة النرتنت : م م�صطفى ال�صيد.
- الوظيفة الإعالمية ل�صبكة الإنرتنت: عبد امللك ردمان. 

- تكنولوجيا الت�صال احلديث يف ع�صر املعلومات : د. عماد ح�صن مكاوي.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفـردات املقرراالأ�سبوع
2التعرف على برنامج الفوتو�صوب.الأول
2التعرف على عمليات الر�صم والتلوين والتحرير.الثاين
2الأ�صاليب املختلفة ملعاجلة الر�صومات.الثالث
2حتديد اأجزاء من ال�صورة وتعبئتها الألوان.الرابع

2التعامل مع ال�صفا فيات.اخلام�ض
2اإن�صاء �صورة ر�صومية على الويب.ال�صاد�ض

2التعرف على برنامج الـ 3D Max.ال�صابع
2اإن�صاء الكائنات .الثامن

2الكائنات املركبة.التا�صع
2التحريك واإ�صافة املوؤثرات.العا�صر

2التحريك ال�صبكي.احلادي ع�صر
2الإ�صاءة واآلت الت�صوير.الثاين ع�صر
2معاجلة امل�صاهد وم�صائل الإخراج.الثالث ع�صر

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :ـ
معرفة الطالب ماهية الت�صميم الإي�صاحي – اإمكاناته – اإ�صتخداماته – الفرق   -

بينه وبني الت�صميم ال�صناعي الهند�صي.
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ال�صوؤون العلمية

التوثيق ونظم املعلومات مت - ذ ت 733
ال�صحيفة

Documentation and 
Information Systems

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب بفنيات التوثيق ال�صحفي واأهميته.  
الهدف من املقرر:

1. تعريف الطالب بفنيات التوثيق ال�صحفي واإدراك اأهميته واأهدافه.
2. بيان موقع التوثيق يف الإعالم ال�صحفي وكيفية تطويره

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- مراكز املعلومات ال�صحفية : حممد فتحي عبد الهادي.

- مدخل علم املعلومات واملكتبات : احمد بدر.
- مقدمة يف علم املعلومات   : حممد فتحي عبد الهادي.

- تكنولوجيا املعلومات والت�صالت يف املكتبات املدنية : بهجة مكي.
- التوثيق الإعالمي : علي عجوة.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2مدخل تعريفي بالتوثيق ونظم املعلوماتالأول
2توثيق املعرفة يف الع�صور القدميةالثاين
2توثيق املعرفة يف الإ�صالمالثالث
جهاز الرابع داخل  وموقعه  ال�صحفية  املعلومات  مركز 

التحرير
2

2احلاجة اإىل مراكز معلومات �صحفيةاخلام�ض
2اأهداف مراكز املعلومات ال�صحفيةال�صاد�ض

2م�صادر املعلومات يف مراكز املعلوماتال�صابع
2احل�صول على م�صادر املعلومات واختيارهاالثامن

2املعاجلات الفنية مل�صادر املعلومات ال�صحفيةالتا�صع
2ت�صنيف اأوعية املعلومات ال�صحفيةالعا�صر

2خدمات مراكز املعلومات ال�صحفيةاحلادي ع�صر
املعلومات الثاين ع�صر مراكز  يف  الفيلمية  امل�صغرات  ا�صتخدام 

ال�صحفية
2

املعلومات الثالث ع�صر  مراكز  يف  الآلية  احلا�صبات  ا�صتخدام 
ال�صحفية

2

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
معرفة الطالب للتوثيق ونظم املعلومات قدميًا وحديثًا.  -

معرفة الطالب لنظم توثيق املعرفة يف الإ�صالم.  -
معرفة الطالب مل�صادر املعلومات وكيفية حفظ املعلومات وتخزينها وا�صرتجاعها   -

باإ�صتخدام الو�صائط.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
International Relationshipالعالقات الدوليةمت - ذ ت 734

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على مفاهيم تفيد الطالب يف فهم ال�صراعات العاملية وامل�صكالت   
ال�صيا�صة الدولية والإقليمية لي�صتفيد منها يف فهم الخبار.

