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23,٩٤٠$

23,٩٤٠$

12,3٩٠$

رســوم البرنامج 60,270 دوالر أمريكي 

على  التركيز  مع  والكوارث  الطوارئ  إدارة 
العربية الخليج  لدول  التعاون  مجلس 

إن املاجستري التنفيذي يف الدراسات املهنية )EMPS( الخاص بإدارة الطوارئ والكوارث )EDM( هي 

شهادة تم تصميمها من أجل إعداد الجيل القادم من القادة يف القطاع الحكومي والقطاع الخاص 

واملنظامت الغري ربحية. ويركز هذا املاجستري التنفيذي عىل دول مجلس التعاون الخليجي، وقد أقرته 

إدارة مركز مجلس التعاون إلدارة حاالت الطوارئ )EMC(، إذ يهدف هذا الربنامج املتخصص إىل 

تدريب املهنيني يف مجال إدارة الطوارئ من أجل التخفيف من حدة التهديدات املحتملة وإدارة جهود 

االستجابة بشكل فعال. يتميز الربنامج بأنه ميزج بني الدراسة عرب االنرتنت إضافة إىل دورات مكثفة 

تقام يف مسقط والدوحة وواشنطن العاصمة، كام مينح هذا الربنامج للمشاركني فهامً اسرتاتيجياً يف 

مجال إدارة الطوارئ، إذ يجمع بني التفكري النقدي ومامرسة التدريب العميل إضافة إىل االستفادة من 

تجارب أفضل الخرباء واملنظامت يف هذا املجال حول العامل. 

إن حاالت الطوارئ والكوارث يف منطقة الخليج متثل تحدياً فريداً من نوعه، إذ أن هذه التهديدات 

سواء أكانت طبيعية أو من صنع اإلنسان، فإنها قد تعرب الحدود وتؤثر عىل بلدان متعددة يف آن واحد. 

وتشمل هذه التهديدات املخاطر الطبيعية وحوادث ترسب املواد الخطرة و شّح املياه واألعامل 

اإلرهابية واملخاطر التكنولوجية واألزمات اإلنسانية وما قد يرتتب عليها من نزوح جامعي.

مع  والكوارث  الطوارئ  إلدارة  التنفيذي  الماجستير  برنامج  مدير 

العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  على  التركيز 

يدير الربنامج الدكتور تيم فرايزر - مدير كلية الدراسات املستمرة يف جامعة جورجتاون - والذي يعد أحد 

املتخصصني يف عدة مجاالت ذات الصلة بإدارة املخاطر كاملخاطر يف املناطق الساحلية والتغريات املناخية 

واملخاطر الطبيعية واملخاطر التي يتسبب فيها اإلنسان والتخفيف من آثار الكوارث وتعزيز طرق التعامل 

مع الطوارئ من خالل التخطيط. كام تشمل مجاالته البحثية التخفيف من آثار الكوارث قبل وقوعها 

وإخالء املناطق التي تتعرض ملوجات التسونامي والحد من املخاطر وتطوير مناذج املياه للتعامل مع 

العواصف املحتملة، إضافة إىل اهتاممه بالنظم االجتامعية والبيئية القادرة عىل التكيف مع تغري املناخ.

البرنامج ميزات 
إقليمي تركيز 

 يطور املشاركون معرفتهم بهذا املجال وباألدوات الالزمة للتعامل مع مجموعة متنوعة من التهديدات 

واملخاطر التي قد تتعرض لها منطقة الخليج بشكل خاص، كام يكتسب املشاركون فهامً أعمق لكيفية 

تنسيق الجهود واملوارد يف جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

التطبيقية  المناهج 

 يقدم الخرباء يف هذا املجال تجارب حقيقية مبارشة إىل الفصول الدراسية، وبالتايل يتم تعريف الطالب 

عىل التعقيدات الدولية التي تحدثها الكوارث الطبيعية وتلك التي تحدث بسبب اإلنسان.

الجماعي التعليم  تجربة 

 يشجع الربنامج عىل التواصل وبناء الثقة - وهام عنرصان أساسيان إلدارة الطوارئ والكوارث - من 

خالل مشاريع جامعية ومناقشات وحصص تعليمية مكثفة داخل الصف.

