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 2222/2222الموسم الجامعً:                                     قسم اإلعالم واالتصال

 رزنامة تربص طلبة السنة الثالثة إعالم

  الجهوٌة إذاعة الواديالتربص:  ؤسسةم

    مارس 20فٌفري الى  22فترة التربص: *

 (02022 – 0022الفترة الصباحٌة : ) -

 وهٌبة رمضانً

 إٌمان زغدي

 بالل دادي

 نسرٌن  سعود

       (00022 -02022الفترة المسائٌة :) -

 لٌلى  نصرات

 لطٌفة عماري

 اٌمان حطابً

                                                    العٌد بن حمده

 مارس 22مارس الى  00 *فترة التربص:

 (02022 – 0022الفترة الصباحٌة : ) -

 بن عمر خالد

 عٌدي مٌلود 

 خالديعلً  

 فاطمة الزهراء بوعافٌة
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 (                                                           00022 -02022الفترة المسائٌة :) -

 مناصر أمٌنة

 بن حامد إٌمان

 عدوكة كنزة

 عٌساوي سخرٌة

 ) العطلة( فرٌلأ 20مارس الى   25*فترة التربص:

 (02022 – 0022) الفترة الصباحٌة : -

 مقدود بوبكر

 عربً بابا مراد

 سباق جنان

 األسود   كوثر 

 (                                                           00022 -02022الفترة المسائٌة :) -

 أٌمن جدٌد

 سالمة  ٌوسف الصدٌك

 إٌناس بالعٌد

 بوبكر مقدود   

 أفرٌل22أفرٌل  إلى  20  :فترة التربص*

 (02022 – 0022الفترة الصباحٌة : ) -

 طواهري سعدٌة

 لمقدم جهاد 

 بخٌره  إٌناس 

 خالدي راضٌة
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 (                                                           00022 -02022الفترة المسائٌة :) -

 شكٌمة عادل

 رجاء مشانة

 بداد أنغام

 عزٌزي سمٌر

 ماي 4الى   أفرٌل 22  :فترة التربص*

 (02022 – 0022الفترة الصباحٌة : ) -

 عزٌزة بالنور

 نور الهدى أوذٌنً

 صحراوي رجاء

 بن سعد مرٌم 

 (                                                           00022 -02022الفترة المسائٌة :)-

 فاطمة زهرة دحمان

 سوٌسً رانٌا

 برجة أٌمن

 عمٌشً رٌمة 

 ماي 00الى  ماي  20 :صفترة الترب*

 (02022 – 0022الفترة الصباحٌة : ) -

 سلطانً شمس األصٌل 

 ٌة بالمسعودآ 

 دنٌا حرارة
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 مٌمة نور الهدى شلٌكأ

 (                                                           00022 -02022الفترة المسائٌة :) -

 سلٌم نذٌر  

 حٌزٌة شتٌوي

 حسٌن مقدم

 فرد غزالة

 22/22/2222الوادي فً:                                                                  

 اإلدارة                                                                         

                                                             


