
معهھدد االصحافة ووعلوومم ااإلخبارر   
جدوولل االتأططيیر االخاصص  

(االدووررةة االرئيیسيیّة)  2021/2022بطلبة االسنة االثالثة ااتصالل لسنة   
 

ااسم وولقب  عع/رر
 االطالب (ةة)

ااسم ااألستاذذ(ةة) 
 االمؤططر(ةة) 

 مكانن إإجرااء االتربص تارريیخ االمناقشة عضو االلجنة  

01 وورريیدةة بوسعدةة مرووىى االباشا آآيیة عبيیديي   07/06/2022  
13ـــــــــــــ 12  

االفالحي االبحث مؤسسة  

02 أأنورر االطراابلسي سهھيیر االلحيیاني أأماني خمورر   10/06/2022  
10ــــــــــــــ9  

االوكالة االوططنيیة لحمايیة االمحيیط  

03 ررشا مزرريیو يیسرىى قزبارر ووسيیم عويیديي   08/06/2022  
10ـــــــــ9  

Chambre tuniso-japonaise  

04 سهھيیر االلحيیاني أأنورر االطراابلسي مالكك عرووةة   09/06/2022  
10ـــــــــــ9  

ووززااررةة االتربيیة  

05 سهھيیر االلحيیاني أأنورر االطراابلسي إإيیمانن االبكوشش   09/06/2022  
11ـــــــــــــ10  

ووززااررةة االمرأأةة  

06 ررشا مزرريیو يیسرىى قزبارر نهھى بالفايیز   08/06/2022  
11ــــــــــــ10  

Dental care  

07 حبيیب االعبيیديي منى قاسم أأنواارر بلغيیث   07/06/2022  
10ـــــــــــــــــ9  

BIWEN STORES  

08 سيیف االديین بن  
 اابرااهھھھيیم

سنيیم بن عبد هللا  فرجج ززميیط  08/06/2022  
10ــــــــــــ9  

ببووززااررةة االشبا  

09  عبيیر ضيیف 
 هللا

يیسرىى قزبارر ررشا مزرريیو  08/06/2022  
14ــــــــــ13  

جمعيیةاالمسالةااالجتماعيیة  

10 باسم بن  
 ررمضانن

منى قاسم حبيیب االعبيیديي  07/06/2022  
13ـــــــــــ12  

ووززااررةة االتكويین االمهھني وو االتشغيیل  

11 فرجج ززميیط سنيیم بن عبد هللا نيیرووزز شعباني   07/06/2022  
12ـــــــــــ11  

Crédif  

12 محمد عزيیز  
 ددرروواازز

وورريیدةة بوسعدةة مرووىى االباشا  07/06/2022  
14ـــــــــ13  

منوبة بلديیة  

13 أأنورر االطراابلسي سهھيیر االلحيیاني ررهھھھامم االدجبي   10/06/2022  
11ــــــــــ10  

ووززااررةة االمرأأةة  

14 حبيیب االعبيیديي منى قاسم أأميینة االدرريیديي   07/06/2022  
11ـــــــــ10  

SNJT  

15 ــــــــــــــــــــــــــــــ منى قاسم شرووقق االعذرريي  ـــــــــــــــــــــــــــ   CNAM  



16 ساررةة  
 االجبرووني

ررشا مزرريیو يیسرىى قزبارر  08/06/2022  
12ــــــــــ11  

Heart Agency  

17 مرووىى االباشا نهھيید نواارر هھھھناء قيیرااططي   08/06/2022  
10ـــــــ9  

Agence Panorama Tunis  

18 فرجج ززميیط سنيیم بن عبد هللا آآيیة ناجي   07/06/2022  
13ـــــــــــ12  

االوكالة االتونسيیة للتعاوونن االفني   

19 يیسرىى قزبارر ررشا مزرريیو عبيیر بوسالمي   08/06/2022  
13ـــــــــــ12  

Turquoise com  

20 مرووىى االباشا وورريیدةة بوسعدةة خلودد االقاسمي   07/06/2022  
10ــــــــــ9  

Artisanat  

21 مرووىى االباشا وورريیدةة بوسعدةة مريیم حكيیمي   07/06/2022  
12ـــــــــ11  

Folks Stories  

22 سهھيیر االلحيیاني أأنورر االطراابلسي تيیسيیر هھھھمامي   09/06/2022  
12ــــــــــ11  

ووززااررةة االتربيیة  

23 فرجج ززميیط سنيیم بن عبد هللا ررنيیم حموددةة   07/06/2022  
10ـــــــــــــ9  

MGI BFC  

24 غاززيي  
 عيیدوودديي

مرووىى االباشا نهھيید نواارر  08/06/2022  
11ـــــــــ10  

ووززااررةة االتربيیة  

25 فرجج ززميیط سنيیم بن عبد هللا أأرريیج االجميیعي   07/06/2022  
11ـــــــــ10  

CNAM  

26 نهھيید نواارر سفيیانن االعبيیديي هھھھاجر قديیديي   07/06/2022  
13ــــــــــ12  

O’prod  

27 يیسرىى  
 خرشوفي

أأنورر االطراابلسي سهھيیر االلحيیاني  10/06/2022  
12ـــــــــــ11  

ووززااررةة االتكويین االمهھني وو االتشغيیل  

28 ررحمة  
 خرشاني

حبيیب االعبيیديي فرجج ززميیط  09/06/2022  
10ــــــــــ9  

Artisanat  

29 يیسرىى قزبارر ررشا مزرريیو ااألندلسييیسر    08/06/2022  
15ــــــــــــــــ14  

Access content agency  

30 نهھيید نواارر سفيیانن عبيیديي أأماني ماجريي   07/06/2022  
14ــــــــــ13  

Iwatch  

31 مرووىى االباشا نهھيید نواارر فاتن مهھذبب   08/06/2022  
12ـــــــــــ11  

Multicom Services  

32 مرووىى االباشا بوسعدةة وورريیدةة أأنس ووررهھھھاني   07/06/2022  
11ــــــــــ10  

monoprix  

33 نهھيید نواارر سفيیانن االعبيیديي غاددةة ووسالتي   07/06/2022  O’prod  



15ـــــــ14  
34 حبيیب االعبيیديي فرجج ززميیط رراائد تهھيیمش   09/06/2022  

11ــــــــــ10  
االتونسي االحواارر  

35 وورريیدةة بوسعدةة مرووىى االباشا صفاء يیحمديي   07/06/2022  
15ــــــــــ14  

منوبة بلديیة  

	  


