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

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 م ٠٩:١٠ ٩١٠٢/٠١/١٢نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 اضراء ادًد يُتصر عثد انرازق  ٣٦١٦١٢٦ ١

 اضًاء اشرف ادًد ضعيد  ٣٦١٦١٦٦ ٦

 ايم َاصف عثد انًطيخ يُٓٗ  ٣٦١٦١٢١ ٣

 اييرِ ادًد يذًد ادًد  ٣٦٢٢١٢٦ ١

 أنفيا كيرنص اضتهيٕ تططٕرٔش  ٣٦١٦٢٢١ ٢

 تطًّ شالتٗ فتذٗ يذًٕد  ٣٣٦٣٢١٢ ٣

 تيشٕٖ صاترٖ خهيم اتراْيى  ٣٦٢٢٢٦١ ٦

 جًياَّ يُصٕر اضكُدر دُا  ٣٦١٦٢٦١ ٦

 جٓاد يذًد ْريدٖ يذًد  ٣٦١٦٢٦٦ ٢

 رداب طّ عٕض هللا عثدانطالو  ٣٦١٦٦١٢ ١٢

 رغدِ ادًد يذًد عطيّ ادًد  ٣٦١٢٢٢١ ١١

 رٔياَٗ يًدٔح ايثارك تطرش  ٣٦١٣١٣٣ ١٦

 ضذر اتراْيى اضذك شذاتّ  ٣٦١٦٣٢٢ ١٣

 ضهفيا ييُا اتادير جرجص  ٣٦١٦٣٦٢ ١١

 ضًا اضايّ ضيد ادًد  ٣٦١٦٣١١ ١٢

 ضُدش ادًد ضعيد ضيد  ٣٦١٦٣٢١ ١٣

 ضٓا يصطفٗ ادًد نطفٗ عهٗ  ٣٦١٦٣٣٢ ١٦

 ضيًٌٕ يذطٍ عثدانًالك عسيس  ٣٦١٦٦٦٢ ١٦

 شُٕدِ اشرف فتذٗ تطرش  ٣٦١٦٦٦١ ١٢

 صثذٗ نًعٗ نٕيس زاخر  ٣٦١٦٦٦١ ٦٢

 صالح يصطفٗ صالح عثدانغُٗ  ٣٦١٦٦٣١ ٦١

 عثد هللا عاصى عثد انرديى عثد انعال  ٣٣٢٦٢٦٢ ٦٦

 عثدانردًٍ ْاَٗ ريضاٌ ذكٗ  ٣٦١٦٦٣١ ٦٣

 عثدانرديى ضرٖ عثدانردًٍ عثدانرديى  ٣٦٢٢٣١٣ ٦١

 عثدهللا يصطفٗ اتراْيى َعًاٌ  ٣٦١٦٦٦١ ٦٢

 ياركٕ عادل اَثٗ دُيٍ  ٣٦١٦٣٦١ ٦٣

 ياركٕ يكرو دهيى خهيم  ٣٦١٦٣٣٦ ٦٦

 ياريُا فريد زكرٖ دثية  ٣٦١٦٣٣١ ٦٦

 يذًد يذًٕد شهقايٗ يذًد  ٣٦١٦٦٦٢ ٦٢

 يريى ادية عياد جرجص  ٣٦١٦٢١١ ٣٢

 يريى ضايٗ عسيس نثية  ٣٦٢٢٣١٣ ٣١



 االضى انكٕد و

 يٓا يذطٍ عثدانقادر عٕيص  ٣٦١٦٢١١ ٣٦

 َاَطٗ يجدٖ فايس عياد  ٣٦١٦١٦٦ ٣٣

 ْاجر صالح عثد انطالو تركات  ٣٦١٦١٣٢ ٣١

 ْدير َثيم شًش انديٍ عهٗ  ٣٦١٦١٦٣ ٣٢

 ُْد يذطٍ يذًد عثد انردًٍ  ٣٦١٦٣٦٣ ٣٣

 

 ٩١٠2-٩١٠٩الئحة اولى  الفرقة الرابعة انتساب موجه الفصل الدراسي األول

 علوم المسرح/ الدراما والنقد المسرحى -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 حالة
 القيد

 م  اسم الطالب الطالب كود الجلوس رقم

 2 رومانى نجاح اسلمان وهبه 3497231251213932   مقيــد مستجد

 3 صموئيل يحيا عزيز حنا 3497231261213322   مقيــد مستجد

 4 ضحى طلعت عبدالمعز احمد 3497231251213999   مقيــد مستجد

 5 فوقيه هاشم عبدالتواب هاشم 3497231261213757   مقيــد باق

 6 محمد كمال علي عبد الرحيم 3497231251214239   مقيــد مستجد

 