الهدف من املقرر:
ال�صيا�صة  وامل�صكالت  العاملية  ال�صراعات  فهم  الطالب  اإىل متليك  املقرر  تهدف   .1
الإخبارية  العرو�ض  واإثراء  الخبار  فهم  منها يف  لي�صتفيد  والإقليمية  الدولية 
لالإ�صهام بالراأي والتحليل ال�صيا�صي والتعليقي على الخبار ، ولإجناز عملي 
ال�صيا�صية  العلوم  يف  املتخ�ص�صني  مع  الغذاعية  واأحاديثه  ملقابالته  �صحيح 
الدرا�صات  يف  والباحثني  الديلوما�صية  العاملية  واملنظمات  الدويل  والقانون 

ال�صيا�صية والع�صكرية وال�صرتاتيجية.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- العالقات ال�صيا�صية الدولية : فتحية نداوي.
- ال�صيا�صة الدولية : هانز مورغان قا.

- ال�صيا�صة العاملية : ك.ج.هول�صتي.
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ال�صوؤون العلمية

- مطبوعات العالقات الع�صر التكنلوجيا احلديثة : د. جباره عطية جباره.
- العالقات يف املوؤ�ص�صات وال�صركات املختلفة : د. عبد الرازق الدليمي.

ال�ساعاتمفردات املقرراالأ�سبوع
2طبيعة ال�صيا�صة العاملية )املفاهيم العامة(الأول
2املفاهيم التقليدية لتحليل ال�صيا�صة الدوليةالثاين
2املفاهيم التقليدية لتحليل ال�صيا�صة الدوليةالثالث
2مفاهيم اتخاذ القرار ومراحلهالرابع

2انهيار النظم يف ال�صيا�صة الدولية اخلام�ض
2بنية النظام الدويل يف ال�صيا�صة اخلارجيةال�صاد�ض

2اأهداف ال�صيا�صة اخلارجية - الدبلوما�صية ال�صابع
2العنا�صر املتغرية يف العالقات الدولية – املنظماتالثامن

2ا�صرتاتيجية الدول يف ال�صيا�صة اخلارجيةالتا�صع
2النظام العاملي اجلديد مقوماته م�صتقبلهالعا�صر

2اأزمة القانون الدويل بعد ت�صاعد القوى المريكيةاحلادي ع�صر 
الدول الثاين ع�صر على  ال�صغط  الدولية يف  ال�صيا�صة  اخالقيات 

النامية
2

الإن�صان واآثارها الثالث ع�صر  الأقليات وق�صايا حقوق  م�صكالت 
يف ال�صيا�صة الوطنية

2

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
النظم  انهيار  واأ�صباب  العامة(  )املفاهيم  العاملية  ال�صيا�صة  طبيعة  الطالب  معرفة   -
اأهداف  و  اخلارجية   ال�صيا�صة  الدويل يف  النظام  بنية  و  الدولية  ال�صيا�صة  يف 

ال�صيا�صة اخلارجية – الدبلوما�صية.
النظام العاملي اجلديد مقوماته م�صتقبله.  -
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
الرتجمة )م�صطلحات اإذاعية(مت - ذ ت 836

)5(
Translation )Radio( )5(

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على قدر واف من امل�صطلحات العلمية والفنية امل�صتخدمة يف   
جمال الإذاعة والتلفزيون، لكي ميلم الطالب.

الهدف من املقرر:
متكني الطالب من التعامل مع حمطات الإذاعة والتلفاز على كل امل�صتويات املحلية   .1

والإقليمية والعاملية.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

Journalism : توما�ض بريي -
Journalism the News  رتانلي جون�صون، جوليان هاري�ض -

Communication : فونان ترو -
Television News ووري جربين -
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفـردات املقرراالأ�سبوع
Introduction to Televion and broadcasting2الأول
T.V and broadcasting stations2الثاين
T.V and broadcasting program2الثالث
T.V and broadcasting program2الرابع

Telecommunication & Satellites2اخلام�ض
International  News Bulletins2 ال�صاد�ض

Technical term in the control room and ال�صابع
 studio of T.V

2

Waves2 الثامن
T.V techniques2 التا�صع
T.V and broadcasting dirction2 العا�صر

T.V Engineering2احلادي ع�صر
Staf in T.V  and broadcasting2الثاين ع�صر
Broadcasting Engineering2الثالث ع�صر

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة ترجمة امل�صطلحات الإعالمية.

