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

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 اتأٛب ا٠ّٓ ٠ٛضف ٌث١ة  ٦٣٩٧٧٣٦ ١

 اشرلد ِذّذ عادي ِذّذ  ١٦٦٦٦٦١٧١ ٢

 جٛرض صذلٝ ضعذ اضعذ  ١٦٦٦١٦٧٣٢ ٣

 ر٠ّْٛ ٔصذٝ فر٠س واًِ  ٦٣٣٦٦٣٦ ٤

 ضاٌٝ خ١رٜ ٌث١ة اترا١ُ٘  ٦٣٣٦١٤٤ ٥

 عّرٚ وّاي ادّذ ِذّذ  ٦٣٩٣٧٥٤ ٦

 والرا اشرف ِٛر٠ص ف١ُٙ  ٦٣٩٧٣١٧ ٩

 ِا٠ىً ٚج١ٗ ضعذ ٕ٘رٜ  ٦٣٩٣٥٧٢ ٣

 ١ِرٔا جّاي فر٠ذ ص١ٍة  ٦٣٩٧٣٤٥ ٧

 ٔا٘ذ أشرف فخرٜ ِذّذ  ٦٣٩٧٣٣٦ ١٦

 ٔذٜ ِذّٛد ِذّذ ِذّذ  ٦٣٩٣٣٢٦ ١١

 ٕ٘ذ عٍٝ طٍعد اضّاع١ً  ٦٣٣٦٩٩٤ ١٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ نظبم ابن 
 االضُ اٌىٛد َ

 أ١ِٕح عٛاد اترا١ُ٘ ِذّذ  ٦٣٣٦٣٦٤ ١

 أ١ِرٖ ٔادٜ ع١ذ دث١ة  ٦٣٣١٦٤٣ ٢

 أ٠ح رت١ع ض١ذ عطا  ٦٣٩٧٥٤٣ ٣

 اتأٛب ضع١ذ اترا١ُ٘ شٙاخ  ٦٢١١٧٩٤ ٤

 ادّذ صثرٞ ِذّذ اترا١ُ٘  ١٦٦٦١٦٩٢٥ ٥

 طٗ دطٓ اترا١ُ٘ادّذ   ٦٣٩٧٧٦٦ ٦

 ادّذ عادي ِذّذ لطة  ١٦٦٦١٦٣١٣ ٩

 ادّذ ِذّذ ادّذ ِذّذ  ٦٣٩٧٧٣٦ ٣

 ادّذ ِذّذ ترعٝ عثذ اٌذى١ُ  ٦٢١١٧٣٤ ٧

 اضراء رضا شاور ِذّذ  ٦٣٩٧١٦٩ ١٦

 اضّاء شذاذٗ ِذّذ صاٌخ  ٦٣٩٧٢٦١ ١١

 اضّاء ٠ذ١ٝ ِذّذ ادّذ  ٦٣٩٧٦٧٧ ١٢

 اٌمادرافٕاْ ِذّذ ِذّٛد عثذ   ٦٣٣٦٢٩٩ ١٣

 ا١ِرٖ صالح ادّذ اٌط١ذ  ٦٣٩٧٢٦٢ ١٤

 ا١ِرٖ عادي ٔاجخ ذٛٔٝ  ٦٣٩٣٥٩٦ ١٥

 ا١ِٕٗ ادّذ دط١ٓ اضّاع١ً  ٦٣٣١١٥٤ ١٦

 ا٠ر٠ٕٝ جاد عطا جاد  ٦٣٣٦٦٦٦ ١٩

 ا٠ّاْ عٍٝ عثذ اٌعاطٝ عٍٟ  ٦٤١٩٥٢٥ ١٣

 ا٠ٗ ادّذ ِذّذ ذٛف١ك  ١٦٦٦١٦٩٦٧ ١٧

 ض١ذ داذُ صالح اٌذ٠ٓ عثذاٌٛ٘اب  ٦٢١٢١٣١ ٢٦

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 الدراما والنقد المسرحى -انتظـام  -علوم المسرح  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٨  ) 

 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 دازَ عٍٝ ِذّذ ذٟٛٔ  ٦٣٣١٣٩٧ ٢١

