 /1ورشة الصحافة الحكومية وقدمت فيها األوراق األتية -:
 .1جريدة الصحافة

أ .فضل هللا محمد

 .2اقتصاديات الصحافة السودانية

أ .محجوب عروة

 .4نشاة الصحافة الحكومية في السودان

أ .عبد هللا الطاهر

 .6المؤسسية في الصحافة الحكومية

أ .د .سليمان عثمان محمد

 .3صحيفة "األيام" نموذجاً

 .5فنيات الصحافة السودانية
 .7النشأة والتطور

أ .محمد إبراهيم طاهر
أ .عبد الرحمن إبراهيم
أ .عبد الرحمن إبراهيم

 /2ورشة الصحافة المستقلة وقدمت فيها األوراق التالية -:
 .1الصحافة المستقلة النشأة والتطور

د .هاشم محمد محمد صالح الجاز

" .3األيام" نموذجاً

أ .محجوب محمد صالح

" .2الرأي العام" نموذجاً

" .4السودان الجديد" نموذجاً
 .5فنيات الصحافة المستقلة

أ .محمد سعيد محمد الحسن

أ .محمد أبراهيم طاهر

د .محي الدين تيتاوي

 /3ورشة الصحافة الحزبية وقدمت فيها األوراق التالية -:
 .1الصحافة الحزبية تصور كامل

أ .زينب عبد الرحمن أزرق

 .3صحيفة "االمة"

أ .محمود إدريس

 .2صحف حزب األمة
 .4صحيفة "النيل"

د .إنتصار الصادق محمد الحسن
أ .محمد إبراهيم طاهر

 .5صحيفة "الميدان"

أ .عبد هللا عبيد و أ .ميرغني حسن علي

 .6صحيفة "الصراحة"

أ  .عبد الحفيظ عبد هللا رجب

" .8اإلتحادي"

أ .محمد إبراهيم طاهر

 .7صحيفة "العلم"

أ .محجوب محمد صالح

" .9االتحادي الدولي""،صوت السودان"

أ .إبراهيم عبد القيوم

 .11صحف الناصريون "البديل" نموذجاً

أ .عبد الرحمن عتباني و أ .فيصل محمد صالح

 .10صحيفة "الهدف"

 .12صحف األخوان المسلمين "الراية"
محمد أحمد
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الصحف الحزبية األخري

أ .تيسير مدثر

أ .الصادق عبد هللا عبد الماجد و أ .محمد طه

أ .عبد هللا الطاهر

 /4ورشة المجالت وقدمت فيها األوراق التالية -:
 .1تجربة مجلة "الفجر"

أ .زينب أزرق

 .2مجلة "القصة"

أ .مجذوب عيدروس

 .3تجربة مجلة "الحياة"

أ.د.إسماعيل حاج موسي

 .5مجلة "القلم"

أ .محمد سعيد محمد

 .4مجلة "امدرمان"
 .6مجلة "النهضة"
 .7مجالت أخري

أ .محمد إبراهيم طاهر

أ.د.عبد هللا حمدنا هللا
أ .عبد هللا إبراهيم الطاهر

 /5ورشة مجالت األطفال وقدمت فيها األوراق اآلتية -:
 .1صحافة الطفل في السودان الحال واآلمال

أ .عبد العزيز عبد اللطيف

" .3مريود"

د .بخيتة أمين

" .2الصبيان"

 .4رسوم األطفال

أ .فاطمة موسي

أ .شرحبيل أحمد

 .5مجلتي "صباح وعمار"

أ .آمال مينا

" .6الباحث الصغير"

أ .محمد سعيد شلي

 .7مجالت أخري

أ .عبد هللا الطاهر

 /6ورشة الصحافة النسوية وقدمت فيها األوراق التالية -:
 .1تاريخ الصحافة النسائية

أ.سعاد إبراهيم نقد

 .3مجلة عزة

أ .عفاف بخاري

 .2صوت المرأة

أ .محاسن عبد العال

 .4مجلتي "فتاتي – عزيزتي"

أ .نزار عوض عبد المجيد

 .6نساء السودان

أ .نفيسة أحمد األمين

 .5حواء الجديدة

أ .آمال سراج

 .7مجالت أخرى

أ .آمال مينا

 .8مجلة النساء

أ .آمنة الصادق

 .9النصف الواعد

أ.هادية حسب الرسول

 /7ورشة الصحافة اإلقليمية وقدمت فيها األوراق التالية -:
 .1صحيفة كردفان

أ .معاوية الفاتح النور

 .2صحف الجزيرة

أ .يوسف عمر

 .3صحيفة الجزيرة

د .دفع هللا المكي

 .4صحيفة دارفور الجيدة

أ .صالح التوم من هللا

 .5صحيفة الشمالية

أ .عبد الرحمن إبراهيم

 .7صحف الشرق

أ .محمد الياس السني

 .6صحف الجنوب
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صحف إقليمية أخري

أ .شول دينق يونق
أ .آمال مينا

 /8ورشة الصحافة الرياضية وقدمت فيها األوراق التالية-:
 .1عالم الرياضة

أ .نصر الدين عباس جكسا

 .2صحيفة الهالل
 .3الصفحات الرياضية بالصحف السيارة
 .4صحيفة عالم النجوم

د.محي الدين تيتاوي
أ .مأمون الطاهر
أ .الرشيد بدوي عبيد

 .6مجلة الرياضة والسينما

أ .صالح التوم من هللا

 .7صحيفة السودان

أ .صالح التوم من هللا

 .5الصحافة الرياضية في السودان النشأة والتطور أ .أحمد محمد الحسن

 .8صحيفة المريخ

أ .أحمد محمد الحسن

 .9سيد عبد هللا المغربى رائد النقد الرياضي أ .صالح التوم من هللا
 .10صحف رياضية أخري

أ .محمد إبراهيم طاهر

 .11رواد الصحافة الرياضية في السودان

أ .صالح التوم من هللا

 .12صحيفة المتفرج

أ .طلحة الشفيع طلحة احمد

 /9ورشة الصحافة اإلنجليزية وقدمت فيها األوراق التالية -:
 .1سودان ناو

 .2الصحافة اإلنجليزية المستقلة
 .3الصحافة اإلنجليزيةفي الجنوب

 .4سودان استار –سودان هيرالد –ادفانس

د .فتح الرحمن محجوب

أ.محجوب محمد صالح

أ .عبد هللا كيري واني

أ.محمد أبراهيم طاهر

 .5تطور الصحافة السودانية الصادرة باللغة اإلنجليزية أ .إنعام أحمد حامد
 .6صحيفة السوداني اإلنجليزية

أ .عبد الرحمن إبراهيم

 /10ورشة الصحافة القطاعية وقدمت فيها األوراق التالية -:
 .1مجلةاالستجابة

أ.احمد حامد الجبراوى

 .2مجلة القوم

أ.محمد ابراهيم الطاهر

 .3الصحافة المسيحية

أ.فلو ثاوث فرج

 .4البيان ومعهد امدرمان العلمي

أ.د .عبد هللا حمدنا هللا

 .6الصحافة اإلجتماعية

أ .حسن الحميدي

 .5مجلة االذاعة والتلفزيون

 .7مجلة التعاون

 .8مجالت أخري

أ .الهادي ميرغني

أ .محمد عثمان عباس

أ .آمال مينا

