
 تقرير عن طالب سنة دراسية
 الديكور المسرحى -انتظـام  -علوم المسرح  -الفرقة رابعة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 م ١٢:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االسى انكٕد و

 االء ازًذ يسًذ يسًذ  ٦٢١٢٤٦٣ ١

 اَطَٕٗ صفٕت فريح فهتس  ٦١٤٤٤٦٢ ٢

 ايثار اسايّ عشًأٖ عثذ انعهيى  ٦٣٤٦٤٥٢ ٣

 ديياَّ ظريف لط سعيذ  ٦٤٤٢٤٤٤ ٤

 فادٖ خاد عطا خاد  ٦٢١٢١٢٤ ٥

 يارٖ رخاء تشرٖ كيرنس  ٦٢١٢٦٥٤ ٦

 يسًذ ازًذ عثذ هللا عثذ انغُٗ  ٦٢١٢٦١١ ٤

 يرذ عاطف سعيذ اسرائيم  ٦٢١٨٣٥٤ ٨

 ياسًيٍ صالذ يسًذ عهي  ٦٢١٢٣٦٥ ٤

 

 ٩١٠2-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الرابعة انتظام الفصل الدراسي األول

 علوم المسرح/ الديكور المسرحى -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 6 محمدسمر محمد كامل  1092613613636932   مقيــد مستجد

 1 شذي اسحق بشري صالح 1092613613636062   مقيــد مستجد

 0 كريم حربى رجب محمد حسن 1092613613636012   مقيــد مستجد

 

 

 

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 الدراما والنقد المسرحى -انتظـام  -علوم المسرح  -الفرقة رابعة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 م ٠١:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االسى انكٕد و

 ازًذ عثذهللا سيذ سيذ  ٦٢١٢٢٥٤ ١

 ازًذ يسرو يسًذ زسيٍ  ٦٢١٢٢٦٥ ٢

 اسايّ سيذ كايم اتٕسًرِ  ٦٢١٢٣٨٣ ٣

 اسراء سهيى يسًٕد رزق  ٦٣٤٦٤٣٦ ٤

 اسًاء خهف عثذ انغُٗ عثذ انسًيذ  ٦٢٥٥١٥١ ٥

 اسًاء يسًذ صأٖ يرسٗ  ٦٣٤٦٤٤٥ ٦

 االء يسًٕد كايم أييٍ  ٦٢١٢٤٤٢ ٤

 ايُيّ ازًذ يختار ازًذ  ٦٢١٢٤٤٨ ٨



 االسى انكٕد و

 زساو زسٍ عثذانًديذ زسٍ  ٦٢١٢٣٥٢ ٤

 ديُا رفعت كًال عثذ انسيذ  ٦٢١٢٦٦٤ ١١

 رايس سايٗ رزق اسعذ  ٦٢١٢٦٤١ ١١

 راَذا ييالد ثاتت كايم  ٦٢١٢٤١٢ ١٢

 رٔضّ طارق فؤاد عثذ انغُٗ  ٦٢١٨٢٥٢ ١٣

 ريًَٕذا رؤٔف خرخس زُا  ٦٢١٨٢٤٤ ١٤

 ريٓاو خًال َارٔز عياد  ٦٤٤٢٤٤٦ ١٥

 زيُة فٕنٗ يسًذ فرغهٗ  ٦٢١٨٢٤١ ١٦

 فٓذ يسًذ سعذ زيادٖ  ٦٤١١٤٢٤ ١٤

 كريى عاطف عثذ انعظيى يسًذ  ٦٢١٢١٤٤ ١٨

 كهير تُياييٍ شفيك تُياييٍ  ٦٢١٢٦٨٢ ١٤

 يارتيُا يدذٖ غرتأٖ يُٗ  ٦٢١٢٢٤٥ ٢١

 يارخٕ فايس سًير شسات  ٦٢١٢١٨١ ٢١

 يارٖ زُيٍ خرخس صادق  ٦٢١٢٦٦١ ٢٢

 ياريٍ فانر يٕسف سهٕاَس  ٦٢١٢٦٤٨ ٢٣

 ياريُا زُا ييخائيم زُا  ٦٢١٢٦٤٣ ٢٤

 ياريُا يدذٖ ادٔار زُا  ٦٢١٢٦٢٣ ٢٥

 ياريُا يصرٖ اسسك يٕسٗ  ٦٢١٢٦١٨ ٢٦

 يسًذ ازًذ يسًٕد عثذانغُٗ  ٦٢١٢٦١٦ ٢٤

 يسًذ كايم يسًذ يسًذ  ٦٢١٢١١١ ٢٨

 يسًٕد يًذٔذ عثذانتٕاب عيسٗ  ٦٦٨٤٨٨٣ ٢٤

 يرياو صًٕئيم فرَسيس تٕفيك  ٦٢١٢٥٥١ ٣١

 يريى يصطفٗ يسًذ تٕاب  ٦٢١٢١٢٤ ٣١

 يٗ ازًذ يسًذ عثذ انًُعى  ٦٢١٢١٢٨ ٣٢

 ييرَا اسسك يُٗ يٕسف  ٦٢١٢٥١٦ ٣٣

 َٕرْاٌ صالذ يسًٕد انشًُذٖ  ٦٢١٢١٤١ ٣٤

 

 ٩١٠2-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الرابعة انتظام الفصل الدراسي األول

 والنقد المسرحىعلوم المسرح/ الدراما  -الشعبة:-القسم 

حالة  
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 6 ابرام كمال نجيب حنا 1092613613633631   مقيــد 6خارج  

 1 حاتم ربيع على سيد فضل 1092613613631222   مقيــد مستجد 

 
 1092613623631131   مقيــد باق

عمرو عبد الرحمن زكريا عبد 
 الرحمن

0 

 2 مريم محمد نجيب عبد الرحيم عطيه 1092613613631922   مقيــد مستجد 

 1 منة هللا مصطفى احمد عبد الحميد 1092613623631996   مقيــد مستجد 

 2 منى ثناء عبد الاله ابو العال 1092613623631022   مقيــد باق 

 



 تقرير عن طالب سنة دراسية
 التمثيل واإلخراج المسرحى -انتظـام  -علوم المسرح  -الفرقة رابعة 

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 م ٠٠:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االسى انكٕد و

 اشرف َاخر فرج رزق  ٦٢١٢٤٤١ ١

 تريفيُا ٔخيّ أرَٔيّ نَٕذٖ  ٦٢١١٤٤٦ ٢

 عثذانثالٗ خًال عثذانثالٗ يسًذ  ٦٢١٢١١٤ ٣

 فيرَا فايك ايٕب يالك  ٦٢١٥٨٢١ ٤

 كريًّ أزًذ عثذ انفتاذ عثذ انهـّ  ٦٣٤٦٥٢٤ ٥

 كيرنس سًير زكٗ داَيال  ٦٢١٢١٦١ ٦

 ياركٕ كايم زارع زُا  ٦٢١٢١٤٥ ٤

 يسًٕد خًال يسيٗ خهيم  ٦٢١٢١١٢ ٨

 َاَسٗ سايٗ شساتّ يدهٗ  ٦٢١٢١٣٢ ٤

 

 ٩١٠2-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الرابعة انتظام الفصل الدراسي األول

 علوم المسرح/ التمثيل واإلخراج المسرحى -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 6 عثمانبسنت عالء عبدالرحمن  1092613613631232   مقيــد مستجد

 


