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 العالقات العامةقسم:  االعالم والتسويق السياحي : مقرر  توصيف  اآلداب والعلوم االنسانيةكلية: 
  

 : العامة عن المقررعلومات أوال: الم

 االعالم والتسويق السياحي :اسم المقرر  .1

 312-2163 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .1

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

2  1  3 

 السابعالفصل  -رابعالالمستوى  المستوى والفصل الدراسي:  .4

 االتصاالت التسويقية المتكاملة :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

 ال يوجد :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6

 بكالوريوس العالقات العامة :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنامج  .7

 العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي نظام الدراسة:  .9

 منتظم أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 جامعة االندلس :مكان تدريس المقرر  .11

  االكوع محمد عبدالله د.ابراهيم      اسم معد مواصفات المقرر:  .12
    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .11

 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
االعالم وطبيعة العالقة بين  االعالم والتسويق،يتعرف الطالب من خالل هذا المقرر على  مفهوم وأهمية 

التخطوويا االعالمووي ، وخطوووات المووجيا التسووويقي السوويا ي، وعناصوور ومكونووات والتسووويق السوويا ي

  .استراتيجية التسويق والترويا السيا ي في اليمن، وعناصر للنشاط السيا ي التسويقي
بكافوة وسواهلا المطبوعوة والمسوموعة والمرهيوة االعوالم تعامل ية كيفيتيح المقرر للطالب لالطالع على و

، موع خطووات وكواالت وروركات التسوويق السويا يباإلضوافة الوى التعورف علوى ، الجمهوور السويا ي مع

، بموا يخودم أهوداف االعوالم والتسويق السيا ي عبر وساهل االعوالم الجديود لإلعالمعملية واستراتيجيات 

 والتسويق السيا ي.

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 على ان:يتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح ان يكون قادرا 

وطبيعة العالقة بين  وأهميته،، والتسويق السياحي االعالممفهوم تعريف وشرح : المعرفة والفهم
االعالم والتسويق السياحي، وعناصر ومكونات المزيج التسويقي السياحي، وخطوات التخطيط 

 .االعالمي للنشاط السياحي التسويقي، وعناصر استراتيجية التسويق والترويج السياحي في اليمن
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 :مقرر توصيف

عالم والتسويق اإليات ستراتيجالعملية الخطوات وال التعرف على وكاالت وشركات التسويق السياحي،
 .والتسويق السياحي لإلعالم المشتركة هدافاألالسياحي عبر وسائل االعالم الجديد، بما يخدم 

عناصر ومكونات المزيج التسويقي السياحي، وخطوات فهم وادراك ومقارنة كافة  :المهارات الذهنية
لتسويق والترويج السياحي في التخطيط االعالمي للنشاط السياحي التسويقي، وعناصر استراتيجية ا

 نظرياً وعملياً. اليمن
كيفية تعامل االعالم بكافة وسائله لالربط بين الجوانب النظرية والتطبيقية : المهارات العملية المهنية

إلعالم استراتيجيات العملية الخطوات والالمطبوعة والمسموعة والمرئية مع الجمهور السياحي، 
وسائل االعالم الجديد، بما يخدم أهداف االعالم والتسويق السياحي من خالل والتسويق السياحي عبر 

 .التدريب العملي
واكتساب روح وسائل االعالم والشركات السياحية المختلفة االتصال والتواصل مع   :المهارات العامة

 ة مع زمالئهالعمل  الجماعي  وتحمل المسؤولية أثناء تنفيذ التكاليف/التطبيقات الفردية/ الجماعي
استراتيجيات التسويق والترويج السياحي في تنمية ثقافته العامة من خالل االطالع على كم كبير من 

 اليمن.
  