التكيف على  القدرة  بناء 

 يطور الطالب املهارات الالزمة للتواصل بفعالية واتخاذ القرارات الحاسمة والتأثري عىل اآلخرين 

للترصف بكفاءة يف حالة أزمة.

مكثفة  دورات 

يقدم الربنامج خمسة دورات متقاربة، يتم خاللها دمج ممنهج لتجربة الدراسة عرب اإلنرتنت والتدريب 

العميل من أجل إضفاء العمق الالزم لتطوير املعرفة يف مجال إدارة الطوارئ والكوارث.

البرنامج رسوم 
تقدر الرسوم الدراسية ألول دفعة تخرج من الربنامج خالل العام الدرايس 2017 – 2018 ب 60.2701 

دوالر أمرييك. يشمل هذا املبلغ كلفة 19951 دوالر أمرييك للساعة األكادميية املعتمدة خالل فصل 

الخريف لعام 2017 والربيع لعام 2018 ومايقدر ب 20651 دوالر أمرييك للساعة األكادميية املعتمدة 

خالل دورات صيف 2018.

$1,9951 x 6 ساعات أكاديمية معتمدة MPEM-501  (2017 خريف(
$1,9951 x 6 ساعات أكاديمية معتمدة MPEM-601  (2017 خريف(
$1,9951 x 6 ساعات أكاديمية معتمدة MPEM-701  (2018 ربيع(
$1,9951 x 6 ساعات أكاديمية معتمدة MPEM-801  (2018 ربيع(
$2,0651 x 6 ساعات أكاديمية معتمدة MPEM-901  (2018صيف(

جورجتاون جامعة  في  المستمرة  الدراسات  كلية 
تأسست جامعة جورجتاون في عام 1789 وتعد من المؤسسات األكاديمية 

والبحثية الرائدة في العالم، حيث تقدم تجربة تعليمية فريدة تهدف إلى 
إعداد الجيل المقبل من المواطنين العالميين القادرين على قيادة وإحداث 

تغيير إيجابي في العالم. وتحقق كلية الدراسات المستمرة لجامعة 
جورجتاون )SCS) الرسالة التربوية للجامعة من خالل تقديم مجموعة 

واسعة من الشهادات العلمية والخبرات التطبيقية ألفراد المجتمع وال سيما 
للطالب والمهنيين.

الطوارئ  حاالت  إلدارة  التعاون  مجلس  مركز 
مركز مجلس التعاون إلدارة حاالت الطوارئ هو وحدة متخصصة مقرها 

الكويت، ويهدف لزيادة التنسيق والتقارب والتكامل بين الدول األعضاء 
الممثلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة 

العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت. كما يهتم 
المركز، الذي أنشئ في عام 2013، بتعزيز إدارة المخاطر اإلقليمية ودعم 

االستجابة للحوادث اإلقليمية وتعزيز التكامل والعمل المشترك في 
المنطقة. ويدعم مركز مجلس التعاون إلدارة حاالت الطوارئ (EMC) برنامج 

إدارة الطوارئ والكوارث (EDM) الذي يركز على دول مجلس التعاون الخليجي 
بغية تأهيل المرشحين أكاديميا في مجال إدارة الطوارئ وإثراء وزيادة عدد 

المتخصصين المؤهلين في دول مجلس التعاون الخليجي.

تشــمل رســوم البرنامج األمور التالية

إقامــة فندقية خالل الدراســة في الموقع )ســبع ليال خالل كل اقامة)

النقــل حين وصول الطالب إلى موقع اإلقامة الدراســية

بعــض وجبــات  الطعام خالل كل إقامة

إضافية تكاليف 

تكاليــف النقــل للوصول إلى ومــن كل مكان إقامة

بعــض وجبــات  الطعام خالل كل إقامة

60 دوالر أمريكــي للتأميــن الصحــي لكل دورة تتطلب ســفرًا للخارج )تدفع 
مــرة واحدة لكل دورة، أو خمس مــرات في المجموع)

50 دوالر أمريكي رســوم الشــهادة )تدفع لمرة واحدة)

الكتب والمواد الدراســية المقــررة )حوالي 1300 دوالر أمريكي)

في انتظار الموافقة. سوف يتم تأكيد الرسوم الدراسية لخريف 2017 وربيع 2018 في فبراير 2017، وسيتم تأكيد الرسوم الدراسية لصيف 2018 في فبراير 2018.  .1



باختصار والبرنامج  المنهج 

عامة   األهــداف التعليمية للدورة  زمان ومــكان انعقاد الدورة لمحة  اسم الدورة

 فهــم تطور نظام إدارة الطــوارئ وتوقعات وتصورات • 
الجمهور.