 خٍٛد ِذّذ دٍّٝ دطٓ  ٦٣٣١٧١٦ ٢٢

 دعاء ِذجٛب راضٝ ادّذ  ٦٣٩٧٦٧٦ ٢٣

 د٠ٕا جاتر ظر٠ف شاور  ٦٣٩٣٥٦٧ ٢٤

 د٠ٕا فرض فٛزٜ ٔخٍٗ  ١٦٦٦٦٦٣٤١ ٢٥

 د٠ٕا ِّذٚح رشذٜ ضعذ  ٦٣٣١٣٦٥ ٢٦

 را١ٔا عٍٝ ِذّذ عٍٝ  ٦٣٩٧٦٩٦ ٢٩

 رجاء زا٘ر فّٙٝ ٠ٛضف  ١٦٦٦٦٦٢٧٩ ٢٣



 االضُ اٌىٛد َ

 ِذّذ ِذّذرشا ِذ١ٝ   ٦٣٣١٩٩٦ ٢٧

 رٚضٗ رجة اضّاع١ً عثذ اٌرازق  ٦٣٩٧١١٣ ٣٦

 ر٠ٙاَ راجٝ رفعد دٕص  ٦٣٩٧٥٧١ ٣١

 ز٠ٕة شرت١ٕٝ عاتذ ٠ٛضف  ٦٣٩٣٣٦٢ ٣٢

 ز٠ٕة عاطف جّعٗ ِخٍٛف  ٦٣٩٧٦٩٩ ٣٣

 ضٍّٝ عٍٝ عثذ اٌفراح ِذّذ  ٦٣٩٣٩٦٦ ٣٤

 شإ٘ذٖ ِصطفٝ دطٓ ِذّذ دطٓ  ٦٣٦٩٦٥٧ ٣٥

 اٌذ٠ٓ ِذّذ ادّذشرٚق عّاد   ٦٣٩٣٩٦٤ ٣٦

 شٙذ ادّذ صذ٠ك ادّذ  ٦٣٩٣٧٦٤ ٣٩

 ش١ر٠ٓ ٔادٜ ٔخٍٗ صاٌخ  ٦٣٩٣٧٦٦ ٣٣

 عثذ هللا اتٛ اٌعسا٠ُ ادّذ ادّذ  ٦٣٣١٦٤٣ ٣٧

 عثذاٌردّٓ ِذّذ خٍف عثذاٌٛادذ  ١٦٦٦١٦٦٣٣ ٤٦

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 الدراما والنقد المسرحى -انتظـام  -علوم المسرح  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٣  ) 

 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 عّر عادي عٍٝ دطٓ  ٦٣٩٧٧٤٥ ٤١

