
معهھدد االصحافة ووعلوومم ااإلخبارر   
جدوولل االتأططيیر االخاصص  

( االدووررةة االرئيیسيیة)  2021/2022بطلبة االسنة االثالثة صحافة لسنة   
 

ااسم ااألستاذذ(ةة) ااسم وولقب االطالب (ةة) عع/رر  
 االمؤططر(ةة)  

مكانن تارريیخ االمناقشة ااسم عضو االلجنة   
 إإجرااء االتربص 

01 ــــــــــــــــــــــــ ووليید حيیوني حسامم االديین عبدااوويي  ـــــــــــــــــــــــ  FMااكسبرسس    

02 حبيیب بن بلقاسم ووليید حيیوني محمودد عبدهه   07/06/2022  
10ـــــــــــــ9  

FMااكسبرسس  

03 ـــــــــــــــــــــــــ ووليید حيیوني عبيیر االعقربي  ـــــــــــــــــــــــــ  FMااكسبرسس   

04 حبيیب بن بلقاسم ووليید حيیوني نبيیل االكفافي   07/06/2022  
11ــــــ10  

FMااكسبرسس  

05 االكعلي  أأررووىى شهھيیرةة بن عبد هللا نورر تسنيیم عيیسى   08/06/2022  
10ـــــــــ9  

قناةة االتاسعة  

06 االكعلي أأررووىى شهھيیرةة بن عبد هللا رروواانن االشرفا   08/06/2022  
11ــــــ10  

االتلفزةة االتونسيیة  

07 االكعلي أأررووىى شهھيیرةة بن عبد هللا ررووعة عمارر   08/06/2022  
12ــــــــ11  

االتلفزةة االتونسيیة  

08 االكعلي أأررووىى شهھيیرةة بن عبد هللا أأميیمة قليیعي   08/06/2022  
13ـــــــــ12  

قناةة االحواارر  

09 االكعلي أأررووىى شهھيیرةة بن عبد هللا ددااليیا قبهھا   08/06/2022  
14ــــــــــ13  

سفاررةة فلسطيین  

10 حيیوني ووليید االحبيیب بن بلقاسم أأحمد عبد االعزيیز   07/06/2022  
12ــــــــــ11  

FMشمس  

11 ووليید حيیوني االحبيیب بن بلقاسم محمودد جبريیل   07/06/2022  
13ـــــــ12  

FMشمس  

12 ـــــــــــــــــــــــ أأميین بن مسعودد عبد االحميید االعمريي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ووكالة تونس اافريیقيیا لألنباء   

13 حميیدةة االبورر أأميین بن مسعودد شيیماء االغانمي   09/06/2022  
10ــــــــــــ9  

جريیدةة االصحافة  

14 ـــــــــــــــــــــــ أأميین بن مسعودد مريیم ززلفاني  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  جريیدةة االمغربب   

15 ــــــــــــــــــــــ خليیل االجالصي منيیرةة بوعافيیة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  جريیدةة االصباحح   

16 اابرااهھھھيیم االشابي خليیل االجالصي أأميیرةة قريیرةة   09/06/2022  
11ـــــ10  

جريیدةة االصحافة  



17 ناجح ميیساوويي سميیة بالرجب سامح عرباوويي   07/06/2022  
10ــــــــــ9  

قناةة االتاسعة  

18 ناجح ميیساوويي سميیة بالرجب سلمى بن قوتة   07/06/2022  
11ـــــــ10  

االتلفزةة االتونسيیة  

19 ناجح ميیساوويي سميیة بالرجب آآيیة االبوغانمي   07/06/2022  
12ــــــ11  

االتلفزةة االتونسيیة  

20 ناجح ميیساوويي سميیة بالرجب سالفف قصة   07/06/2022  
13ــــــــــ12  

االتلفزةة االتونسيیة  

21 ناجح ميیساوويي "سميیة بالرجب أأميیمة حجاجي   07/06/2022  
14ـــــــــــ13  

تونسنا  

22 ـــــــــــــــــــــ اابرااهھھھيیم االبوغانمي وودداادد بشايینيیّة  ـــــــــــــــــــــــــــ   SNJT  

23 عايیدةة فيیتورريي اابرااهھھھيیم االبوغانمي مهھديي االشاوويي   10/06/2022  
10ــــــــــــ9  

SNJT  

24 عايیدةة فيیتورريي اابرااهھھھيیم االبوغانمي عاددلل يیحيیاوويي   10/06/2022  
11ـــــــــــــ10  

االتلفزةة االتونسيیة  

25 عايیدةة فيیتورريي سميیة بالرجب ززهھھھموللمريیم    10/06/2022  
13ـــــــــــ12  

