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 الاعلامقسم:  1تدريب :  مقرر  توصيف الادابكلية:  
 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 1تدريب اعالمي   :اسم المقرر  .1

 467 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

3    48 

 المستوى الرابع :الفصل الدراسي السابع المستوى والفصل الدراسي:  .4

 ادارة مؤسسات :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5

6.  
)إن لدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة 

 :(وجدت

 اخراج اذاعي وتليفزيوني

 البكالوريوس :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

 د. معين صالح  مهدي      اسم معد مواصفات المقرر:  .12

 7112   تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13

 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
لمقتحليلياا ل مقت ايراالعلمقتاا لتراان لفاا لمقرساااالعلمية رياا لرنهااللمقرهااللمعيتناال المقرراالللمقت ايااللمق ر اا ل

مرت كلأد معلمقتحليللمإلة را ل مقحاح  ل حايلا لمقرالدعلمإلة ريا لفا لمقر مقابلمقر ل فا لمق االللمقرتدلبل
  مقترليلل مقررلال مقاينللي ل ايلهللرنلفن نلمقكتلا لمقر جه لق اي  لمية م

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

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

 والفهمالمعرفة 
A1:  يظهر معرفة بالمفاهيم والمصطلحات العربية واألجنبية الخاصة باإلذاعة والتليفزيون 

A 2:  يوضح المصطلحات والمفاهيم المتعلقة باإلذاعة والتليفزيون وربطها باألعالم الجديد ووسائطه

 المتعددة بشكل خاص

A 3:  وارتباطاتها املختلفةيستنتج بشكل علمي الظواهر واألحداث ويدرك عالقاتها 



 المهارات الذهنية
B1:يح الاشكالة ر لمقظ مهللمقرجتر ي ل تشكياللالق لإة ري لتجيدلر ل ا لمقردلمعلمق ر ي ل مقذهني لل

 ق جره ل.

B2:يلا لاينلحر المإلة ملميذمة ل مقت ي زي ن لمقر ت   ل يح المق  ق لاينهلل اينلمق   ملمأل لى.ل 

B3:يرتلحلميفكللل ميشكلالمقالمرجي لميذمةي ل مقت ي زي ني لمقر ت   ل مالقيبللي تلللمقرهللمعل 
لمةدمدهلل تحليلهلل ترديرهلل تح يلهلل منتلجهل

(C) المهارات العملية 

C1:يجيدلمقكتلا لمإلة ري لمقا ير لقر ت فلفن نلمإلة م.ل 

C 2:يترنلرهللمعلمقترديمل مقح مللمإلذمة ل مقت  زي ن .ل 

C3:لي ظفلر ت فلمقترنيلعلمقحديث ل مقت ايرلعلميقكتل ني لقجرعلمقايلنلعل أةدمدهلل نشلهل.ل

D) ))المهارات العامة ) االنتقالية: 

D1:يحرمل ين ذل ي لجلالمرجلإذمةي ل ت  زي ني ل ةاللمق يبل 

D2:يجيدلإدملعلمق قعل مت لذلمقرلملل مقت ل  لار ض ةي ل رهني لرعلمألحدمثل 

D3:لمقرضليللاجلأعل مقدفلعلةنهلي لحلل

 

 

 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

  :التدريس والتقويم مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةأوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

A1-  يظهر معرفة بالمفاهيم

والمصطلحات العربية واألجنبية 

 باإلذاعة والتليفزيون الخاصة 

- A1-  املحاضرات- 

 -الحوار والمناقشة

 العروض التقديمية

-   

- A2-   التعلم الذاتي- 

 -خارطة المفاهيم  

 التكاليف الفردية

-  

A3               -  الحوار

العروض  -والمناقشة

 املحاضرات –التقديمية 

 المحاضرات -
 الحوار والمناقش -
 الكتابة الصحفية -
 التعلم الذاتي -
-  

A2- يوضح المصطلحات

والمفاهيم المتعلقة باإلذاعة 

والتليفزيون وربطها باألعالم 

الجديد ووسائطه المتعددة 

 بشكل خاص

-A3 يستنتج بشكل علمي الظواهر

واألحداث ويدرك عالقاتها 

 وارتباطاتها املختلفة

 

 التدريس والتقويم:                                                      مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية خامسا:

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

B1 يحلل بشكل علمي الظواهر املجتمعية

إعالمية تجيد مخاطبة القدرات وتشكيل رسالة 

 العقلية والذهنية للجمهور.