 تطوير قدرات االســتجابة لحــاالت الطوارئ والكوارث ضمن • 
األطر والمذاهــب القانونية.

 تحديــد وتطبيــق التفكير النقدي والمهــارات التحليلية • 
الالزمــة للقيادة في بيئــة متعددة األبعاد.

دراســة األطر اإلســتراتيجية والتشغيلية 
والقانونيــة لمنظمــة تعنى بإدارة الطوارئ 

علــى صعيد إقليمــي. تحليل اإلجراءات 
والعالقات التي تحــدد التعاون بين 

الــوكاالت والتعــاون الدولي بما في ذلك 
ــادل المعلومات  دور التكنولوجيا وتب

واألدوار المختلفــة التي يتــم تقديمها 
ســواء من خالل قيــادة أو تقديم الدعم 

ــتجابة للطوارئ والدعم  لعملية االس
اللوجســتي الدولي وتقييــم المخاطر على 

اإلقليمي. الصعيد 

30 أغســطس إلى 23 
أكتوبر 2017 2

الدورة: انعقاد  مكان 
الدوحة، دولة قطر

16 إلى 21 ســبتمبر 22017

وإطار . 1 النظرية 
التعاون 

 اإلقليمي

)501-MPEM(

 فهــم دورة الكوارث وربطهــا بالنظريات القائمة.• 

 المقارنــة بيــن البنية التحتية النفســية والجســدية للحوادث • 
حينما يكون هناك إشــعار، وتلك التي تحصل دون ســابق 

إنــذار )إعصار مقابل زلزال على ســبيل المثال).

 تعــرف على اآلثــار المترتبة على الظــروف المجتمعية من • 
خــالل اإلبالغ عــن المخاطر أثناء دورة الكوارث.

دراســة القضايا المتعددة األبعاد 
المتعلقــة بالتخطيط واالســتجابة للكوارث 

الناجمــة عن األخطــار الطبيعية، مثل 
الظروف المناخية القاســية والحوادث 

الجيوفيزيائيــة والكــوارث بطيئة الظهور 
وتلــك الناجمة عن مخاطــر التكنولوجيا، 

بمــا فيها تســرب المواد الخطرة أو 
ــل البنية التحتية. االنفجارات وفش

25 أكتوبر إلى 18 ديســمبر 
22017

الدورة: انعقاد  مكان 
مسقط، ســلطنة عمان

 11 إلــى 16 نوفمبر 22017

المخاطر . 2
والكوارث 

لطبيعية  ا
 والتكنولوجية 

)601-MPEM(

 مقارنــة األعمــال اإلرهابية بأنواع أخرى مــن الكوارث فيما • 
يتعلــق بإدراك المخاطر ورد فعــل الجمهور وإدارة الحوادث 

وتوصيــف المخاطر وتصنيــف األولويات وإدارة الصحة 
العامة ووحدات االســتجابة واالستقبال.

 فهــم التحديــات المتعلقة بقياس درجــة المخاطر واإلبالغ • 
عــن المخاطــر من حيث الحجــم أو التكرار أو النتائج 

وتحديــد آليات لتعزيز المســؤولية المدنيــة وتجاوز الالمباالة.

 التعــرف علــى دور التكنولوجيا والقيود التــي تعيق عملية • 
القرار. صنع 

دراســة التحديات المرتبطة بالحوادث 
الكيميائيــة والبيولوجية واإلشــعاعية 

والنوويــة والمتفجرات وكذلك حوادث 
إطــالق النار اإلرهابي والهجمــات اإللكترونية 

)cyber-attacks). دراســة وفهم إمكانيات 
ــة التكنولوجيات الحالية  ومحدودي

والمســتقبلية في الكشــف عن مثل هذه 
الحوادث والحــد من مخاطرها.