االتلفزةة االتونسيیة  

26 ـــــــــــــــــــ رريیاضض سكمة فرااسس االبجاوويي  ـــــــــــــــــــــــــــــ   
 

FMموززاايیيیك  

27 سميیة بالرجب رريیاضض سكمة نورر االهھدىى بالشيیخ   10/06/2022  
10ــــــــــــــ9  

IFM  

28 سميیة بالرجب رريیاضض سكمة االعونينورر االهھدىى    10/06/2022  
11ـــــــــــــ10  

IFM  

29 سميیة بالرجب رريیاضض سكمة أأمل عاشورريي   10/06/2022  
12ــــــــــــــ11  

موززاايیيیك  

30 سميیة بالرجب رريیاضض سكمة أأحمد خصخوصي   10/06/2022  
13ـــــــــــــ12  

ااإلذذااعة االوططنيیة  

31 ــــــــــــــــــــــ عايیدةة االفيیتورريي صابريین بن بوبكر  ــــــــــــــــــــــــــــــ  تلفزةة تي في   

32 ـــــــــــــــــــــ عايیدةة االفيیتورريي غاددةة االنفطي  ـــــــــــــــــــــــــــ  تلفزةة تي في   

33 اابرااهھھھيیم بوغانمي عايیدةة االفيیتورريي شيیماء تقيیة   10/06/2022  
12ـــــــــ11  

تلفزةة تي في  

34 حنانن مليیتي نائلة االساحلي بن ميیالدد صفاء   09/06/2022  
12ـــــــــــ11  

FMموززاايیيیك   

35 سفيیانن عمارر خليیل االجالصي فرحح االنفزيي   07/06/2022  
10ـــــــــــــــــ9  

ووززااررةة االدفاعع االوططني  



36 حنانن مليیتي نعيیمة عويیشاوويي مدحت أأبو ناموسس   09/06/2022  
13ـــــــــــ12  

FMااكسبرسس  

37 هھھھدىى االحاجج قاسم سنيیم بن عبد هللا االوررغميآآالء    07/06/2022  
13ـــــــــــ12  

FMموززاايیيیك  

38 شهھيیرةة بن عبد هللا أأررووىى االكعلي عيیسى ررضواانن   08/06/2022  
10ــــــــــ9  

قناةة االتاسعة  

39 شهھيیرةة بن عبد هللا أأررووىى االكعلي أأحمد حويیحة   08/06/2022  
11ـــــــــ10  

قناةة االتاسعة  

40 ــــــــــــــــــــــ عمادد مرززووقي االسحبانيخولة   ـــــــــــــــــــــــــــــ  قناةة االتاسعة   

41 شهھيیرةة بن عبد هللا أأررووىى االكعلي شيیماء االجميیعي   08/06/2022  
13ــــــــــ12  

تونسنا  

42 ووليید حيیوني حنانن مليیتي يیاسميین بالنورر   08/06/2022  
12ــــــــــ11  

IFM  

43 ووليید حيیوني حنانن مليیتي يیاسميین خالديي   08/06/2022  
13ــــــــــ12  

إإذذااعة االشبابب  

44 حيیوني ووليید حنانن مليیتي عوااططف عوني   08/06/2022  
14ـــــــــــــ13  

FMإإذذااعة شمس  

45 مليیتي حنانن نائلة االساحلي إإيیمانن بن يیوسف   09/06/2022  
10ـــــــ9  

إإذذااعة االشبابب  

46 مليیتي حنانن نعيیمة عويیشاوويي نسريین صلموكك   09/06/2022  
14ـــــــــ13  

إإذذااعة االشبابب  

47 مليیتي حنانن نائلة االساحلي آآيیة ززمالل   09/06/2022  
11ــــــــ10  

إإذذااعة االشبابب  

48 مرززووقي عمادد اابرااهھھھيیم االشابي هھھھيیبة باللل   10/06/2022  
10ــــــــــ9  

االتلفزةة االتونسيیة  

49 مرززووقي عمادد اابرااهھھھيیم االشابي مرووىى االدجبي   10/06/2022  
11ــــــــــ10  

قناةة االحواارر االتونسي  

50 مرززووقي عمادد اابرااهھھھيیم االشابي آآمالل حمرااوويي   10/06/2022  
12ـــــــــــ11  

قناةة االحواارر  

51 االحاجج قاسم هھھھدىى مالك االخالديي هھھھناء االشاررني   08/06/2022  
15ــــــــــ14  

FMدديیواانن  

52 اابرااهھھھيیم شابي خليیل االجالصي أأماني قسومة   09/06/2022  
12ـــــــــــ11  

FMدديیواانن   

53 اابرااهھھھيیم شابي خليیل االجالصي سيیريین االقاددرريي   09/06/2022  
13ــــــــــــ12  