- B1- املحاضرات . 

 . والمناقشة الحوار

 المحاضرات -
 الحوار والمناقش -
 الكتابة الصحفية -



B2االذاعي  يربط بين حقول اإلعالم

املختلفة ويحلل العالقة بينها وبين  والتليفزيوني

 العلوم األخرى.

 

 

 

- B2-  العصف

الذهني . حل 

المشكالت . 

 الفردية التقارير

 والجماعية .

-  

 التعلم الذاتي -
-  

B3 يختار المهارات ويقترح االفكار واالشكال

البرامجية االذاعية والتليفزيونية املختلفة 

واساليب اعدادها وتحريرها وتقديمها 

 وتصويرها وانتاجها 

B3- التعاوني التعلم . 

 الحوار  -العصف الذهني

 والمناقشة

 

 

 :التدريس والتقويم باستراتيجية مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( :سادسا
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

C1 يجيد الكتابة اإلعالمية السليمة ملختلف فنون

 اإلعالم.

- C1- والمناقشة  الحوار .-  

 . التقديمية العروض

- C2-  التعلم -التعلم الذاتي 

الزيارات  - التعاوني

البحوث  - الميدانية

 التطبيقية .

- C3- الفردية المشاريع 

انتاج إذاعية  -والجماعية

الزيارات  -وتليفزيونية 

 الميدانية

 المحاضرات -
 الحوار والمناقش -
 االذاعيةالكتابة  -
 التعلم الذاتي -
-  

C2 يتقن مهارات التقديم والحوار اإلذاعي

 والتلفزيوني.

C3 يوظف مختلف التقنيات الحديثة والتطبيقات

 االلكترونية لجمع البيانات وأعدادها ونشرها.

                                                            :التدريس والتقويم ةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجي: سابعا 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 

D1 يصمم وينفذ ويخرج برامج إذاعية وتلفزيونية

 وعبر الويب

- D1 – والمناقشوووة الحووووار - 

 . التقديمية العروض

D2    –  حوول  - التعوواوني الوتعلم

  املحاكاة . -المشكالت 

 المحاضرات -
 الحوار والمناقش -
 الكتابة الصحفية -
 التعلم الذاتي -
-  

D2 يجيد إدارة الوقت واتخاذ القرار والتعاطي

 بموضوعية ومهنية مع األحداث



D3طرح القضايا بجرأة والدفاع عنهاي - D3 –  حل المشكالت- 

 - والمناقشة الحوار

 . التقديمية العروض

موضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع ثامنا: 

 تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

 المواضيع التفصيلية موضوعات المقرروحدات/  الرقم
عدد 

 األسابيع

الساعا

ت 

 الفعلية

رموز مخرجات 

 تعلم المقرر

1 

 تطبيقات اخبارية 

كتلا لمق اللمقت ي زي ن ،ل مق الل
لميقكتل ن 

لل

1 3 

 

2 

من مةهل-مق اللمقترليللمقت ي زي ن ل التقرير التليفزيوني 
مقر ت   لمي الليل مقش ح ل

ل مقح ل.ل

1 3  

3 

 -موضوع الحديث التليفزيوني  الحديث االذاعي والتليفزيوني

مهارة المقابلة  -االسئلة  التليفزيونية 

كتابة االحاديث  -االذاعية  

 التليفزيونية .

0 3  

4 
يجيد عمل خطة إلجراء التحقيق  التحقيق التليفزيوني

 اإلذاعي والتليفزيوني وتنفيذه. 
1 3  

5 

مقال العمود ومقال اليوميات  - وانواعهاالمقابلة االذاعية 

والمقال النقدي ومقال العرض 

 والمقال التحليلي( .

1 3  

6 

ةرال   لقتن يذلمقتحريلللمقتحريللمياترحلئ 
مياترحلئ ل فللمقشل  لمقر   ا ل
قرثالهذملمق نلرنلمق ن نلميذمةي ل

ل مقت ي زي ني ل.