 

 

 التدريس والتقويم رابعا: مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجيات

  التدريس والتقويم: أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية

مخرجات المقرر / المعرفة 

 والفهم

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس 

 االعالممفهوم تعريف وشرح 
 وأهميته، ،والتسويق السياحي

وطبيعة العالقة بين االعالم 
والتسويق السياحي، وعناصر 
ومكونات المزيج التسويقي 
السياحي، وخطوات التخطيط 
االعالمي للنشاط السياحي 
التسويقي، وعناصر استراتيجية 
التسويق والترويج السياحي في 

 .اليمن

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 االمتحانات الشفوية والتحريرية

 

على وكاالت وشركات التعرف 
خطوات وال التسويق السياحي،

عالم اإلستراتيجيات العملية ال
والتسويق السياحي عبر وسائل 
االعالم الجديد، بما يخدم 

 لإلعالم المشتركة هدافاأل
 .والتسويق السياحي
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 التدريس والتقويم:                                                      مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية خامسا:

مخرجات المقرر/ المهارات 

 الذهنية 

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس

فهم وادراك ومقارنة كافة 
عناصر ومكونات المزيج 
التسويقي السياحي، وخطوات 
التخطيط االعالمي للنشاط 

التسويقي، وعناصر السياحي 
استراتيجية التسويق والترويج 

 السياحي في اليمن.

 المحاضرة

 الحوار والمناقشة

 خارطة المفاهيم

 والتحريرية الشفوية االمتحانات
 المال ظة

 

 التدريس والتقويم: : مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجيةسادسا

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

الربط بين الجوانب النظرية 
كيفية تعامل االعالم لوالتطبيقية 

بكافة وسائله المطبوعة 
والمسموعة والمرئية مع 

 .الجمهور السياحي

 المحاضرات

التدريب/ التطبيق العملي 

الفردي داخل وخارج 

 المحاضرة

 

 والتحريرية الشفوية االمتحانات
 المال ظة

 تقييم التكاليف

ستراتيجيات العملية الخطوات ال
إلعالم والتسويق السياحي ا

عبر وسائل االعالم الجديد، بما 
يخدم أهداف االعالم والتسويق 
السياحي من خالل التدريب 

 .العملي

 المحاضرات

التدريب/ التطبيق العملي 

الفردي داخل وخارج 

 المحاضرة

 

 والتحريرية الشفوية االمتحانات
 المال ظة

 تقييم التكاليف

                                                            التدريس والتقويم: ة: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجيسابعا 

مخرجات المقرر/ المهارات 

 العامة

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

وسائل االتصال والتواصل مع  
االعالم والشركات السياحية 

واكتساب روح العمل  المختلفة 
الجماعي  وتحمل المسؤولية 
أثناء تنفيذ التكاليف/التطبيقات 

 الفردية/ الجماعية مع زمالئه
تنمية ثقافته العامة من خالل 
االطالع على كم كبير من 
استراتيجيات التسويق 

 اليمن.والترويج السياحي في 

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة  

 التعلم الذاتي

 المال ظة

 تقييم التكاليف

 والتحريرية الشفوية االمتحانات
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موضوعات المقرر الرهيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم : ثامنا

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 محتوى المقرر وحدات /مواضيع

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

الر

 قم
 المواضيع التفصيلية و دات/ موضوعات المقرر

عدد 

 األسابيع

الساعات 

 الفعلية

رموز 

مخرجات 

تعلم 

 المقرر

1 

االعالم والتسويق، المفهوم 

 واالهمية

 

 السيا يمفهوم االعالم 

 مفهوم التسويق السيا ي

الفرق بين التسويق السيا ي 

 والتسويق السلعي

أهمية االعالم في التخطيا للنشاط 

 التسويقي في المجال السيا ي

 أهداف االعالم و التسويق السيا ي

1 1 
A+b+

c+d 

2 

 االعالم والتسويق السياحي

 

دور وساهل االعالم في التسويق 

 السيا ي 

 والتسويق السيا يالصحافة 

االذاعة و التلفجيون والتسويق 

 السيا ي

استخدام  وسائل االعالم في  فوائد
  التسويق السياحي 

2 6 
A+b+

c+d 

1 

 المجيا التسويقي السيا ي

 

 المنتا السيا ي
 تسعير المنتا السيا ي
 توزيع المنتا السيا ي

 (الناس)العنصر البشري
 (البيئة المادية)السوق السيا ي

 عملية تقديم الخدمة السيا ية
 الترويا السيا ي

 التسويق والترويج السياحي عبر
 االجتماعية الشبكات

2 6 
A+b+

c+d 

4 

التخطيا االعالمي للنشاط 

 السيا ي التسويقي

 تعريف التخطيا االستراتيجي السيا ي

 أهمية التخطيا االستراتيجي السيا ي

 أهداف التخطيا االستراتيجي السيا ي

 التخطيا االستراتيجي السيا يمرا ل 

االستراتيجيات التسويقية في مجال 

 السيا ة

2 6 
A+b+

c+d 

5 

التسويق والترويج السياحي 
 في اليمن

استراتيجية التسويق محددات 
 والترويج السياحي في اليمن

االعالم و استراتيجية التسويق 
2 6 

A+b+
c+d 
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 والترويج السياحي في اليمن