 عّر ٘شاَ ِذّذ ِذّذ عثذ اٌعاي  ٦٣٩٧٩٧٧ ٤٢

 غادٖ دطٕٟ عثذ اٌرش١ذ ٘جرش  ٦٣٣١٦٦٧ ٤٣

 فاطّح ادّذ ٔجاذٝ ِذّذ  ١٦٦٦١٦٧٤٣ ٤٤

 فاطّح دط١ٓ ِذّٛد ِذّذ  ١٦٦٦١٦٩٣٩ ٤٥

 فاطّٗ ض١ّر ٘اشُ ِذّذ  ٦٣٩٧٦٢٤ ٤٦

 فاطّٗ ِذّٛد ِذّذ ٔصر  ٦٣٩٣٦٣٣ ٤٩

 ف١ثٝ رزق هللا رزق لٍذ٠ٛش  ٦٣٩٣٥٥١ ٤٣

 ورضر١ٕا ضذرج ٔص١ف دٕا  ٦٣٩٧١٤٢ ٤٧

 ور٠ّٗ رزق ضاٌُ عثذ اٌمٜٛ  ٦٣٤٦٩١١ ٥٦

 و١رٌص عسخ شٙاخ تشارٖ  ٦٢١٢٦٩٥ ٥١

 ١ٍ١ٌاْ ّٔر صثرٜ ّٔر  ٦٣٩٣٩٣٣ ٥٢

 ِاش١ٛ عّاد زوٝ اتطخ١رْٚ  ٦٣٣١١٤٩ ٥٣

 ِار١ٌٓ ِذرٚش تثاٜٚ عثذاٌّالن  ٦٣٩٣٥٢٥ ٥٤

 ِارٜ دٕا صادق دٕا  ٦٣٩٣٧٧٣ ٥٥

 ِذّذ عسخ عٍٟ خ١ًٍ  ٦٣٩٣٧٦٢ ٥٦

 ِذّذ ع١ذ عثذاٌفراح ض١ذ  ٦٣٩٣٣٥٣ ٥٩

 ِرجر٠د عادي ضالِٗ ٠ٛٔاْ  ٦٣٣١٦٣١ ٥٣

 ِر٠اْ ٚرد ِذة عثذ اٌّط١خ  ٦٣٩٣٩٣٦ ٥٧



 االضُ اٌىٛد َ

 ِر٠ُ ا١ِر تشرٜ ل١صر  ٦٣٣٦٦٣٥ ٦٦

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 الدراما والنقد المسرحى -انتظـام  -علوم المسرح  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٤  ) 

 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠إلدارة شئون الطالة بتبريخ نظبم ابن الهيثم 
 االضُ اٌىٛد َ

 ِر٠ُ ِذّذ ِذّذ ِذّذ  ٦٣٩٧٩٢٧ ٦١

 ِر٠ُ ِالن ١ٌُٚ ٚ٘ثٗ  ٦٣٣١١٧٥ ٦٢

 ِر٠ُ ٘أٟ رزق فرض  ٦٣٣٦٢٤١ ٦٣

 ِصطفٝ عادي عّر عٍٝ  ٦٣٣١٦٣١ ٦٤

 ِصطفٝ عثذ اٌّغ١س ادّذ اتٛ ا١ًٌٍ  ٦٣٩٧٦٦٢ ٦٥

 عثذ اٌردّٓ عصّاِْٝ عالء   ٦٣٣١٩٣٣ ٦٦

 ١ِطرٖ عاطف ادّذ ِذدد ِذّذ  ٦٣٣٦٤٥٦ ٦٩

 ١ِٕا اٌفٛٔص فرداْ خ١ًٍ  ٦٣٣٦١١٦ ٦٣

 ٔاد٠ٗ عّاد ِذّٛد ِذّذ  ١٦٦٦٦٦٤٩٣ ٦٧

 ٔأطٝ عّاد واًِ ١ِخائ١ً  ٦٣٩٣٩٥٦ ٩٦

 ٔثأ راضٝ ذٛٔٝ عثذاٌىر٠ُ  ١٦٦٦٦٦٣٣٧ ٩١

 ٔطّٗ دطٓ ادّذ عٍٝ  ١٦٦٦١٦٦٥٥ ٩٢

 صثرٞ ضالِٗ ِذّذٔٙٝ   ٦٣٩٧٢٣٢ ٩٣

 ٔٛرا اضّاع١ً ض١ذ ِٛضٝ  ٦٣٩٣٦٦٤ ٩٤

 ٔٛرٖ عثذاٌذ١ّذ ِذّذ عثذاٌذ١ّذ  ٦٣٣٦٦٦٥ ٩٥

 ٔٛر٘اْ خاٌذ عثذاٌطالَ ضاٌُ  ١٦٦٦١١٦٣٤ ٩٦

 ٘اجر ادّذ ِذّذ ِذّذ  ٦٣٩٧٣٧٤ ٩٩

 ٘ا٠ذٜ جّاي اضرّاٌه زوٝ  ١٦٦٦٦٦٤٦٣ ٩٣

 ٘ذ٠ً عالء ِذّذ رت١ع ِذّذ  ٦٣٩٧٣٤٣ ٩٧

 ٚردٖ ِذّذ عٍٝ ِرضٝ  ٦٣٤٦٣١٦ ٣٦

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 الدراما والنقد المسرحى -انتظـام  -علوم المسرح  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٥  ) 

 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ٚضاَ عٍٝ خاطر عٍٝ  ٦٣٣٣٣٢٣ ٣١

 ٠اض١ّٓ دطٓ شذاذح عثذاٌغٕٝ  ١٦٦٦١٦٧٢٦ ٣٢

 

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

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 



 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 إِٓٗ ِذّذ صفٛخ خٍف ِذّٛد  ٦٣٩٣٦٣٤ ١