ااإلذذااعة االوططنيیة  

54 ررحيیم عبد االقاددرر فرجج ززميیط ساررةة االقاسمي   10/06/2022  Webdo  



13ــــــــ12  
55 عبد االقاددرر ررحيیم فرجج ززميیط محمد أأميین عبيیديي   10/06/2022  

14ـــــــــــ13  
Foot 24موقع  

56 سميیة بالرجب ناجح االميیساوويي سواارر االعوني   08/06/2022  
10ـــــــــــ9  

قناةة االتاسعة  

57 بالرجب سميیة ناجح االميیساوويي منصف االمناعي   08/06/2022  
11ــــــــــ10  

االتلفزةة االتونسيیة  

58 بالرجب سميیة ناجح االميیساوويي حسناء سعد   08/06/2022  
12ــــــــ11  

االوططنيیة االتلفزةة  

59 بالرجب سميیة ناجح االميیساوويي رريیم االربيیعي   08/06/2022  
13ـــــــــــ12  

االتلفزةة االوططنيیة  

60 ززميیط فرجج عبد االقاددرر ررحيیم بشيیر االخزاامي   10/06/2022  
10ـــــــــ9  

االتلفزةة االتونسيیة  

61 فرجج ززميیط عبد االقاددرر ررحيیم ررحابب االجويیني   10/06/2022  
11ــــــــــ10  

االوططنيیة االتلفزةة  

62 ززميیط فرجج عبد االقاددرر ررحيیم نبيیل االماكني   10/06/2022  
12ــــــــــ11  

إإذذااعة موززاايیيیك  

63 بن عبد هللا سنيیم هھھھدىى االحاجج قاسم شيیماء هھھھمامي   08/06/2022  
10ــــــــــ9  

IFM  

64 بن عبد هللا سنيیم هھھھدىى االحاجج قاسم محمد جهھيیناوويي   08/06/2022  
11ــــــــــ10  

FMإإذذااعة االحيیاةة  

65 ـــــــــــــــــــــــــــ هھھھدىى االحاجج قاسم سمر خرباشي  ــــــــــــــــــــــــ   IFM  

66 االحاجج قاسم هھھھدىى مالك االخالديي إإيیمانن االسالمي   08/06/2022  
13ـــــــــ12  

ااإلذذااعة االوططنيیة  

67 االحاجج قاسم هھھھدىى مالك االخالديي غاددةة االطراابلسي   08/06/2022  
14ــــــــــ13  

FMدديیواانن إإذذااعة  

68 أأنورر االطراابلسي لطفي االماكني آآمالل االمسعودديي   10/06/2022  
13ــــــــــ12  

قناةة االحواارر  

69 أأنورر االطراابلسي لطفي االماكني نسريین ددغبوجج   10/06/2022  
14ـــــــــ13  

تلفزةة تي في  

70 خليیل االجالصي سفيیانن عمارر ررااوويیة االذوواادديي   07/06/2022  
13ــــــــــ12  

تلفزةة تي في  

71 لطفي االماكني أأنورر االطراابلسي إإسالمم االنفزيي   09/06/2022  
15ــــــــــ14  

كاكتوسس بروودد  



72 لطفي االماكني أأنورر االطراابلسي ثريیا االريیماني   09/06/2022  
16ــــــــــ15  

كاكتوسس بروودد  

73 أأررووىى كعلي  عمادد مرززووقي أأمل االستاتي   09/06/2022  
10ــــــــ9  

االتلفزةة االتونسيیة  

74 أأررووىى االكعلي عمادد االمرززووقي االتاررقيسليیمة    09/06/2022  
11ــــــــــ10  

االتلفزةة االتونسيیة  

75 أأررووىى االكعلي عمادد االمرززووقي صابريین االزدديیريي   09/06/2022  
12ــــــــــ11  

االتلفزةة االتونسيیة  

76 شهھيیرةة بن عبد هللا عمادد االمرززووقي سلمى ساسي   09/06/2022  
13ـــــــ12  

كاكتوسس بروودد  

77 سفيیانن عمارر خليیل االجالصي سواايیسيیةأأيیمن    07/06/2022  
11ـــــــــ10  

قناةة االحواارر  

78 سفيیانن عمارر خليیل االجالصي ررووضة كيیّالل   07/06/2022  
12ــــــــ11  

دداارر االصباحح  

79 أأنورر االطراابلسي لطفي االماكني ددااليیا االماجريي   10/06/2022  
15ــــــــــ14  

االتلفزةة االتونسيیة  

	  