التسويق نقد وتقييم تجربة اليمن في 

 والترويا السيا ي

6 

دور االعالم في التسويق السيا ي  االعالم و الجمهور السيا ي

 المتخصص

 أنواع الجمهور السيا ي

 بحوث الجمهور السيا ي

 

1 1 
A+b+

c+d 

7 

وكاالت ورركات التسويق 

 السيا ي

مهام وكاالت ورركات التسويق 

 السيا ي

ورركات التنظيم االداري لوكاالت 

 التسويق السيا ي

وكاالت ورركات التسويق السيا ي في 

 اليمن

2 6 
A+b+

c+d 

8 

االعالم والتسويق السيا ي 

 عبر وساهل االعالم الجديد

االجتماعية  استخدام الشبكات مميزات
  في التسويق السياحي 

 الشركات لبعض الناجح للتواجد أمثلة
و العالمية  السياحية اليمنية والعربية

 االجتماعية الشبكات على

2 6 
A+b+

c+d 

  42 14 إجمالي األسابيع والساعات

 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 .محاضراتال

 .يدانعملي في المالتطبيق ال

 واجبات منجلية

 مناقشة جماعية

 صفية تكاليف جماعية

 

 

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

أو  فردية مصغرة ملخصات تقديم 1
 ول االعالم لكتب  جماعية

 والتسويق السيا ي

A+b+c+d 

3-4-5 
5 

إعداد تصورات مقترحة لحمالت  2
  تسويق سياحي

D+C 6-8-9 5 

 يتضمن تقديم تكليف عملي فردي 3

 لحملتي تسويق سياحي تحليل
نشرت في أحد وسائل االعالم 

A+b+c+d 10+11+12 10 
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الجديد المطبوع أو االلكتروني أو 
أو أحد نشرات أو مطبوعات 

  العالقات العامة
  A+B+c 3-13 مجموعة نقاش 4

 تقويم التعلم:: عاررا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة 

إلى درجة  

  يم النهاهيوالتق

 المخرجات التي يحققها

1 
 / األنشطة/ التكاليف الواجبات

Homework/Tasks/Assignments 
1-11  

21 20% A+b+c+d 

  - - - Quiz 1)قصير( اختبار أول 2

3 
 اختبار منتصف الفصل
Midterm Exam 

7 
 

 

21 20% A+b+c+d 

  -  - Quiz 2ثاني )قصير(اختبار  4
 Final Exam 11 61 60% A+bاالختبار النهائي 5
  %111 111  المجموع 

 :تعلملمصادر ا: الحادي عشر
 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تجيد عن مرجعين( ةجع الرهيساالمر
 تسويق الخدمات، دار اليازوري.  م(2119). ميد الطاهي وبشير عباس العالق، 1

 المساعدةالمراجع 

 2السيا ي، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة طم( االعالم 2111. محمد منير  جاب، )1

 م(  دراسات في بيئة التنمية واالعالم السيا ي المستدام، عالم الكتب ، القاهرة.2111. أ مد الجالد، )2

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية
 

 

 

 الضوابا والسياسات المتبعة في المقرر.: الثاني عشر
 الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد الرجوع للوائح 

   والغياب:حضور ال   .1

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول امتحان المادة  %52اذا تغيب الطالب 

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .2

 اكثر من مرة.يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر 

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .1
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 كما في الالئحة.

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت المحدد.