1 3  

  3 1 لم تالللةر  ل 7

  3 1  -التدريب على ادوات  االخراج لمقت اير مي لمجل 8

9 
رتلا  ل   معلمينتلجلق اثللمنتلجلالمرجلحيه

لمقلا لاينلرلمحالمينتلجل-مقرالشل
0 3  

10 
ن ةهللل–رله لمقالمرجلمقتدلياي ل واقع البرامج التدريبية -

لاتن علمقت حص
0 3  

11 

ل-مثللمقالمرجلة ىلمقرتدلبلل البرامج التدريبية اثر -
لميلمقر لعلل-ج منبلت ايري لةر ي 

لمق لصلالقرتدلب

0 3  

12 
ترييملل–ترييملمقالمرجللمقرنتج  فعالية البرامج التدريبية -

لميحتيلجلعلمقتدلياي ل–مق ليجل
0 3  



  3 0لمقك لءمعلل–ن علمقالمرجل كفاءة البرامج التدريبية - 13

14 

عالقة البرامج التدريبية  -
 بالقطاع اإلعالمي

ل–مقر لةلعلمقحك ري ل مق لح ل
ة قتهللل–ة ق لمقالمرجلاهلل

لالقرتدلبل

0 3  

15 

 التنظيمية والسياساتالتدخالت 

 التدريب قطاع لتنظيم المطلوبة

 اإلعالمي

ل–مقتد  علف لمقر لعلمقحك ر ل
لق لةلعلمقتدليبلل–مق لصل

0 3  

   ل االختبار النهائي 16

 48 16 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 استراتيجية التدريس:تاسعا: 

لرحلضلمع.

ل.مقرساالعلمقحح ي لت ايللةر  لف ل

 تك ي لعلريدمني 

لرنلقش لجرلةي 

لتكلقيفلجرلةي 

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

للمؤسسات  زيارات 1

 االذاعية والتليفزيونية
(A2.B1.B2) 3-4-5 10 

لتنفيذ تكليفات بعمل خطة  2

 االذاعيةالتحقيقات 

(B2.C1.C2) 6-8-9  

تكليفات بعمل خطة  3

الجراء االحاديث 

 . التليفزيونية

(C2.C3.D2) 10-11-12  

والتقارير  االخبار كتابة 4

االذاعية والتليفزيونية 

  والصحفية

(B2.B3.C2) 10-11-12  

 تقويم التعلم:عاشرا: 

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة 

إلى درجة  

  يم النهائيوالتق

 المخرجات التي يحققها

1 

 الواجبات / األنشطة / التكاليف

Home 

work\Tasks\Assignments 

14-1 20 %20 A+b+c+d 

2 1Quiz   )اختبار اول )قصير    c+d 

3 
 اختبار منتصف الفصل

Midterm-Exam 

7 20 %20 B+d 

4 Final Exam 60%  60 االختبار النهائي A+b, c+d 

5 Others )اخرى )تحدد     



  %111 111  المجموع 

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

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر

( ، منشورات اتحاد اذاعات الدول م 7102اكاديمية التدريب االعالمي ، )  -0
 سلسلة بحوث ودراسات اذاعية. -العربية

 مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، 7( ،التدريب االعالمي عبر االنترنت7100حسنين شفيق )  -8

 المساعدةالمراجع 

 ( ، التدريب واالنتاج  االعالمي ، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة8102د. سوزان القليني )  .1

(، تنظيم قطاع التدريب االعالمي، مركز تطوير االعالم ، جامعة بير 8102محمد فيصل الشعيبي ، ) -8
 زيت.

 

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية
0-  -information/journalism-http://www.unesco.org/new/ar/ramallah/communication

education/ 

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

   والغياب:حضور ال   .1

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

 المادة النهائي.

 الحضور المتأخر:    .2

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

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

 كما في الالئحة.