10 ينايــر إلى 5 مارس 2018 2

الدورة: انعقاد  مكان 
 واشــنطن العاصمة، الواليات 

األمريكية المتحدة 
22 إلى 27 يناير22018

اإلرهاب . 3
التي  والكوارث 

بسبب  تحدث 
 اإلنسان

)701-MPEM(

 تصنيــف "طــوارئ الصحة العامة" وغيرها مــن التعريفات • 
المتكتمــة لألزمات والكوارث والتعرف علــى المنظمات 

الرائــدة في هــذا المجال والهيئــات الرقابية، بما في ذلك 
منظمــة الصحــة العالمية واللوائــح الصحية الدولية.

 تحديــد اســتراتيجيات تعاونية للطوارئ المحليــة واإلقليمية • 
لحمايــة البنية التحتية األساســية للصحــة العمومية 

وتوفيــر مصادر بديلة.

 التفريــق بيــن اإلبالغ عن المخاطر العامــة من جهة، وبين • 
التواصــل عند األزمات مــن جهة أخرى، وذلك من خالل 

مراحــل الطــوارئ، ما قبل الحدث وأثنــاء الحدث وما بعد 
الحدث.

مدخــل للتعرف علــى التعقيدات التي 
تواجههــا الصحة العامة واألزمات 

اإلنســانية من منظــور محلي وإقليمي 
وعالمي. دراســة التهديدات األمنية 

الصحية الناشــئة لــدول مجلس التعاون 
الخليجــي التي قد تؤدي إلى اإلضــرار بالبنية 

التحتيــة للصحــة العامة على المدى 
ــتراتيجيات  القصير والطويل. دراسة اس

إلدارة حــاالت طوارئ الصحــة العامة – مثل 
األوبئة المعدية وتفشــي األمراض شديدة 

العــدوى - التي قــد تربك القدرة على 
االستجابة.

14 مــارس إلى 7 مايو 22018

الدورة:  انعقاد  مكان 
واشــنطن العاصمة: الواليات 

األمريكية المتحدة 
 26 إلــى 31 مارس 22018 

العامة . 4 الصحة 
واألزمات 

 اإلنسانية 
)801-MPEM(

 إظهــار القدرة علــى تطبيق المعرفة التي تــم تحصيلها • 
فــي مجال إدارة الطوارئ والكوارث فــي بيئة مهنية.

 المشــاركة فــي التدريبات المرتكزة على ســيناريو إلثبات • 
التمكــن مــن تطبيق مهارات إدارة الطــوارئ تحت الضغط.

 تقديم مشــروع عمل من شــأنه تســليط الضوء على • 
المعــارف والمهارات المكتســبة خالل البرنامج.

دمــج وتحويل المعرفة المكتســبة خالل 
البرنامج إلى مشــروع نهائــي مثير للتحدي، 

ممــا يدل على التمكن مــن المفاهيم التي 
تــدرس خالل الدورات األربع األولى.

21 مايو إلى 19 أغســطس 
22018

الدورة:  انعقاد  مكان 
الدوحة، دولة قطر

11 إلى 16 أغســطس 22018

المشروع . 5
 النهائي

)901-MPEM(

مالحظة: لقد تم إعداد هذه المطوية حسب أفضل المعلومات المتاحة خالل وقت النشر. إن جميع المعلومات الواردة بما في ذلك البيانات ورسوم التعليم والدورات 
التدريبية والمواقع والتواريخ والمواعيد النهائية هي عرضة للتغيير دون إشعار أو إلتزام. لذلك يرجى االتصال بمسؤولي البرنامج للحصول على المعلومات الحالية.

دورات 
باالنجليزية

البرنامــج يتضمن: 
72 % مــن الدورات تتم في عين المكان

28 % مــن الدورات تتــم عبر اإلنترنت 5 برنامج 
مدته 12 

دولة شهرا
قطر

دولة 
قطر

سلطنة 
عمان1

أمريكا أمريكا

هذا الجدول الزمني مؤقت. التواريخ عرضة للتغيير.  .2



الشهادة متطلبات 
يكتسب الطالب من خالل برنامج املاجستري التنفيذي إلدارة الطوارئ والكوارث مع الرتكيز عىل مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية نظرة عميقة يف التحضري وإدارة األزمات املعقدة من خالل منهج مكثف 

يجمع بني: 