 أًِ خٍف رِضاْ ئترا١ُ٘  ٦٣٩٧١٩٦ ٢

 اتأٛب اترا١ُ٘ عثذ اٌّط١خ اضذك  ١٦٦٦٦٦٢٦٣ ٣

 اتأٛب عاطف لاعٛد ِرلص  ٦٢٦٦١٦٧ ٤

 اترا١ُ٘ صالح اترا١ُ٘ عثذاٌجٛاد  ٦٣٩٣٥٣٣ ٥

 ادّذ اشرف ادّذ عثذ اٌذا٠ُ  ٦٣٩٣٧٦٤ ٦

 ادّذ جّاي ضاٌُ ِذّذ اتٛ اٌطعٛد  ١٦٦٦١٦٦٣٤ ٩

 ادّذ جّاي واًِ ادّذ  ٦٤٥٦١٢٧ ٣

 ادّذ دطاَ اترا١ُ٘ ادّذ  ٦٢١٢١٧٥ ٧

 ادّذ خاٌذ ِذّذ ِصطفٝ  ٦٢١٢٢٦٩ ١٦

 ادّذ خ١ٍفٗ ع١ذ ادّذ  ٦٣٩٣٦٧٦ ١١

 ادّذ ِذّٛد ِذّذ واًِ  ٦٣٩٣٩٤٣ ١٢

 ادّذ ٔاصر ادّذ عثذاٌع١ٍُ  ٦٣٩٧٣٦٦ ١٣

 ٘أٝ ادّذ عثذ اٌفراح ادّذ  ٦٢١٢٣٤٢ ١٤

 ادُ٘ ِذّذ ض١ذ ادّذ  ٦٢١٣٣٦٣ ١٥

 اضّاء واًِ رت١ع عثذاٌذافع  ٦٣٩٧٢٤٣ ١٦

 االء خاٌذ ِذّذرت١ع ادّذ  ٦٣٩٣٦٦٢ ١٩

 اٌث١ر ا٠ٙاب ١ٌُٚ صادق  ٦٢١٢٤٣٢ ١٣

 اٌذطٓ ادّذ جّعٗ دطٓ  ٦٢١٢٣٤٤ ١٧

 اٌذط١ٓ ادّذ لاضُ دط١ٓ  ١٦٦٦١٦٩٦٥ ٢٦

 ِذّذ دطٓ ادّذاٌمرشٝ   ٦٣٩٧١٤٥ ٢١

 ا١ٌٍصٟ عٍٟ ١ٌطٟ عٍٟ  ١٦٦٦١٦٩٤٤ ٢٢

 اِأٝ جاتر دطٓ عثذ اٌجٛاد  ٦٣٩٧٢٧٤ ٢٣

 ا١ِر فرذٝ فّٙٝ اضعذ  ٦٢١٢٥٦٦ ٢٤

 ا١ِرٖ ِصطفٝ اترا١ُ٘ اٌرٛٔٝ  ٦٣٤٦٥٤٥ ٢٥

 أط١ٔٛٛش داٚد عط١ٗ لاصذ  ٦٣٩٣٣٣٦ ٢٦

 ا٠ّاْ ِذّذ عاطف عثذاٌجٛاد  ٦٣٩٣٦١١ ٢٩

 ا٠ّاْ ِذّذ عثذ اٌّطٍة ادّذ  ١٦٦٦٦٦٤٦٩ ٢٣

 ا٠ٗ شٛلٝ عثذ اٌغفار عثذ إٌثٝ  ٦٣٩٧١٤٧ ٢٧

 ا٠ٗ عٍٝ عثذ اٌذ١ّذ دطٓ  ٦٣٩٧١٢١ ٣٦

 تٛال عفد عازر ِجٍٝ  ٦٢١٢٥٢٢ ٣١

 ت١شٜٛ ١ِالد ف١ٕار ِٕٙٝ  ٦٣٩٦٤٣٢ ٣٢

 جاو١ٍٓ رضا ١٘ٚة عط١ح  ٦٣٩٧٦٥٩ ٣٣

 جرجص رضا فا٠س ٌث١ة  ١٦٦٦٦٦٤٢٩ ٣٤



 االضُ اٌىٛد َ

 جٛرض عّاد أضعذ ذِٛا  ٦٢١٢٥٧٢ ٣٥

 جٛز٠ف أشرف ِالن ضعذ  ٦٢١٢٦٦٦ ٣٦

 داذُ عثذ إٌاصر عثذ هللا تذر  ١٦٦٦٦٦٥٦٧ ٣٩

 دطاَ جّاي ض١ٍُ عثذ اٌذى١ُ  ٦٣٩٧٦١٦ ٣٣

 دطاَ عّاد دطٓ عثذاٌعس٠س  ٦٣٩٣٥٤٧ ٣٧

 دطٓ فرذٝ ادّذ عثذاٌجٛاد  ٦٢٦٩٤٤٦ ٤٦

 دطٓ ِذّذ دطٓ ِذّذ  ٦٣٩٧٣٣٤ ٤١

 دطٕاء عثذ اٌىر٠ُ ِذّذ عثذ اٌىر٠ُ  ٦٣٩٧٦٣٦ ٤٢

 د١اج عادي صذ٠ك ع١طٟ  ٦٣٩٣٦١٣ ٤٣

 خ١راخ عٍٝ ِذّٛد عٍٝ  ٦٣٩٣٦٩٢ ٤٤

 دا١ٌا أدّذ ِذّذ عثذ اٌطالَ  ٦٣٩٣٣٢٦ ٤٥

 د٠ف١ذ ضاِخ تطرش ضعذ  ٦٢٥٥٥٥١ ٤٦

 د٠ٕا رِضاْ ِذّذ عٍٝ  ٦٣٩٣٦٣٦ ٤٩

 رورٖ جاتر ِذّذ دط١ٓ  ١٦٦٦٦٦٥٩١ ٤٣

 راعٛز اٌمص ذادرش اٌمص اترا١ُ٘ اضطفأٛش  ٦٢١٢٦٦٦ ٤٧

 را١ٔا ف١ُٙ غاٌٝ ف١ُٙ  ٦٣٩٧٦٣٢ ٥٦



 
  كلية اآلداب
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االكاديمي 
(٨١٠٢ 
- ٨١٠٢ 

) 

 (
٨ 
 ) 

 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠بتبريخ نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة 
 االضُ اٌىٛد َ