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

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

 :الغش   .5

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

  :نتحالاال  .6

 يفصل سنه من الدراسة.

http://www.unesco.org/new/ar/ramallah/communication-information/journalism-education/
http://www.unesco.org/new/ar/ramallah/communication-information/journalism-education/
http://www.unesco.org/new/ar/ramallah/communication-information/journalism-education/


 :سياسات أخرى   .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم د. معين صالح مهدي / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 ورقم الهاتف المكان 777111655 السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

 البريد اإللكتروني       
II. :معلومات عامة عن المقرر 

 2تدريب  :اسم المقرر  .0

 467 رمز المقرر ورقمه:  .7

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

3    3 

 المستوى الرابع :الفصل الدراسي السابع المستوى والفصل الدراسي:  .4

 ادارة مؤسسات :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 اليوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

 بكالوريوس :فيها تدريس المقررالبرنامج/ البرامج التي يتم   .2

 العربية :لغة تدريس المقرر  .8

 جامعة االندلس مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

لمقتحليلياا ل مقت ايراالعلمقتاا لتراان لفاا لمقرساااالعلمية رياا لرنهااللمقرهااللمعيتناال المقرراالللمقت ايااللمق ر اا ل
مرت كلأد معلمقتحليللمإلة را ل مقحاح  ل حايلا لمقرالدعلمإلة ريا لفا لمقر مقابلمقر ل فا لمق االللمقرتدلبل

  مقترليلل مقررلال مقاينللي ل ايلهللرنلفن نلمقكتلا لمقر جه لق اي  لمية م

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 A1 باإلذاعة والتليفزيون يظهر معرفة بالمفاهيم والمصطلحات العربية واألجنبية الخاصة 

 (0اعالمي )  تدريبخطة مقرر: 
 



A2 يوضح المصطلحات والمفاهيم المتعلقة باإلذاعة والتليفزيون وربطها باألعالم الجديد ووسائطه

 المتعددة بشكل خاص

B1:  يحلل بشكل علمي الظواهر املجتمعية وتشكيل رسالة إعالمية تجيد مخاطبة القدرات العقلية

 والذهنية للجمهور.

B2:املختلفة ويحلل العالقة بينها وبين العلوم األخرى. االذاعي والتليفزيوني يربط بين حقول اإلعالم 

C1:.يجيد الكتابة اإلعالمية السليمة ملختلف فنون اإلعالم 

C 2:.يتقن مهارات التقديم والحوار اإلذاعي والتلفزيوني 

D1: يصمم وينفذ ويخرج برامج إذاعية وتلفزيونية وعبر الويب 

D2:  عاطي بموضوعية ومهنية مع األحداثواتخاذ القرار والتيجيد إدارة الوقت 

  

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلية األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم

1 

كتلا لمق اللمقت ي زي ن ،ل تطبيقات اخبارية 
ل مق اللميقكتل ن 

لل

1 3 

2 

-مق اللمقترليللمقت ي زي ن ل التقرير التليفزيوني 
من مةهلمقر ت   لمي الليل

ل مقش ح ل مقح ل.ل

1 3 

3 

 -موضوع الحديث التليفزيوني  الحديث االذاعي والتليفزيوني

مهارة  -االسئلة  التليفزيونية 

كتابة  -المقابلة االذاعية  

 االحاديث التليفزيونية .

1 3 

4 
يجيد عمل خطة إلجراء التحقيق  التحقيق التليفزيوني

 اإلذاعي والتليفزيوني وتنفيذه. 
1 3 

5 

مقال العمود ومقال اليوميات  - المقابلة االذاعية وانواعها

والمقال النقدي ومقال العرض 

 والمقال التحليلي( .

1 3 

6 

ةرال   لقتن يذلمقتحريلللمقتحريللمياترحلئ 
مياترحلئ ل فللمقشل  ل

هذملمق نلرنلمقر   ا لقرثال
لمق ن نلميذمةي ل مقت ي زي ني ل.