املحارضات والتعلم املبارش	 

الدراسة عرب اإلنرتنت ومن خالل االستكشاف التفاعيل والندوات عرب االنرتنت واملناقشات الجامعية 	 

والتعلم املستقل

حضور دورات يف عني املكان يف ثالث مواقع دولية مرموقة	 

نظرة شاملة للمبادئ التقنية والقانونية واألخالقية التي تحكم عمل املهنيني يف إدارة الطوارئ 	 

والكوارث

إن شهادة املاجستري التنفيذي يف  إدارة الطوارئ والكوارث مع الرتكيز عىل مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية تتبنى منهجاً مرتكزاً عىل املامرسة –وهي سمة مميزة للدراسات املهنية العليا يف 

جامعة جورجتاون – إذ ينغمس الطالب يف العامل الرسيع إلدارة الطوارئ. وسيتم تحدي قدرة الطالب 

طوال مدة الربنامج ليك يدرسوا عن كثب نظم إدارة الطوارئ الحالية وطرح افكار بديلة مبتكرة 

للتغلب عىل التهديدات املستقبلية.

الطالب سفر  متطلبات 
اإلقامات

البد للطالب أن يحرضوا إىل مواقع التدريب املعتمدة لكل دورة التي تستمر ستة أيام. كام يجب عىل 

الطالب ترتيب وسائل النقل الخاصة بهم إىل مواقع الدورات. وتجدر اإلشارة إىل أن الرسوم املدفوعة 

تغطي اإليواء لسبعة ليايل وبعض الوجبات، كام سيقوم موظفو الربنامج بجميع ترتيبات الفندق.

يسمح للطالب فقط حضور الدورات، ومينع منعاً باتاً حضور أي ضيوف.

يطلب من الطالب الوصول يف موعد أقصاه الساعة الخامسة مساء قبل يوم بدء برنامج اإلقامة وال 

 ،  501- MPEMيسمح لهم باملغادرة قبل انتهاء الربنامج. عىل سبيل املثال، فيام يتعلق بدورة

والتي سيتم تنظيمها مبدئياً يف عام 2017 ، يجب عىل الطالب أن يخططوا للوصول إىل الدوحة 

)قطر( يف موعد ال يتجاوز الخامسة مساء يوم 15 سبتمرب وأال يغادروا قبل 7:00 من مساء يوم 21 

سبتمرب عام 2018.

والوثائق التأشيرات 

إن موظفي الربنامج سيقومون مبساعدة الطالب من خالل توفري الوثائق ذات الصلة والتي يحتاجها 

الطالب لتقديم طلبات الحصول عىل التأشريات الالزمة. ومع ذلك ال بد من التوضيح بأن املسؤولية 

تقع عىل الطالب وحدهم للحصول عىل تأشرياتهم للدخول إىل قطر وسلطنة عامن والواليات 

املتحدة. لن تتحمل جامعة جورجتاون أي مسؤولية يف حال فشل الطالب يف الحصول عىل تأشريته 

يف الوقت املناسب.

ويف حال ما إذا تعذر عىل الطالب الحصول عىل تأشرية دولة معينة أو تعذر حضوره ألي سبب من 

األسباب فإنه ال ميكن أن يشارك يف تلك الدورة، وبالتايل يجب عليه االنسحاب من الربنامج أو أخذ 

إجازة وإعادة التسجيل يف املستقبل مع مجموعة أخرى. سيقوم موظفو الربنامج بتتبع جدول اسرتداد 

 .)EMPS( املبلغ املتفق عليه من الجامعة والخاص بربامج املاجستري التنفيذي يف الدراسات املهنية

ميكن الحصول عىل معلومات إضافية حول االنسحاب أو أخذ إجازة من الربنامج يف دليل طالب 

الدراسات املهنية.

التسجيل متطلبات 
يجب عىل كل مقدم للطلب تقديم جميع الوثائق التالية حتى يتسنى مراجعة طلبه. لالطالع عىل 

 كافة متطلبات التسجيل يرجى زيارة الرابط التايل:

scs.georgetown.edu/admissions

آخر موعد للحصول على أولوية في القبول: 1 مارس 2017  •
آخر موعد للتسجيل: 1 مايو 2017  •

—بما فيها طلب التقديم،  مالحظة هامة: يجب استالم جميع الوثائق المطلوبة
وكتابة موضوع شخصي، والسيرة الذاتية، ورسالتا توصية، وبيان الدرجات التفصيلي 

ECE/WES ، ونتائج اختبارات  للشهادات السابقة، وتقييمات الشهادات من قبل 
IELTS/TOEFL —قبل أو في نفس يوم الموعد األقصى المحدد.

