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

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

 م ٩٠:١٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 االء ازًذ يسًذ يسًذ  ٦٢١٢٤٦٣ ١

 فريح فهتصاَطَٕٗ صفٕت   ٦١٤٤٤٦٢ ٢

 ايثار اضايّ ػشًأٖ ػثذ انؼهيى  ٦٣٤٦٤٥٢ ٣

 ديياَّ ظريف لظ ضؼيذ  ٦٤٤٢٤٤٤ ٤

 فادٖ خاد ػطا خاد  ٦٢١٢١٢٤ ٥

 يارٖ رخاء تشرٖ كيرنص  ٦٢١٢٦٥٤ ٦

 يسًذ ازًذ ػثذ هللا ػثذ انغُٗ  ٦٢١٢٦١١ ٤

 يرذ ػاطف ضؼيذ اضرائيم  ٦٢١٨٣٥٤ ٨

 ياضًيٍ صالذ يسًذ ػهي  ٦٢١٢٣٦٥ ٤

 

اجمالي عدد 
 ۳الطلبة 

  
الفصل الدراسي 

 األول

  

 انتظام

  
 الفرقة الثالثة

  
 ٨١٠۳-٨١٠٨الئحة اولى 

                

  

                      
  

 علوم المسرح/ الديكور المسرحى -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 م  اسم الطالب كود الطالب رقم الجلوس القيد حالة

 ۳ سمر محمد كامل محمد 1۰92۳1۳۳٥۳۳۳۳9۳2 ۰۳٥۰۳۳ مقٌــد باق

 1 اسحق بشري صالح شذي 1۰92۳1۳۳٥۳۳۳۳۰۳2 ۰۳٥۰۳1 مقٌــد باق

 ۰ كرٌم حربى رجب محمد حسن 1۰92۳1۳۳٥۳۳۳۳۰12 ۰۳٥۰۳۳ مقٌــد مستجد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

 م ٠٠:١٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 اشرف َاخر فرج رزق  ٦٢١٢٤٤١ ١

 تريفيُا ٔخيّ أرَٔيّ نَٕذٖ  ٦٢١١٤٤٦ ٢

 ػثذانثالٗ خًال ػثذانثالٗ يسًذ  ٦٢١٢١١٤ ٣

 فيرَا فايك ايٕب يالن  ٦٢١٥٨٢١ ٤

 كريًّ أزًذ ػثذ انفتاذ ػثذ انهـّ  ٦٣٤٦٥٢٤ ٥

 كيرنص ضًير زكٗ داَيال  ٦٢١٢١٦١ ٦

 ياركٕ كايم زارع زُا  ٦٢١٢١٤٥ ٤

 يسًٕد خًال يسيٗ خهيم  ٦٢١٢١١٢ ٨

 َاَطٗ ضايٗ شساتّ يدهٗ  ٦٢١٢١٣٢ ٤

 

اجمالي عدد 
 ٨الطلبة 

  
الفصل الدراسي 

 األول

  

 انتظام

  
 الفرقة الثالثة

  
 ٨١٠۳-٨١٠٨الئحة اولى 

                

  

                      
  

 علوم المسرح/ التمثيل واإلخراج المسرحى -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 م  اسم الطالب كود الطالب رقم الجلوس القيد حالة

 ۳ بسنت عالء عبدالرحمن عثمان 1۰92۳1۳۳٥۳۳۳19۳2 ۰۳٥٥۳۳ مقٌــد مستجد

 1 لوسٌندا جورجً مٌخائٌل زاخر 1۰92۳1۳۳2۳۳۳۳221 ۰۳٥٥۳۳ مقٌــد ۳خارج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

 م ٠١:١٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 ازًذ ػثذهللا ضيذ ضيذ  ٦٢١٢٢٥٤ ١