 رشا ِذّذ عثذاٌذىُ عثذ اٌعس٠س  ١٦٦٦٦٦٥٩٣ ٥١

 رضا ِذّذ عثذاٌعظ١ُ عٍٝ  ٦٣٩٣٥٩٢ ٥٢

 رضٜٛ ادّذ عثذإٌّعُ عثذاٌغٕٝ  ٦٣٩٣٥٥٦ ٥٣

 رٔا ادّذ اتٛضر٠ع فرض هللا  ٦٢١٣١٣٦ ٥٤

 رٚف١ذٖ رأفد ِذّذ ادّذ اترا١ُ٘  ٦٣٩٦٥٣٧ ٥٥

 رِٚأٝ ضعذ تخ١د ِررٜ  ١٦٦٦١٦٧٦٥ ٥٦

 ز٘رٖ اترا١ُ٘ ِذّذ ِذّذ  ١٦٦٦٦٦١٧٧ ٥٩



 االضُ اٌىٛد َ

 ز٠ٕة ِذّذ ِصطفٝ واًِ  ٦٢١٣٣٦٢ ٥٣

 ضاٌّٗ دط١ٓ عطا ع١ذ  ٦٣٩٧٢٦٣ ٥٧

 ض١ٍٙح صالح اٌط١ذ ِذّذ  ٦٣٩٧١١١ ٦٦

 شّعْٛ ٚد٠ع شذاذٗ اضعذ  ١٦٦٦٦٦٣٧٩ ٦١

 شٙاب ضٍطاْ ادّذ ِرزٚق  ٦٢١٣٢٩٥ ٦٢

 شٙاب ِىرَ ِذفٛظ عثذاٌذى١ُ  ٦٢١٣٢٩٣ ٦٣

 صالح ِذّذ خٍف عثذ اٌذ١ٍُ  ٦٢١٣٢٦٥ ٦٤

 طارق ِذّذ ٔج١ة درد٠ر ادّذ  ٦٣٩٣٧٣٣ ٦٥

 طا٘رٖ عالء رجة خ١ٍفٗ  ٦٣٩٧٣١٤ ٦٦

 طٗ شعثاْ عٍٟ عثذ اٌذ١ّذ  ٦٣٩٣٩٢٤ ٦٩

 عائشٗ صالح عثذاٌردّٓ ِذّذ  ٦٢١٣٢٤٣ ٦٣

 فٌٛٝعثذ اٌردّٓ فٌٛٝ عثذ اٌٙادٜ   ٦٢١٣٢٤١ ٦٧

 عثذ اٌردّٓ ِذطٓ تذٜٚ ِذّذ  ١٦٦٦٦٦٥٦٥ ٩٦

 عثذ اٌردّٓ ٠اضر عثذ اٌردّٓ  ١٦٦٦١٦٩٦٩ ٩١

 عثذاٌطالَ دط١ٓ دطٓ عثذاٌرد١ُ  ٦٢١٣٢٢٧ ٩٢

 عثذاٌٙادٜ زور٠ا ِذّذ وّاي ِذّٛد  ٦٢١٣٢١٥ ٩٣

 عالء ِذّذ دطٓ لطة  ١٦٦٦٦٦٢٥٩ ٩٤

 عّاد ض١ّر صّٛئ١ً شف١ك  ٦٢١٢٣١٣ ٩٥

 عّر اشرف عّر ذٙاِٝ  ١٦٦٦٦٦٢١٩ ٩٦

 عّرٚ ض١ّر فإاد ع١طٝ  ١٦٦٦١٦٣٣٣ ٩٩