- معرفة مناهج ومذاهب الرتجمة.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
 Media Institutionsاإدارة املوؤ�ص�صات الإعالميةمت - ذ ت 837

Administration
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تزويد الطالب بفكرة عامة عن اإدارة املوؤ�ص�صات الإعالمية   
وب�صفة خا�صة الإذاعة والتلفزيون والقنوات الف�صائية.

الهدف من املقرر:
و�صركات  والتلفاز  الإذاعة  ملوؤ�ص�صات  الأ�صا�صية  بالوحدات  التف�صيلية  املعرفة   .1

الإنتاج الإعالمي.
التعرف على كيفية اإدارة املحطات الإذاعية والقنوات الف�صائية وما يتعلق بذلك   .2

من الإملام بالتطور التكنولوجي يف جمال الت�صال.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

- اإدارة هيئة الراديو والتلفزيون : روبري فاجنرمي
- اإدارة املوؤ�ص�صات الإعالمية: علي ر�صا، عاطف عديل.

- اإدارة الإعالم واقت�صادياته : د. حممود عزت اللحام واخرون.
- ادارة العالقات العامة وبراجمها : د.زهري عبداللطيف عابد + د.احمد العابد ابو ال�صعيد.

- ادارة املوؤ�ص�صات الإعالمية :حممد فريد عزت.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفردات املقرراالأ�سبوع
2علم الإدارة ـ املفهوم، العنا�صر.الأول
2وظائف الإدارة واأنواعها.الثاين
2اإدارة املوؤ�ص�صات الإعالمية.الثالث
اإدارة هيئات وموؤ�ص�صات الإذاعة والتلفزيون : قطاع الرابع

الإذاعة – قطاع التلفزيون –قطاع الهند�صة – قطاع 
الأنتاج وال�صوؤون القت�صادية

2

وال�صوؤون اخلام�ض الأخبار  الإذاعية:  املوؤ�ص�صات  اإدارة 
ال�صيا�صية، الربامج العامة، التنفيذ والت�صغيل.

2

اإدارة املوؤ�ص�صات التلفزيونية ) القنوات الف�صائية (: ال�صاد�ض
الأخبار وال�صوؤون ال�صيا�صية، الربامج العامة، التنفيذ 

والتن�صيق، الهند�صة والت�صغيل.

2

اإدارة املوؤ�ص�صات التلفزيونية: ال�صوؤون املالية والإدارية، ال�صابع
العالقات العامة والدولية، التبادل الرباجمي.

2

2الهيئة ال�صودانية لالإذاعة والتلفزيون – قطاع الإذاعة الثامن
2الهيئة ال�صودانية لالإذاعة والتلفزيون – قطاع التلفزيونالتا�صع
القطاع العا�صر  – والتلفزيون  لالإذاعة  ال�صودانية  الهيئة 

القت�صادي
2

ال�صوؤون احلادي ع�صر   – والتلفزيون  لالإذاعة  ال�صودانية  الهيئة 
الفنية والهند�صية

2

2قناة ال�صروق الف�صائية.الثاين ع�صر
24جمموع ال�ساعات

خمرجات التعليم:
بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :

- معرفة الطالب لآلية اإدارة ب�صورة عامة و املوؤ�ص�صات الإعالمية ب�صورة خا�صة.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
)Internet( Computerاحلا�صوب )تطبيقات اإنرتنت(مت - ذ ت 738

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تعريف الطالب بال�صبكة الدولية للمعلومات.  
الهدف من املقرر:

الإذاعي  العمل  جمال  يف  للمعلومات  الدوولية  ال�صبكة  مبزايا  الطالب  تعريف   .1
والتلفازي.

اإملام الطالب باأهمية اإن�صاء مواقع اإذاعية وتلفازية على ال�صبكة .  .2
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية
- م�صروع بحثي

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي
اأهم املراجع:

- الفباء الإنرتنت : بيرت داي�صون وبات كوملان / ترجمة مركز التعريب والرتجمة.
- تعلم كيف تعمل الإنرتنت : برا�صتون غرال.