 ازًذ يسرو يسًذ زطيٍ  ٦٢١٢٢٦٥ ٢

 اضايّ ضيذ كايم اتٕضًرِ  ٦٢١٢٣٨٣ ٣

 اضراء ضهيى يسًٕد رزق  ٦٣٤٦٤٣٦ ٤

 اضًاء خهف ػثذ انغُٗ ػثذ انسًيذ  ٦٢٥٥١٥١ ٥

 اضًاء يسًذ صأٖ يرضٗ  ٦٣٤٦٤٤٥ ٦

 االء يسًٕد كايم أييٍ  ٦٢١٢٤٤٢ ٤

 ايُيّ ازًذ يختار ازًذ  ٦٢١٢٤٤٨ ٨

 ديُا رفؼت كًال ػثذ انطيذ  ٦٢١٢٦٦٤ ٤

 رايس ضايٗ رزق اضؼذ  ٦٢١٢٦٤١ ١١

 راَذا ييالد ثاتت كايم  ٦٢١٢٤١٢ ١١

 رٔضّ طارق فؤاد ػثذ انغُٗ  ٦٢١٨٢٥٢ ١٢

 ريًَٕذا رؤٔف خرخص زُا  ٦٢١٨٢٤٤ ١٣

 ريٓاو خًال َارٔز ػياد  ٦٤٤٢٤٤٦ ١٤

 ريٓاو يدذٖ فؤاد نثية  ٦٢١٢١١٢ ١٥

 زيُة فٕنٗ يسًذ فرغهٗ  ٦٢١٨٢٤١ ١٦

 فٓذ يسًذ ضؼذ زيادٖ  ٦٤١١٤٢٤ ١٤

 كريى ػاطف ػثذ انؼظيى يسًذ  ٦٢١٢١٤٤ ١٨

 يارتيُا يدذٖ غرتأٖ يُٗ  ٦٢١٢٢٤٥ ١٤

 يارخٕ فايس ضًير شسات  ٦٢١٢١٨١ ٢١

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

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

 (٨  ) 

 م ٠١:١٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 ياركٕ اشرف يًذٔذ يهطٗ  ٦٢١٢٢٨٤ ٢١

 يارٖ زُيٍ خرخص صادق  ٦٢١٢٦٦١ ٢٢

 يٕضف ضهٕاَصياريٍ فانر   ٦٢١٢٦٤٨ ٢٣

 ياريُا زُا ييخائيم زُا  ٦٢١٢٦٤٣ ٢٤

 ياريُا يدذٖ ادٔار زُا  ٦٢١٢٦٢٣ ٢٥

 ياريُا يصرٖ اضسك يٕضٗ  ٦٢١٢٦١٨ ٢٦

 يسًذ ازًذ يسًٕد ػثذانغُٗ  ٦٢١٢٦١٦ ٢٤

 يسًذ كايم يسًذ يسًذ  ٦٢١٢١١١ ٢٨



 االضى انكٕد و

 يسًٕد يًذٔذ ػثذانتٕاب ػيطٗ  ٦٦٨٤٨٨٣ ٢٤

 فرَطيص تٕفيكيرياو صًٕئيم   ٦٢١٢٥٥١ ٣١

 يريى يصطفٗ يسًذ تٕاب  ٦٢١٢١٢٤ ٣١

 يٗ ازًذ يسًذ ػثذ انًُؼى  ٦٢١٢١٢٨ ٣٢

 ييرَا اضسك يُٗ يٕضف  ٦٢١٢٥١٦ ٣٣

 َٕرْاٌ صالذ يسًٕد انشًُذٖ  ٦٢١٢١٤١ ٣٤

 

اجمالي عدد 
 ٨الطلبة 

  
الفصل الدراسي 

 األول

  

 انتظام

  
 الفرقة الثالثة

  
 ٨١٠۳-٨١٠٨الئحة اولى 

                

  

                      
  

 علوم المسرح/ الدراما والنقد المسرحى -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 م  اسم الطالب كود الطالب رقم الجلوس القيد حالة

 ۳ حاتم ربٌع على سٌد فضل 1۰92۳1۳۳٥۳۳۳1999 ۰۳٥2۰٥ مقٌــد باق

 1 مرٌم محمد نجٌب عبد الرحٌم عطٌه 1۰92۳1۳۳٥۳۳۳1922 ۰۳٥2۰2 مقٌــد باق

 

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

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

 م ٠٩:١٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 ازًذ درٔيش ػست َاخٗ  ٦٢١٢٢٢٢ ١