 :الغش   .5

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

  :نتحالاال  .6

 الدراسة. يفصل سنه من

 :سياسات أخرى   .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (االعالم والتسويق السيا ي) خطة مقرر: 
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I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم د.ابراهيم محمد عبداللا االكوع / أسبوعيا(1)  الساعات المكتبية

 السبت األ د االثنين الثالثاء األربعاء الخميس
 الحي السياسي

 771148899ت: 
 المكان ورقم الهاتف

      Akw2003@yahoo.com البريد اإللكتروني 
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 االعالم والتسويق السيا ي :اسم المقرر  .1

 312-2163 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

2  1  1 

 السابع -الرابع المستوى والفصل الدراسي:  .4

 االتصاالت التسويقية المتكاملة :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ال يوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

 بكالوريوس العالقات العامة :البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر  .7

 العربية :لغة تدريس المقرر  .8
 جامعة االندلس مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

االعالم وطبيعة العالقة بين  االعالم والتسويق،يتعرف الطالب من خالل هذا المقرر على  مفهوم وأهمية 

التخطوويا االعالمووي ، وخطوووات التسووويقي السوويا يالمووجيا ، وعناصوور ومكونووات والتسووويق السوويا ي

 . استراتيجية التسويق والترويا السيا ي في اليمن، وعناصر للنشاط السيا ي التسويقي

بكافة وساهلا المطبوعوة والمسوموعة والمرهيوة االعالم ويتيح المقرر للطالب لالطالع على كيفية تعامل 

، موع خطووات وكواالت وروركات التسوويق السويا يى ، باإلضوافة الوى التعورف علوالجمهور السيا ي مع

، بموا يخودم أهوداف االعوالم والتسويق السيا ي عبر وساهل االعالم الجديد عملية واستراتيجيات لإلعالم

 والتسويق السيا ي.

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

وطبيعة العالقة بين االعالم والتسويق  وأهميته،، والتسويق السياحي االعالممفهوم تعريف وشرح  .1
السياحي، وعناصر ومكونات المزيج التسويقي السياحي، وخطوات التخطيط االعالمي للنشاط السياحي 

 .التسويقي، وعناصر استراتيجية التسويق والترويج السياحي في اليمن

عالم اإلتيجيات ستراالعملية الخطوات وال التعرف على وكاالت وشركات التسويق السياحي،. 2

mailto:Akw2003@yahoo.com
mailto:Akw2003@yahoo.com
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والتسويق  لإلعالم المشتركة هدافاألوالتسويق السياحي عبر وسائل االعالم الجديد، بما يخدم 
 .السياحي

فهم وادراك ومقارنة كافة عناصر ومكونات المزيج التسويقي السياحي، وخطوات التخطيط  .3
ويج السياحي في اليمن االعالمي للنشاط السياحي التسويقي، وعناصر استراتيجية التسويق والتر

 نظرياً وعملياً.
كيفية تعامل االعالم بكافة وسائله المطبوعة والمسموعة لالربط بين الجوانب النظرية والتطبيقية  .4

إلعالم والتسويق السياحي عبر استراتيجيات العملية الخطوات والوالمرئية مع الجمهور السياحي، 
 .االعالم والتسويق السياحي من خالل التدريب العمليوسائل االعالم الجديد، بما يخدم أهداف 

واكتساب روح العمل  وسائل االعالم والشركات السياحية المختلفة االتصال والتواصل مع   .5
 الجماعي  وتحمل المسؤولية أثناء تنفيذ التكاليف/التطبيقات الفردية/ الجماعية مع زمالئه

استراتيجيات التسويق والترويج السياحي في كم كبير من  تنمية ثقافته العامة من خالل االطالع على
 اليمن.

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلية األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم

1 

االعالم والتسويق، المفهوم 

 واالهمية والدور

 

 مفهوم االعالم السيا ي

 مفهوم التسويق السيا ي

التسووووووويق السوووووويا ي الفوووووورق بووووووين 

 والتسويق السلعي

أهميووة االعووالم فووي التخطوويا للنشوواط 

 التسويقي في المجال السيا ي

 أهداف االعالم و التسويق السيا ي

دور وسوووواهل االعووووالم فووووي التسووووويق 

 السيا ي 

 الصحافة والتسويق السيا ي

االذاعووووووة و التلفجيووووووون والتسووووووويق 

 السيا ي

فواهوود اسووتخدام  وسووواهل االعووالم فوووي 

 لتسويق السيا ي  ا

االول، الثاني 

 ، الثالث

9 

2.  