إتمام طلب التسجيل عبر اإلنترنت. 1

50 دوالر أمريكي رسوم طلب التسجيل . 2

اإلدالء بتصريح شخصي: . 3
 وذلك عبر كتابة مقال يشرح رغبة مقدم الطلب في نيل درجة الماجستير. • 

ينبغي أن يشتمل المقال على ۳-٥ صفحات مطبوعة ومزدوجة المسافات 
بحيث تتطرق للمسائل التالية:

 الصفات األكاديمية والمهنية المحددة التي يمتلكها مقدم الطلب، والتي • 
يمكن أن تساعده في التفوق في هذا البرنامج

 ما هي األهداف التي يأمل مقدم الطلب تحقيقها إذا ما تم قبوله في هذا • 
البرنامج

 ما هي أهمية األخالق في حياتك اليومية سواء من الناحية الشخصية أو المهنية؟ • 
صف بإيجاز مثاال إلحدى الحاالت التي اعتمدت خاللها على أخالقك الشخصية 

التخاذ قرار صعب أو التغلب على تحدي؟ ما الذي تعلمته من هذه التجربة؟

السيرة الذاتية. 4

عدد 2 رسالتي توصية. 5
 يجب أن تكتب التوصيات من قبل مشرفين قادرين على أن يشهدوا على • 

القدرات المهنية لمقدم الطلب
 سيعتد بتوصيات من طرف أساتذة سابقين بالنسبة للمتقدمين ذوي الخبرة • 

المهنية المحدودة

الشهادات الرسمية من جميع المؤسسات التي تخرج منها سابقًا . 6
مقدم الطلب

 يجب تقييم نسخ الشهادات التي تم تحصيلها من أية جامعات أو • 
معاهد للدراسات العليا خارج الواليات المتحدة، حيث تم اكتساب ساعات 

 . ECE (ece.org) أو  WES (wes.org( أكاديمية معتمدة ، وذلك من خالل
يجب على مقدم الطلب أن يطلب تقييم كل دورة وينبغي تقديم هذا 

التقييم إلى جامعة جورجتاون للمراجعة باإلضافة إلى باقي متطلبات 
التسجيل األخرى. ليس من الضروري إرسال نسخ إضافية لشهادات رسمية 

من المدارس المشمولة في التقييم.
 يجب على مقدم الطلب تقديم المستندات الرسمية التي تم تحصيلها • 

من جميع المؤسسات الجامعية والدراسات العليا داخل الواليات المتحدة 
حيث تم اكتساب ساعات اعتماد

إثبات إجادة اللغة اإلنجليزية . 7
 يجب على مقدم الطلب تقديم إحدى اإلثباتات التالي:

 تقرير TOEFL رسمي مع عالمة ال تقل عن ٥٥0-600 )اإلصدار الورقي)، 2٥0-22٥ • 
)نسخة الكمبيوتر)، أو 90-100 )االمتحان عبر اإلنترنت)

 تقرير IELTS الرسمي مع عالمة ال تقل عن  8.0-7.0 • 
 تقديم شهادة الحصول على درجة البكالوريوس أو درجة جامعية من • 

مؤسسة معتمدة للتعليم العالي في الواليات المتحدة، أو من إحدى 
الجامعات التي تعتمد اللغة اإلنجليزية كلغة أساسية للتعليم 

االتصال  معلومات 
البرنامج:   الطوارئ والكوارث، يرجى االتصال بمنسق  إدارة  التنفيذي في  الماجستير  المعلومات حول  للمزيد من 

scs.georgetown.edu/gcc  

gccedm@georgetown.edu 

974 +  يرجى االتصال بين الثامنة صباحًا والرابعة والنصف عصرًا بتوقيت دولة قطر  44٥7  8666
األمريكية المتحدة  للواليات  الشرقي  الساحل  بتوقيت  عصرًا  والخامسة  صباحًا  والنصف  الثامنة  بين  االتصال  يرجى    +  1  202  687  8664