 اضراء ازًذ يُتصر ػثذ انرازق  ٦٢١٢٤١٢ ٢

 اضراء شساتّ زطٍ زشًت  ٦٣٤٦٥٥٤ ٣

 اضًاء اشرف ازًذ ضؼيذ  ٦٢١٢٤٢٨ ٤

 ايم َاصف ػثذ انًطير يُٓٗ  ٦٢١٢٤٤٤ ٥

 اييرِ ازًذ يسًذ ازًذ  ٦٢٥٥١٥٤ ٦

 أنفيا كيرنص اضتهيٕ تططٕرٔش  ٦٢١٢٥١٤ ٤

 تطًّ شالتٗ فتسٗ يسًٕد  ٦٣٤٦٥٤٥ ٨

 تٕال ػًاد نًؼٗ زكٗ  ٦٢١٢٥٣٤ ٤

 تيشٕٖ صاترٖ خهيم اتراْيى  ٦٢٥٥٥٢١ ١١

 خًياَّ يُصٕر اضكُذر زُا  ٦٢١٢٥٤٤ ١١

 خٓاد يسًذ ْريذٖ يسًذ  ٦٢١٢٥٨٢ ١٢

 زطاو زطٍ ػثذانًديذ زطٍ  ٦٢١٢٣٥٢ ١٣

 رزاب طّ ػٕض هللا ػثذانطالو  ٦٢١٢٤١٥ ١٤

 رغذِ ازًذ يسًذ ػطيّ ازًذ  ٦٢١٥١٥١ ١٥

 رليّ خًال لاضى ػهٗ  ٦٢٥٥٥٦٨ ١٦



 االضى انكٕد و

 رٔياريٕ ايير تٕنص يتٗ  ٦٢٥٥٥٤١ ١٤

 رٔياَٗ يًذٔذ ايثارن تطرش  ٦٢١٦٤٦٦ ١٨

 ضسر اتراْيى اضسك شساتّ  ٦٢١٨٣١٤ ١٤

 ضهفيا ييُا اتادير خرخص  ٦٢١٨٣٢٥ ٢١

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

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

 (٨  ) 

 م ٠٩:١٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 ضًا اضايّ ضيذ ازًذ  ٦٢١٨٣١١ ٢١

 ضُذش ازًذ ضؼيذ ضيذ  ٦٢١٨٣١٤ ٢٢

 ضٓا يصطفٗ ازًذ نطفٗ ػهٗ  ٦٢١٢٣٣١ ٢٣

 ضيهفاَا صفٕت خهف يٕضف  ٦٢١٨٣١٦ ٢٤

 ضيًٌٕ يسطٍ ػثذانًالن ػسيس  ٦٢١٨٢٨٤ ٢٥

 شُٕدِ اشرف فتسٗ تطرش  ٦٢١٨٢٨٤ ٢٦

 صثسٗ نًؼٗ نٕيس زاخر  ٦٢١٨٢٤١ ٢٤

 صالذ يصطفٗ صالذ ػثذانغُٗ  ٦٢١٨٢٦١ ٢٨

 طارق ػثذانثاضظ يسًذ ػهٗ  ٦٢١٨٢٥٥ ٢٤

 ػثذ هللا ػاصى ػثذ انرزيى ػثذ انؼال  ٦٣٤٨٥٨٥ ٣١

 ػثذانرزًٍ يسًذ صثرٖ ضيذ يسًذ  ٦٢١٨٢٣٤ ٣١

 ػثذانرزًٍ ْاَٗ ريضاٌ ركٗ  ٦٢١٨٢٣١ ٣٢

 ػثذانرزيى ضرٖ ػثذانرزًٍ ػثذانرزيى  ٦٢٥٥٦١٦ ٣٣

 ػثذهللا يصطفٗ اتراْيى َؼًاٌ  ٦٢١٨٢٢٤ ٣٤

 ػهٗ يسًذ زطيٍ تٓايي  ٦٢١٤١٥٨ ٣٥

 زطٍ يسًذ زايذكريى   ٦٢١٣٣٨٤ ٣٦

 كهير تُياييٍ شفيك تُياييٍ  ٦٢١٢٦٨٢ ٣٤

 ياركٕ ػادل اَثٗ زُيٍ  ٦٢١٢٦٤٤ ٣٨

 ياركٕ يكرو زهيى خهيم  ٦٢١٢٦٦٨ ٣٤

 ياريُا فريذ زكرٖ زثية  ٦٢١٢٦٣١ ٤١

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 المسرحىالدراما والنقد  -انتساب  -علوم المسرح  -الفرقة ثالثة 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (۳  ) 

