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وعلوم اإلخبار الصحافةمعھد    	

Vl	

	

 

 

جدول مواعید مناقشة مشاریع التخرج  

السنة الثانیة الماجستیر المھني في االعالم السمعي البصري (تلفزیون)  

2020/2021السنة الجامعیة   

الطالب (ة) (ة) المشرف (ة) األستاذ  مؤسسة التربص  اللجنةرئیس (ة)   المشرف (ة) المھني  المناقشة تاریخ  التوقیت   

بلدز بن حسین سفیان عمار  التلفزة الوطنیة  المنصف اللواتي  الشاوش إیھاب  جویلیة1   9- 10  

نھال محمد المنصف اللواتي   IBcom	prod سفیان عمار 	 ایمان بحرون  جویلیة1   10- 11  

صبا بن غربیة اروى الكعلي  قناة قرطاج  عائدة الفیتوري  زینب المالكي  جویلیة1   10- 11  

محمد بالسعیدي اروى الكعلي  اكسبراس اف ام  المنصف اللواتي  اسالم المؤدب  جویلیة1   11- 12  

امیمة بن عمار ناجح المیساوي  التلفزة الوطنیة  سفیان عمار  منى ذویب  جویلیة1   11- 12  

مدیرة التربصات  

یسرى قزبارد.  
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وعلوم اإلخبار الصحافةمعھد    	

Vl	

	

 

 

جدول مواعید مناقشة مشاریع التخرج  

السنة الثانیة الماجستیر المھني في االتصال السیاسي  

2020/2021السنة الجامعیة   

الطالب (ة) (ة) المشرف (ة) األستاذ  مؤسسة التربص  رئیس (ة) اللجنة  المشرف (ة) المھني  المناقشة تاریخ  التوقیت   

انتصار الشلي سامي المالكي  حزب التجمع القومي  وریدة بوسعدة  انیس عاشور  جوان 30   9- 10  

مریم الورھاني سامي المالكي   HAICA حمیدة البور  النوري اللجمي  جویلیة 1   10- 11  

جیھان الورھاني یسرى قزبار  بلدیة التضامن  نھید نوار  سلیم حكیمة  جوان 30   9- 10  

جلیلة بوتوتة نھید نوار  مجلس النواب  یسرى قزبار  شادیة بن یوسف  جوان 30   13- 14  

خولة كالشحي وریدة بوسعدة  مجلس النواب  سامي المالكي  شادیة بن یوسف  جوان 30   10- 11  

امیمة الماجري الطرابلسي أنور  بلدیة تینجة  فرج زمیط  سارة الثامري  جویلیة 1   11- 12  

زھیر العزعوزي وریدة بوسعدة  حركة امل و عمل  سامي المالكي  ایمن خمار  جوان 30   11- 12  

لطفي لملوم سامي المالكي   HAICA حمیدة البور  النوري اللجمي  جویلیة 1   11- 12  

دنیا ماكني وریدة بوسعدة  مجلس النواب  حمیدة البور	 جوان 30    12- 13  
رقزبایسرى د.:  تمدیرة التربصا  
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وعلوم اإلخبار الصحافةمعھد    	

Vl	

	

 

 

جدول مواعید مناقشة مشاریع التخرج  

السنة الثانیة الماجستیر المھني في االعالم متعدد المنصات  

2020/2021السنة الجامعیة   

الطالب (ة) (ة) المشرف (ة) األستاذ  مؤسسة التربص  رئیس (ة) اللجنة  المشرف (ة) المھني  المناقشة تاریخ  التوقیت   

لبنىى البرھومي فرج زمیط   TUNISAVIA انور الطرابلسي  اروى جبیرة  جویلیة 1   9- 10  

سرور النوبلي یسرى قزبار  مجلس النواب  نھید نوار   حسان الفطحلي  جوان 30   10- 11  

اقبال الرمضاني زمیطفرج   دریم اف ام  انور الطرابلسي  محمد الطیب الشمنقي  جویلیة 1   10- 11  

سمیة الساكت نھید نوار  قناة التاسعة  یسرى قزبار  برھان بسیس  جوان 30   12- 13  

نورس العیر نھید نوار  مشروع  یسرى قزبار	  
وریدة بوسعدة  

جوان 30   11- 12  

مدیرة التربصات  

یسرى قزبارد.  
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وعلوم اإلخبار الصحافةمعھد    	

Vl	

	

 

 

 

مشاریع التخرججدول مواعید مناقشة   

السنة الثانیة الماجستیر المھني في الصحافة االستقصائیة  

2020/2021السنة الجامعیة   

الطالب (ة) (ة) المشرف (ة) األستاذ  مؤسسة التربص  رئیس (ة) اللجنة  المشرف (ة) المھني  المناقشة تاریخ  التوقیت   

رمال الفالح ولید حیوني   INCLUCC امین بن مسعود  وداد حمدي  جویلیة 1   9- 10  

امیرة زغدود الناصر المكني  مركز دراسات  ولید حیوني  بدرة قعلول  جویلیة 1   10- 11  

صبرین العجرودي الناصر المكني  مركز دراسات  ولید حیوني  بدرة قعلول  جویلیة 1	  11- 12  

ضحى الطالبي سامي المالكي  نزاھة إذاعة  ة البورحمید  وداد حمدي  جویلیة 1   9- 10  

مدیرة التربصات  

یسرى قزبارد.  

 

 


