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 2222/2223الموسم الجامعً:                                         قسم اإلعالم واالتصال

 رزنامة تربص طلبة السنة الثالثة إعالم

 االستدٌو اإلذاعً -التربص: مجمع الجدٌد نٌوز ؤسسةم

  مارس 20فٌفري الى  25*فترة التربص: 

 ةڨدب أحالم

 بادي انفال

 االسود بشرى

 مارس 23مارس الى  11*فترة التربص: 

 بته نبيهة

 جواد شفاء 

 خميس مكة

 ) العطلة( افرٌل 26مارس الى  25*فترة التربص: 

  عي دعاء 

  حامدي عبد الفتاح

  شايب عبد الحميد

 أفرٌل 22أفرٌل  إلى  20  :فترة التربص*

 بالقط رفيدة

 شويرف يمينة

 حميداتو إكرام 

 ماي 4أفرٌل الى  22  :فترة التربص

 طويل يسرى

 طويل نسيمة

 جورني منية 
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 ماي 10الى  ماي  26 :فترة التربص*

 غريسي إكرام

 قريوي عفاف

 سعدان زينب 

 االستدٌو التلفزٌونً -مؤسسة التربص: مجمع الجدٌد نٌوز 

 مارس 20الى فٌفري  25*فترة التربص: 

 حند معمر 

 دحه فاطمة الزهراء 

 جديد أيمن 

 مارس 23مارس الى  11*فترة التربص: 

 تجاني مالك

 لعويني معمر

 بوديه راضية 

 ) العطلة( فرٌلأ 26مارس الى  25*فترة التربص: 

 نيد بالل

 خلود سلطاني

 عبد الستار ضو 

 أفرٌل22أفرٌل  إلى  20  :فترة التربص

 رزقه مديحة

 عبد الالوي  هديل 

 رمضاني رانيا
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 ماي 4أفرٌل الى  22 :فترة التربص*

 بن حامد ابتسام 

 غديوي شيماء

 بلقاسمي ساسية

 ماي 10الى  ماي  26 :فترة التربص*

 بلول راضية

 بنين أحمد

 نجود بوخالفة

 قسم التحرٌر -مؤسسة التربص: مجمع الجدٌد نٌوز 

 مارس 20لى إفٌفري  25 *فترة التربص: 

 جحش نزيهة

 جاللي شيماء

 مهاجر عبد الباسط 

 مارس 23مارس الى  11*فترة التربص: 

 جعفر صالح الدين

 عون أحمد

 وفاء عمراني

 ) العطلة( فرٌلأ 26مارس الى  25*فترة التربص: 

 صار ونيسي انت

 نعيمة عامر

 معمر بكار 
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 أفرٌل 22 أفرٌل  إلى  20  :فترة التربص*

 شواق دواشي أ

 سلطاني شيماء

 نصيرة لبة

 ماي 4أفرٌل الى  22 :فترة التربص *

 مجيدي  سهيلة

 ونيسي انتصار

 الساكر يسرى

 

 

 

 

 22/22/2223الوادي فً:                                                                                  

 اإلدارة                                                                  