1 3 

 3 1 لم تالللةر  ل 7

8 
التدريب على ادوات  االخراج لمي لمجلمقت اير 

-  
1 3 

9 

رتلا  ل   معلمينتلجلق اثللمنتلجلالمرجلحيه
مقلا لاينلرلمحالل-مقرالشل
لمينتلج

1 3 

10 
ل–رله لمقالمرجلمقتدلياي ل واقع البرامج التدريبية -

لن ةهللاتن علمقت حص
1 3 



11 

ل-مثللمقالمرجلة ىلمقرتدلبلل البرامج التدريبية اثر -
لميلل-ج منبلت ايري لةر ي 

لمقر لعلمق لصلالقرتدلب

1 3 

12 
فعالية البرامج  -

 التدريبية
ترييملل–ترييملمقالمرجللمقرنتج 

لميحتيلجلعلمقتدلياي ل–مق ليجل
1 3 

13 
كفاءة البرامج  -

 التدريبية
 3 1لمقك لءمعلل–ن علمقالمرجل

14 

عالقة البرامج  -
التدريبية بالقطاع 

 اإلعالمي

مقر لةلعلمقحك ري ل مق لح ل
ل–ة ق لمقالمرجلاهللل–

لة قتهللالقرتدلبل

1 3 

15 

 والسياساتالتدخالت 

 لتنظيم المطلوبة التنظيمية

 اإلعالمي التدريب قطاع

مقتد  علف لمقر لعلمقحك ر ل
لق لةلعلمقتدليبلل–مق لصلل–

1 3 

 3 1للمي تالللمقنهلئ  16

  لل 

 48 16 عدد األسابيع والساعات

 الجانب العملي:                                            

 كتابة تجارب )مواضيع / مهام( النشاط العملي

 المهام / التجارب العملية الرقم
عدد 

 األسابيع
 الساعات الفعلية

1.  
االذاعية للمؤسسات  زيارات

 والتليفزيونية

2 18 

2.  
تكليفات بعمل خطة لتنفيذ التحقيقات 

 االذاعية والتليفزيونية

4 12 

3.  
االحاديث  إلجراءتكليفات بعمل خطة 

 . االذاعية والتليفزيونية

4 12 

    

 42 14 إجمالي األسابيع والساعات

 
 
 

VI. استراتيجية التدريس 

  

 بحسب طبيعة املحاضرة. عملتقسيم الطلبة الى مجموعات عبر الداتا شو ويتم  ثم العرضالشرح  املحاضرة

باإلضافة  ، والتعقيب على المناقشةالقالب الورقي أو ) البورد(على  اإلجابةعلى كل مجموعة وكتابة  أسئلةطرح  المناقشة–املحاضرة 

 الى العصف الذهني.

وبدء  إليها، ومن ثم عرض النتائج التي توصلوا رر قمدرس المن تدخل مباشر من ترك الطالب للعمل بحرية تامة دو   تطبيقات عملية 

 وتطبق من خالل االطالع والمشاهدة الحدي البرامج التليفزيونية النقاش حولها

 تعطى تكاليف جماعية بعد توزيع الطلبة على مجموعات  متوازية وبحسب خطة المقرر ، ليتم بعدها استعراض مشاريع في مجموعات

 المشاريع الجماعية داخل القاعة وتقييمها من قبل عضو هيئة التدريس
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 التكليفات / المهام: .0

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

 10 5-1 للمؤسسات الصحفية زيارات 1

تكليفات بعمل خطة لتنفيذ  2

 التحقيقات الصحفية
6-11 10 

 إلجراءتكليفات بعمل خطة  3

 االحاديث الصحفية .
11-14 20 

 تقويم التعلم: .2

 موضوعات التقويم الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
درجة  التقويم 

 النهائي(

 الواجبات / األنشطة / التكاليف  .1

Home 

work\Tasks\Assignments 

12-1 20 20% 

 اختبار منتصف الفصل  .2

Midterm-Exam 

7 20 20% 

 Final Exam 60 60 6 االختبار النهائي% 

  100 المجموع 

 مصادر التعلم: .3

 المراجع الرئيسة:

م ( ، منشورات اتحاد اذاعات الدول 7102اكاديمية التدريب االعالمي ، )  -0
 سلسلة بحوث ودراسات اذاعية. -العربية

 مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، 7( ،التدريب االعالمي عبر االنترنت7100حسنين شفيق )  -7

 ( ، التدريب واالنتاج  االعالمي ، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة8102د. سوزان القليني )  -8

بير (، تنظيم قطاع التدريب االعالمي، مركز تطوير االعالم ، جامعة 8102محمد فيصل الشعيبي ، ) -3

 زيت.

 )إن وجدت(    مواد إلكترونية وإنترنت: -4

- -information/journalism-http://www.unesco.org/new/ar/ramallah/communication

education/ 

 متبعة في المقرر:الضوابط والسياسات ال .4

 الحضور والغياب:     .1

 الحضور المتأخر:    .5

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

http://www.unesco.org/new/ar/ramallah/communication-information/journalism-education/
http://www.unesco.org/new/ar/ramallah/communication-information/journalism-education/


 :الغش   .2

  االنتحال:  .6

 سياسات أخرى:   .7

 

 

 

 