 غادج ِذّذ ِصطفٝ عثذ اٌعٛاض  ٦٣٩٣٦٣٢ ٩٣

 فادٜ ِارٜ ِالن رزق  ١٦٦٦٦٦٢٦٧ ٩٧

 فاطّٗ اٌس٘راء فارٚق عٍٝ اترا١ُ٘  ٦٤٦٦٧٢٩ ٣٦

 فاطّٗ زور٠ا عثذ اٌغٕٟ ِٕٟٙ  ٦٣٩٣٧٦٣ ٣١

 ف١ر١ٔٚىا ض١ّر رشذٜ رزق  ٦٢٥٥٦٢٣ ٣٢

 وارَ دٕا واًِ ترضَٛ  ٦٢١٤٦٧٦ ٣٣

 ور٠ُ شذاذٗ ِذّذ شذاذٗ  ٦٢١٢٩٦١ ٣٤

 و١رٌص تطرش دٕا ٠ٛضف  ١٦٦٦١٦٧٣٢ ٣٥

 و١رٌص ضاِٟ شرٚخ ِطعذ  ١٦٦٦١٦٦٢٥ ٣٦

 و١رٌص ٔث١ً فا٠س رٚفائ١ً  ١٦٦٦١٦٥٣٧ ٣٩

 و١رٌص ٠ٛضف دث١ة عثذ اٌّالن  ١٦٦٦٦٦٢٦٩ ٣٣

 ٌٛد٠ٗ ِذدد زور٠ا ع١اد  ٦٣٩٣٣٣٢ ٣٧

 ِاجذ ٔاصر صثذٝ خ١ًٍ  ١٦٦٦٦٦٦٦١ ٧٦

 ِار٠اْ ١ِٕر اضذك فّٙٝ  ٦٣٩٣٣٣٦ ٧١

 ِار٠ٕا ادٚار ١٘ٚة عط١ح  ٦٣٩٣٦٧٦ ٧٢



 االضُ اٌىٛد َ

 ِار٠ٛ ِجذٜ شٛلٝ ض١ف  ٦٣٩٣٥٤٦ ٧٣

 ِا١٘راب اشرف غأُ ِذّذ  ٦٣٩٧٣٢٧ ٧٤

 ِا٠ىً جّاي عذٌٟ ل١ٍٕٟ  ١٦٦٦٦٦٥١٣ ٧٥

 ِذّذ اترا١ُ٘ اٌذضٛلٝ ِذّذ ا١ِٓ  ٦٢١٢٦١٤ ٧٦

 ِذّذ ادّذ عثذاٌط١ّع ادّذ  ٦٣٩٣٧٧٢ ٧٩

 ِذّذ ادّذ ِذّذ عٍٝ  ١٦٦٦١٦٧٤٢ ٧٣

 ِذّذ رت١ع ض١ذ عط١ح  ٦٣٩٣٩٢٣ ٧٧

 ِذّذ رجة عثذ اٌرؤف عثذ اٌّٛجٛد  ١٦٦٦١٦٣٣٣ ١٦٦

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 الدراما والنقد المسرحى -انتساب  -علوم المسرح  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢االكاديمي )للعام 

 (٣  ) 