- دليلك ال�صامل اإىل �صبكة الإنرتنت : م. م�صطفى ال�صيد .
- كيف نن�صئ wep page : م. م�صطفى ال�صيد.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفـردات املقرراالأ�سبوع
2ماهية ال�صبكة العاملية للمعلومات ) الإنرتنت (.الأول
2الهيكلية الأ�صا�ض لالإنرتنت .الثاين
2الت�صال يف الإنرتنتالثالث
2مبادئ اخلطط ل�صبكات النرتنتالرابع

2اإن�صاء خطة الإنرتنت.اخلام�ض
2و�صع خطة ملحتوى الإنرتنت.ال�صاد�ض

2و�صع خطة لأمن الإنرتنت.ال�صابع
 2اختيار اأجهزة الإنرتنت وبراجمهاالثامن

2كيفية عمل ال�صبكة العاملية للمعلوماتالتا�صع
2التوا�صل عرب الإنرتنتالعا�صر

2الو�صائط املتعددة يف الإنرتنت .احلادي ع�صر
2تثبيت برامج الإنرتنت. الثاين ع�صر
2اإ�صافة حمتوى ل�صبكة الإنرتنت.الثالث ع�صر

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- معرفة الطالب ل ماهية ال�صبكة العاملية للمعلومات )الإنرتنت(.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
Agricultural Mediaالإعالم الزراعيمت - ذ ت 839

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على اأهم مفاهيم الزراعي   
الهدف من املقرر:

1. تهدف املقرر اإىل تزويد الطالب مفاهيم الإعالم الزراعي.
2. يتعرف على مفاهيم التخطيط لالإعالم الزراعي.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- الإعالم املتخ�ص�ض  :د.اأديب خ�صور.

- الزراعة الدائمة    : بل مولي�صون  مايا�صالي.
- الزراعة املروية : ح�صن حممد احلديدي.

- الإر�صاد الزراعي املفهوم والتطبيق يف دول العامل الثالث : حممد عو�ض �صالح اأحمد.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفردات املقرر االأ�سبوع
2 الأول   تعريف الزراعة
2 الثاين   اأنواع الزراعة
2 الثالث  العوامل التي توؤثر يف الزراعة وم�صكالتها
2 الرابع )الإعالم الزراعي )املفهوم واخل�صائ�ض
2 اخلام�ض  الزراعة يف القراآن الكرمي
2 ال�صاد�ض  مو�صوعات الإعالم الزراعي
2 ال�صابع  التخطيط لالإعالم الزراعي
2 الثامن  اأهداف الإعالم الزراعي
2 التا�صع   العوامل املوؤثرة يف الإعالم الزراعي
2 العا�صر   مناذج من الربامج الإذاعية الزراعية
2 احلادي ع�صر  مناذج من الربامج التلفزيونية الزراعية
2 �صمنار الثاين ع�صر

24 جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- مفهوم الإعالم الزراعي.

- التخطيط لالإعالم الزراعي.
- اإنتاج برامج اإذاعية وتلفزيونية يف املجال الزراعي.
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ال�صوؤون العلمية

م�سمى املقرررمز املقرر
Radio and TV Advertisementالإعالن الإذاعي والتلفزيوينمت - ذ ت 840

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على اأهم مفاهيم الإعالن الإذاعي والتلفزيوين.  
الهدف من املقرر:

1. تهدف املقرر اإىل تزويد الطالب مفاهيم الإعالن الإذاعي والتلفزيوين.
2. يتعرف على القوالب والإ�صكال الفنية لالإعالن الإذاعي والتلفزيوين.

طريقة التدري�ص:
حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  

طريقة التقومي:
- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.

- م�صروع بحثي.
- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.

اأهم املراجع:
- الإعالن التلفزيوين   :جمدي �صمعان.

- ابتكار الأفكار الإعالنية    : حممد ب�صيوين.
- الإعالن من منظور اإ�صالمي :  اأحمد عي�صاوي.

