خالل زيارة د .جمعة الغيالني لجامعة منوبة

كلية البيان تبحث افاق التعاون العلمي مع معهد الصحافة وعلوم األخبار التونسي

ضمن خطة كلٌة البٌان لتعزٌز أواصر التعاون العلمً وتطوٌر العالقات مع الجامعات
والمؤسسات االكادٌمٌة العالمٌة والعربٌة  ،زار الدكتور جمعة بن صالح الغٌالنً المؤسس
لكلٌة البٌان،عضو مجلس االدارة  ،المعهد العالً لعلوم الصحافة واالخبار بجامعة منوبة
التونسٌة واجرى مباحثات مع عمٌد المعهد وروؤساء االقسام العلمٌة فٌه .
وحول اهداف الزٌارة قال الدكتور جمعة الغٌالنً  :تسعى كلٌة البٌان الى تطوٌر عالقاتها
العلمٌة مع المؤسسات االكادٌمٌة التً تهتم بالدراسات االعالمٌة واستكشاف افاق التعاون معها
لٌعود بالفائدة العلمٌة على كلٌة البٌان وطلبتها وضمن هذا االطار جاءت زٌارتً الى جامعة
منوبة التونسٌة مستهدفة فتح افاق للتعاون العلمً مع المعهد العالً لعلوم الصحافة واالخبار
من حٌث البرامج االكادٌمٌة وتبادل الخبرات العلمٌة وتطوٌر التعاون البحثً بٌن الجانبٌن
واالطالع على تجربة المعهد المذكور فً مجاالت تدرٌس التخصصات االعالمٌة المختلفة .
واضاف الدكتور الغٌالنً  :لقد اجرٌت لقاءات عدة مع مدٌر المعهد الدكتور المنصف
العٌاري وتدارسنا امكانٌة التعاون فً طرح برنامج الماجستٌر باللغة العربٌة فً الدراسات

االعالمٌة  ،بالتعاون االكادٌمً مع المعهد العالً لعلوم الصحافة واالخبار التونسً  ،وهو ما
سٌمنح خرٌجً االعالم فً السلطنة فرصا متزاٌدة الكمال دراساتهم العلٌا فً التخصص
المذكور
وتطرق الدكتور جمعة بن صالح الغٌالنً الى برنامج زٌارته قائال  :لقد اشتملت الزٌارات
على لقاءات اجرٌتها مع روؤساء االقسام العلمٌة المتخصصة فً المعهد واالطالع على
البرامج االكادٌمٌة والمقررات الدراسٌة المعتمدة واالنشطة العلمٌة والطالبٌة التً ٌشهدها
المعهد العالً للصحافة وامكانٌة االستفادة منها وبما ٌعزز المخرجات العلمٌة لكلٌة البٌان من
طلبة ٌمتلكون الخبرة العملٌة باالضافة الى التراكم المعرفً الذي ٌحصلون علٌه خالل دراستهم
فً الكل ٌة  .واستطرد الدكتور الغٌالنً بان كلٌة البٌان وعلى مدى السنوات السابقة قد وقعت
مذكرات تفاهم وتعاون علمً مع العدٌد من الجامعات االلمانٌة واالسترالٌة والمالٌزٌة
باالضافة الى ارتباطها االكادٌمً بجامعة بوردٌو كالومٌت االمرٌكٌة .
ومن الجدٌر بالذكر ان كلٌة البٌان هً اول كلٌة خاصة فً السلطنة متخصصة بالدراسات
االعالمٌة تاسست عام . 6002