 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 ِذّذ عثذ اٌٛ٘اب ِٙذٜ عثذاٌٛ٘اب  ٦٣٩٧٦٦٦ ١٦١

 ِذّذ ع١ٍٛج شٛلٝ عثذ اٌٛدٚد  ٦٣٩٣٦٦٣ ١٦٢

 ِذّذ ِّذٚح اترا١ُ٘ ٘الي  ٦٤٥٦١٣١ ١٦٣

 ٔث١ً ِذّذ خٍفِذّذ   ٦٣٩٣٥٣٧ ١٦٤

 ِذّذ ٠ذ١ٟ رشذٞ ِرٌٟٛ  ٦٣٩٣٧١٦ ١٦٥

 ِرلص ٠ٛضف ِرلص ١ِخائ١ً  ٦٢١٢٥٦٢ ١٦٦

 ِر٠ُ ٔث١ً غاٌٝ ِطعٛد  ١٦٦٦٦٦٢٣٧ ١٦٩

 ِر٠ٙاْ ١ِالد ِٛضٟ عثذ اٌّط١خ  ٦٣٩٧٢٦٧ ١٦٣

 ِصطفٝ عالء اٌذ٠ٓ ض١ذ ادّذ  ٦٣٤٣٦٧٩ ١٦٧

 ِصطفٝ عٍٝ ض١ذ عٍٝ  ٦٣٩٣٥٢٣ ١١٦

 ِصطفٝ وّاي عٍٝ تططاٜٚ  ٦٢١٢٥٢٦ ١١١

 ِصعة اضاِٗ فٛزٜ دطا١ٔٓ  ٦٣٩٣٥٧٥ ١١٢

 ِٕصٛر ضعٛدٜ ِذّٛد ئترا١ُ٘  ٦٢١٢٥٢٦ ١١٣

 ١ِٕرٖ فرذٟ عثذ اٌعظ١ُ عثذ اٌٛ٘اب  ١٦٦٦١٦٦٦٥ ١١٤

 ِٙا خٍف صاتر دطاْ  ٦٢١٢٥١٣ ١١٥

 ِٙا ز٠ْٕٛ ٔادٜ ضىال  ٦٣٩٣٧١٦ ١١٦

 ِٝ ضعذ زوٝ ادّذ  ٦٣٩٧١٥٦ ١١٩

 ١ِادٖ ِذّذ ٔاصر ١ِٕر  ٦٢١٢٥٦٣ ١١٣

 ١ِرٔا اضذاق ٠ٛضف ض١ّر  ١٦٦٦٦٦٢١٥ ١١٧

 ١ِش١ً ٠عمٛب رضا ٠عمٛب غطاش  ٦٣٩٣٩٤٦ ١٢٦

 ١ٍِر ا٠ٙاب اد٠ة ٚ٘ثٗ  ٦٢٥٥٦٦٣ ١٢١

 ١ِٕا عّاد ِطعذ فرٔط١ص  ٦٣٩٣٥٧٦ ١٢٢

 ١ِٕا ِاجذ عطا هللا وراش  ٦٢١٢٤٧٦ ١٢٣



 االضُ اٌىٛد َ

 ١ِٕا ٔارٚز اضذك اتطخ١رْٚ  ٦٢١٢٤٧٢ ١٢٤

 ٔاد٠ٗ خٍف جاد ِرزٚق  ٦٣٩٣٣٩٤ ١٢٥

 ٔاد٠ٗ ِذّذ ض١ذ اتٛ ز٠ذ  ١٦٦٦٦٦٤٦٩ ١٢٦

 ٔٛرا ٔث١ً ر٠ذ صادق  ٦٣٩٧٦٣٤ ١٢٩

 ٔٛر٘اْ دّادٖ عثذ اٌذف١ع عثذ اٌردّٓ  ١٦٦٦٦٦٢٣١ ١٢٣

 ٔٛر٘اْ ِذّذ ِذّٛد عثذ اٌّعس  ١٦٦٦٦٦٥٩٥ ١٢٧

 ٔٛر٘اْ ٠ذ١ٝ أٛر ِذّٛد  ١٦٦٦٦٦٣٤٧ ١٣٦

 ٘اجر عرّاْ اٌط١ذ ِذّذ  ١٦٦٦١٦٣٧٢ ١٣١

 ٘اجر ٔادٜ شعثاْ ِذّٛد  ٦٣٩٣٧٣٤ ١٣٢

 ٘اٌٗ ١ًٍ٘ راضٝ عٍٝ  ١٦٦٦٦٦٣٧٣ ١٣٣

 ٘ا٠ذٜ اتٛ تىر عثذ إٌع١ُ عثٛدج  ١٦٦٦٦٦٣١٥ ١٣٤