- الإعالن : �صمري حممد ح�صني.
- البداع يف الإعالن : اماين الربت.
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ال�صوؤون العلمية

ال�ساعات مفردات املقرر االأ�سبوع
2 الأول   خ�صائ�ض الإذاعة والتلفزيون باعتبارها و�صائل اإعالنية
2 الثاين   اأ�صعار الإعالن وطرق بيعها لالإذاعة والتلفزيون
2 الثالث  ال�صوابط القانونية لالإعالن الإذاعي والتلفزيوين
2 الرابع  ال�صوابط ال�صرعية لالإعالن الإذاعي والتلفزيوين
2 ) العاملون بالإعالن  الإذاعي والتلفزيوين )املهن اخلام�ض
2 ال�صاد�ض  م�صادر الأفكار الإعالنية لالإذاعة والتلفزيون
2 ال�صابع  اأ�ص�ض اختيار الأفكار الإعالنية
2 الثامن  قوالب واأ�صكال الإعالن الإذاعي والتلفزيوين
2 التا�صع   مراحل اإنتاج الإعالن الإذاعي
2 العا�صر مراحل اإنتاج الإعالن التلفزيوين
2 احلادي ع�صر  تدريب عملي
2 الثاين ع�صر  تدريب عملي

24 جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
- مفهوم الإعالن الإذاعي والتلفزيوين.

- اإنتاج اإعالن اإذاعي وتلفزيوين.
- له املقدرة علي التخطيط للحمالت الإعالنية.
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ال�صوؤون العلمية

تخطيط اإنتاج الربامج مت - ذ ت 841
لالإذاعة والتلفزيون )2(

Planning and Producing 
Programs for Radio and TV )2(

ال�ساعات اال�سبوعية
جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة

ال�ساعات
ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

اأ�ص�ض تخطيط الربامج الإذاعية والتاأليف  ي�صمل املقرر على متليك الطالب   
بينها وال�صيا�صة الإعالمية.

الهدف من املقرر:
1. متكني الطالب من اإدراك مراحل اإنتاج الربامج يف الإذاعة والتلفزيون .

2. تعريف الطالب باأنواع ومراحل ومقدمات اإنتاج الربامج يف الإذاعة والتلفزيون.
طريقة التدري�ص:

حما�صرات – املناق�صات وال�صمنارات – الع�صف الذهني.  
طريقة التقومي:

- احل�صور وامل�صاركة واملناق�صات ال�صفية.
- م�صروع بحثي.

- الختبارات الق�صرية - الختبار الن�صفي - الختبار النهائي.
اأهم املراجع:

اإنتاج الربامج للراديو والتلفزيون ـ )النظرية والتطبيق( : عماد ح�صن مكاوي.
التخطيط الإعالمي ) املفاهيم والإطار العام( :   حميد جادع الديلمي.

تخطيط واإنتاج الربامج الإذاعية : �صالح الدين الفا�صل.
اجتاهات حديثة يف اإنتاج الربامج الإذاعية :  د. بركات عبد العزيز.

- اإنتاج الربامج لالإذاعة والتلفزيون : حممد معو�ض ابراهيم + بركات عبد العزيز.
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ال�ساعات مفردات املقرراالأ�سبوع
2مفهوم التخطيط واأهميته يف الإذاعة والتلفزيون.الأول
2اأهداف وعنا�صر تخطيط برامج الإذاعة والتلفزيون.الثاين
الإذاعة الثالث يف  الرباجمية  الدورات  التخطيط  م�صتويات 

والتلفزيون.
2

2ال�صيا�صة الإعالمية وتخطيط برامج الإذاعة والتلفزيون.الرابع
2اأ�ص�ض تخطيط الدورة الرباجمية يف الإذاعة والتلفزيون.اخلام�ض
2موارد الإنتاج الإذاعي والتلفازيال�صاد�ض

2املهن الإعالمية امل�صاوؤكة يف اإنتاج الربامج ال�صابع
2مقومات جناح الإنتاج يف الإذاعة والتلفزيون.الثامن