المجيا التسويقي السيا ي 

 والتخطيا السيا ي

 المنتا السيا ي
 تسعير المنتا السيا ي
 توزيع المنتا السيا ي

 (الناس)العنصر البشري
البيئة )السوق السيا ي

 (المادية
 عملية تقديم الخدمة السيا ية

 الترويا السيا ي
السياحي التسويق والترويج 

 االجتماعية الشبكات عبر
تعريف التخطيا االستراتيجي 

 السيا ي

أهمية التخطيا االستراتيجي 

 السيا ي

أهداف التخطيا االستراتيجي 

الرابع، 

الخامس، 

السادس، 

 السابع

12 
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 السيا ي

مرا ل التخطيا االستراتيجي 

 السيا ي

االستراتيجيات التسويقية في 

 مجال السيا ة

1 

والترويج التسويق 
السياحي في اليمن 
 والجمهور السياحي

محددات استراتيجية التسويق 

 والترويا السيا ي في اليمن

االعالم و استراتيجية 

التسويق والترويا السيا ي 

 في اليمن

نقد وتقييم تجربة اليمن في 

 التسويق والترويا السيا ي

دور االعالم في التسويق 

 السيا ي المتخصص

 سيا يأنواع الجمهور ال

 بحوث الجمهور السيا ي

الثامن، 

التاسع، 

 العارر

9 

4 
 وكاالت وشركات التسويق
 السياحي واالعالم الجديد

مهام وكاالت ورركات 

 التسويق السيا ي

التنظيم االداري لوكاالت 

 ورركات التسويق السيا ي

وكاالت ورركات التسويق 

 السيا ي في اليمن

مميجات استخدام الشبكات 

االجتماعية في التسويق 

 السيا ي  

أمثلة للتواجد الناجح لبعض 

الشركات السيا ية اليمنية 

والعربية و العالمية على 

 الشبكات االجتماعية

الحادي عشر، 

 الثاني عشر،

الثالث عشر، 

 الرابع عشر

12 

 42 14 عدد األسابيع والساعات
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 الجانب العملي:                                            

 كتابة تجارب )مواضيع / مهام( النشاط العملي

 الساعات الفعلية عدد األسابيع المهام / التجارب العملية الرقم

1.  

لحملتي تسويق  تحليل يتضمن تقديم تكليف عملي فردي
سياحي نشرت في أحد وسائل االعالم المطبوع أو 
االلكتروني أو الجديد أو أحد نشرات أو مطبوعات 

 العالقات العامة

10+11+12  

2.  
 

تنفيذ نجول ميداني الى ا د الشركات السيا ية وكتابة 

 تقرير عن الجيارة

11 
 

  9 مجموعة نقاش  .3

   إجمالي األسابيع والساعات

 
 

VI. استراتيجية التدريس 

 محاضرات.ال .2

 .يدانعملي في المالتطبيق ال. 1

 مناقشة جماعية .3

 واجبات منزلية .4

 صفية تكاليف جماعية .5

 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

أو  فردية مصغرة ملخصات تقديم 1
لكتب  ول االعالم  جماعية

 والتسويق السيا ي

3-4-5 
 درجات 11

إعداد تصورات مقترحة لحمالت  2
  تسويق سياحي

 درجات 11 8-9--6-7

 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

 والمشاركة / األنشطة/ التكاليف الواجبات  .1
Homework/Tasks/Assignments 

 %21 21 11 -2االسبوع 

 %21 21 االسبوع السابع صف الفصل تمناختبار   .2

 
 الفصل نهايةاختبار 

 
االسبوع الرابع 

 عشر
61 61% 
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 %111 111 المجموع 

 

IX. :مصادر التعلم 

 المراجع الرئيسة: .1

 تسويق الخدمات، دار اليازوري.  م(2119). ميد الطاهي وبشير عباس العالق، 1

 المراجع المساعدة: .2

 2االعالم السيا ي، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة طم( 2111. محمد منير  جاب، )1

 م(  دراسات في بيئة التنمية واالعالم السيا ي المستدام، عالم الكتب ، القاهرة.2111. أ مد الجالد، )2
 

 )إن وجدت(    مواد إلكترونية وإنترنت: .3

 

 
 

X. :الضوابا والسياسات المتبعة في المقرر 

من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من  %52تغيب الطالب اذا الحضور والغياب:     .1

 دخول امتحان المادة النهائي.

 يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.الحضور المتأخر:   .5

 كما في الالئحة. ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت  :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 المحدد.

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد. :الغش   .2

 يفصل سنه من الدراسة. االنتحال:  .6

 سياسات أخرى:   .7

 

 

 

 

 

 