 ٘ثٗ جّاي ِذّذ ِذّذ  ١٦٦٦٦٦٣٦٥ ١٣٥

 ٕ٘ذ رجة ٘اشُ عثذهللا  ٦٣٩٣٣٤٣ ١٣٦

 ٚائً عاطف غر٠ة ِذّذ  ٦٢١٢٣٩٣ ١٣٩

 ٚد١ذ ادّذ صادق ِذّذ  ٦٣٩٧٢٣٧ ١٣٣

 ٚفاء ٠ذ١ٟ ادّذ ِعٛض  ١٦٦٦٦٦٤٩٥ ١٣٧

 ١ٌُٚ ٔث١ً ١ٌُٚ خ١ًٍ  ١٦٦٦١٦٦٦٢ ١٤٦

 ٠ارا خاٌذ ِذفٛظ عثذ اٌرد١ُ  ١٦٦٦٦٦٤٥٣ ١٤١

 ٠اض١ّٓ ٠ذ١ٝ عثذاٌشافٝ ِذّذ  ٦٣٩٣٣٤٦ ١٤٢

 ٠طرا ض١ذ ِذّذ عثذاٌذ١ّذ  ٦٣٩٧١٣١ ١٤٣

 عىٛظ٠ٛضر١ٕا راضٝ شذاذٗ   ٦٣٩٣٣٣٢ ١٤٤

 

 علوم المسرح/ الدراما والنقد المسرحى -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 م  اسم الطالب كود الطالب رقم الجلوس القيد حالة

 1 عبد المسيح بطرس فرج اسكندر ۱۱0٤1۱911919۱93٤ ۱1۱1٦٤ مقيــد 1خارج 
 

 

 

 

 

 

 

 



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

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

 ص ١٩:٠٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضُ اٌىٛد َ

 اضاِٗ اضالَ ادّذ وّاي  ٦٣٩٣٦٦٣ ١

 اضراء عثذ إٌثٝ عثذ اٌفراح ِذّذ  ٦٣٣٦٤٦٦ ٢

 عثذاٌذ١ّذاضّاء ادّذ دذاد   ٦٣٩٧٢٦٣ ٣

 اٌش١ّاء ِذّذ واًِ اٌذ٠ٓ عثذ اٌط١ّع  ١٦٦٦٦٦٣٣٣ ٤

 أجٝ ضعٛدٜ ٔع١ُ اترا١ُ٘  ٦٣٩٧٢٣٦ ٥

 ذمٝ شر٠ف ِذّذ عٍٝ  ٦٣٩٣٧٢٣ ٦

 شر٠ا رِٚأٟ دسل١اي طٛت١ٗ  ٦٣٩٣٧٤٢ ٩

 خٍٛد ادّذ عثذ اٌذ١ّذ دطٓ اٌص١فٝ  ٦٣٣١٩٦٣ ٣

 ز٠ٕة ِّذٚح عثذهللا عٍٝ  ٦٣٩٣٧٣٦ ٧

 ضارٖ ٠ذ١ٝ عٍٝ اٌذ٠ٓ شعثاْ  ٦٣٩٣٣٦٤ ١٦

 عثذاٌردّٓ ِذّذ دطٓ ِذّذ  ٦٣٣٦٣٦٦ ١١

 ِر٠ُ ادّذ صاٌخ ِذّذ  ٦٣٩٧٣٩٥ ١٢

 ِر٠ُ اشرف رفاعٝ اترا١ُ٘  ١٦٦٦٦٦٣١١ ١٣

 ِش١رٖ عٍٝ ِصطفٝ ِذّذ  ١٦٦٦١٦٦٤٣ ١٤

 ِٕح هللا وّاي تذ٠ر وّاي  ٦٣٩٧١٦٥ ١٥

 ٘ذ٠ر غاٌة عصّاْ دّسج  ٦٣٩٧٧٥٢ ١٦

 

 

 