2اأنواع الإنتاج يف الإذاعة والتلفزيون.التا�صع
2مكونات الإنتاج التلفزيوينالعا�صر

2موكونات الإنتاج الإذاعياحلادي ع�صر 
2مراحل اإنتاج الربامج يف الإذاعة والتلفزيون.الثاين ع�صر
2�صياغة الن�ض الإذاعيالثالث ع�صر 

26جمموع ال�ساعات
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب لدرا�صة هذا املقرر يكون قادرًا على :
معرفة الطالب ملفهوم التخطيط واأهميته يف الإذاعة والتلفزيون. واأهداف وعنا�صر   -
تخطيط برامج الإذاعة والتلفزيون.وال�صيا�صة الإعالمية وتخطيط برامج الإذاعة 

والتلفزيون.
�صياغة الن�ض الإذاعي.  -
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Practical Trainingتدريب عمليمت - ذ ت 842
ال�ساعات اال�سبوعية

جمموع العملي املتابعةاملحا�سرة
ال�ساعات

ال�ساعات 
املعتمدة

21-32
و�سف املقرر:

ي�صمل املقرر على تدريب الطالب على العمل الإذاعي والتلفزيوين والإنتاج   
الإعالمي.

الهدف من املقرر:
1. تعويد  الطالب على الإدارة العمل الإذاعي والتلفزيوين والإنتاج الإعالمي.

طريقة التدري�ص:
تدريب عملي ،  زيارات  ، مقابالت.  

طريقة التقومي:
الإذاعية  الأعمال  وتنفيذ  والإحراج  الأعمال  ببع�ض  القيام  احل�صور   -

والتلفزيونية.
خمرجات التعليم:

بعد اإكمال الطالب الفرتة الرتيبة  يكون قادرًا على :
- معرفة الطالب كيف عمل الإجهزة الإذاعية والتلفزيونية والإعالمية.
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اخلامتـــــــــة
ب�سم الله الرحمن الرحيم

َّنِي  قال تعاىل: }وَمَنْ َأحْسَنُ َقوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمَِل صَالِحًا وََقاَل إِن  
مِنَ الْمُسْلِمِنيَ{    ]ف�سلت: 33[

احلمد لله الذي بنعمته تتم ال�صاحلات، وال�صالة وال�صالم على معلم الب�صرية   
وخري الربية امل�صطفى )�صلى الله عليه و�صلم( خامت الأنبياء وخري الأنام وعلى اآله 

و�صحبه ومن �صار على نهجه اإىل يوم الدين و�صلم ت�صليمًا.
اأّما بعد..

وترتيب  اإعداد  اأجل  من  املقدر  اجلهد  هذا  �صفينة  بنا  ر�صت  قد  الله  بحمد   
وتبويب دليل كلية الدعوة والإعالم، الذي كان فيه اجلهد م�صاعفًا حيث مت تق�صيم 
من  ق�صم  لكل  تخ�ص�صية  ومطالب  تاأ�صي�صية  ومطالب  كلية  مطالب  اإىل  الدليل  هذا 
اأق�صام الكلية املختلفة. اإذ يعترب هذا اجلهد العظيم كان ع�صارة جهد علماء ومفكرين 
وباحثني هدفهم النهو�ض بهذه الكلية الوليدة من حيث الن�صاأة، لذا جاء هذا الدليل 
يحمل بني طياته ر�صالة اجلامعة ور�صالة الكلية التي هي من الر�صالة ال�صامية لالأمة 

الإ�صالمية.
الب�صر،  اأعظم  بها  عمل  التي  الوظائف  اأ�صرف  ا�صم  الكلية  هذه  وحتمل   
وهي وظيفة الدعوة اإىل الله والتي تعد من �صميم ر�صالة الأنبياء .. لذلك تعمل هذه 
الكلية على تخريج طالب يحملون هم هذه الر�صالة والدعوة اإليها باحلكمة واملوعظة 

احل�صنة..
وبحمدالله وتوفيقه قد مت هذا العمل، فاإن اأ�صبنا فمن الله، واإن اأخطاأنا فمن   

انف�صنا، والله ل ي�صيع اأجر من اأح�صن عماًل ..
والله املوفق ،،،

د. عبدالرحمن عبدالله حممد الفكي
عميد الكلية
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