 م ٠٩:١٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 يسًذ يسًٕد شهمايٗ يسًذ  ٦٢١٢٢٤٥ ٤١

 يسًذ يختار رتيغ فرغم  ٦٢١٢٥٤١ ٤٢

 يسًذ يصطفٗ ػثذانرافغ اييٍ  ٦٢١٢٥٨٤ ٤٣



 االضى انكٕد و

 اتٕ انؼال زطٍيسًٕد زطٍ   ٦٢١٢٥٤٦ ٤٤

 يريى ادية ػياد خرخص  ٦٢١٢٥٤٤ ٤٥

 يريى خرخص َتيح تمطر  ٦٢١٢٥٤١ ٤٦

 يريى ضايٗ ػسيس نثية  ٦٢٥٥٦٤٣ ٤٤

 يريى فرزات غانٗ يثارن  ٦٢١٢٥٣٢ ٤٨

 يٓا يسطٍ ػثذانمادر ػٕيص  ٦٢١٢٥١٤ ٤٤

 ييشيم خرخص ايٕب فٓيى  ٦٢١٢٥١٢ ٥١

 َاَطٗ يدذٖ فايس ػياد  ٦٢١٢٤٨٨ ٥١

 َرييٍ خرخص َدية َخهّ  ٦٢١٢٤٤٤ ٥٢

 َرييٍ زًادِ يسًذ يسًذ  ٦٢١٢٤٦٨ ٥٣

 َٕرْاٌ طارق ػثذانفتاذ يسًذ  ٦٢١٢٤٦١ ٥٤

 ْاخر صالذ ػثذ انطالو تركات  ٦٢١٢٤٣١ ٥٥

 ْذير َثيم شًش انذيٍ ػهٗ  ٦٢١٢٤٢٦ ٥٦

 ْشاو ػَٕٗ ػثذ انسًيذ انسطيٍ  ٦٢١٢٤١٦ ٥٤

 يسًذُْذ زطيٍ ػثذ انُثٗ   ٦٣٤٦٥٣١ ٥٨

 ُْذ يسطٍ يسًذ ػثذ انرزًٍ  ٦٢١٢٣٨٦ ٥٤

 

اجمالي عدد 
 ٠١الطلبة 

  
الفصل الدراسي 

 األول

  

 انتساب موجه

  
 الفرقة الثالثة

  
 ٨١٠۳-٨١٠٨الئحة اولى 

                

  

                      
  

 علوم المسرح/ الدراما والنقد المسرحى -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 م  اسم الطالب كود الطالب رقم الجلوس القيد حالة

 ۳ ابانوب عادل سعد حلٌم 1۰92۳1۳۳٥۳۳۳1۰۰۳ ۰۳۰۳2۳ مقٌــد مستجد

 1 رومانى نجاح اسلمان وهبه 1۰92۳1۳۳2۳۳۳191۳ ۰۳۰۳2۰ مقٌــد باق

 ۰ صموئٌل ٌحٌا عزٌز حنا 1۰92۳1۳۳٥۳۳۳1199 ۰۳۰۳22 مقٌــد باق

 2 ضحى طلعت عبدالمعز احمد 1۰92۳1۳۳2۳۳۳1999 ۰۳۰۳2٥ مقٌــد باق

 ٥ عبد هللا محمد خلف عجمى 1۰92۳1۳۳2۳۳۳19۳9 ۰۳۰۳22 مقٌــد باق

 2 على عبدالحمٌد عبدالحفٌظ محمد 1۰92۳1۳۳٥۳۳۳۰۳29 ۰۳۰۳29 مقٌــد باق

 9 محمد كمال علً عبد الرحٌم 1۰92۳1۳۳2۳۳۳۰۳19 ۰۳۰۳29 مقٌــد باق

 9 محمد مجاهد مهلهل احمد 1۰92۳1۳۳٥۳۳۳۳991 ۰۳۰۳2۳ مقٌــد مستجد

 9 منة هللا مصطفى احمد عبد الحمٌد 1۰92۳1۳۳2۳۳۳199۳ ۰۳۰۳21 مقٌــد مستجد

 ۳۳ مٌار احمد جمال محمد 1۰92۳1۳۳٥۳۳۳۳۰۰9 ۰۳۰۳29 مقٌــد باق

 

 

 


