
  تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتساب -علوم المسرح  -الفرقة أولى 

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

 ص ٠٩:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠١نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 اتإَب عادل فرٚس دسلٛال  ١٥٥٥٢٥٠١١ ١

 اتراْٛى دطٍ عهٗ دطٍ  ١٥٥٥١٥٠٠٠ ٢

 اثار عاطف دهًٙ فخر٘  ١٥٥٥٢٤٢٥٠ ٣

 ادًذ خانذ عثذهللا يذًذ  ١٥٥٥٢٤٦٢٦ ٤

 ادًذ شعثاٌ دجاز٘ عثذانًٕجٕد  ١٥٥٥١٠٥٢٢ ٥

 ادًذ عثذ انثاضظ لطة عثذ انثار٘  ١٥٥٥٢٥٠٥٠ ٦

 ادًذ عثذانُثٗ اضًاعٛم دطٍ  ١٥٥٥٢٥٠٣٥ ٠

 ادًذ عالء دطٍ رشذٖ عثذانغُٗ  ١٥٥٥٢٦٥٥١ ٠

 يذًذ ادًذ يذًذادًذ   ١٥٥٥٢٣١١١ ١

 ادًذ يخحار عهٗ عثذانكرٚى  ١٥٥٥٢٥٦٠٠ ١٥

 ادًذ يصطفٗ فاٚس عثذ انمادر  ٦٠٠١١٤٤ ١١

 ادْى ضٛذ يذًٕد َصر  ١٥٥٥٢٤٥٣٠ ١٢

 ادْى يذًذ عارف يذًذ  ١٥٥٥٢٤٥٥٦ ١٣

 اضاية اضهًاٌ عثذ انردًٍ يذًذ  ٦٠٠٠٥١٠ ١٤

 اضحٛفٍ اضايّ ضًٛر شفٛك  ١٥٥٥٢٤١٢٣ ١٥

 اضراء رضا ٕٚضف فًٓٙ  ١٥٥٥١٠٥٦٣ ١٦

 اضالو دطٍ فؤاد عهٗ  ٦٠٠٠٦٠٦ ١٠

 اضالو َادٖ ضٛذ اتراْٛى دطٍ  ١٥٥٥٢٥٠١٣ ١٠

 االء داجى دًذٖ دضٕلٗ  ٦٠٠١١١١ ١١

 ايٛر عاطف عسٚس ٚطٙ  ١٥٥٥١٠٠٦٦ ٢٥

 ايٛرِ يجذ٘ فاٚس شذاجّ  ١٥٥٥١٠٠٠٤ ٢١

 اَذرٔ اًٍٚ انثرت َاشذ  ١٥٥٥٢٥٦٠٣ ٢٢

 اَعاو جًال عثذانحٕاب تٕٛيٙ  ١٥٥٥٢٤٤٢٦ ٢٣

 اًٍٚ جارح شعثاٌ عثذ انذكٛى  ١٥٥٥٢٥٣٠١ ٢٤

 اًٍٚ َصٛذٙ اضكُذر خهٛم  ١٥٥٥٢٤١٦٢ ٢٥

 اّٚ دطاو يذًٕد عثًاٌ  ١٥٥٥٢٤٥٣٣ ٢٦

 اّٚ ريضاٌ شعثاٌ عهٗ  ٦٠٠٠١٠٢ ٢٠

 تافهٙ صالح تشر٘ ضًعاٌ  ١٥٥٥٢٤١٠٠ ٢٠

 انذٍٚ يذًذتثُّٛ دطٍ يذٙ   ١٥٥٥٢٤٤٤٤ ٢١

 تذر٘ يصطفٙ تذر٘ خهف  ١٥٥٥١٠٦٠٦ ٣٥

 تطًّ عالء يصطفٙ يذرٔش  ١٥٥٥٢٤٦٣٢ ٣١



 االضى انكٕد و

 تٛحر ظرٚف اتراْٛى شذاجّ  ١٥٥٥٢٤٤٠٥ ٣٢

 تٛشٕٖ تهثم يحٕشانخ دُا  ١٥٥٥١٥٦٣٢ ٣٣

 جاضر شرٚف يذًذ عٕض  ١٥٥٥١٠٠٥٥ ٣٤

 جإَ يُجٙ صًٕئٛم اتطخرٌٔ  ١٥٥٥٢٤٤٣٦ ٣٥

 ضعذ انكطاٌ اضكُذرجٕرج   ١٥٥٥٢٥٠٤٠ ٣٦

 جٕرجٛث عٛذ ضعذ جرجص  ٦٠٠٠٠٠٠ ٣٠

 دازو خانذ اتراْٛى ٕٚضف  ١٥٥٥٢٥٦١١ ٣٠

 دازو خانذ صافٗ خهف  ٦٠٠٠١١٠ ٣١

 دطٍ خهٛفّ ادًذ يذًذ  ٦٠٠١٢٦٠ ٤٥

 دطٍٛ يذًذ عٛذ دطٍٛ  ٦٠٠٠٥٢٥ ٤١

 دًذ٘ يذًذعهٙ دًذ٘ يذًٕد  ١٥٥٥٢٤٥٦٠ ٤٢

 دأد رٔفائٛمدأد رٔفائٛم   ١٥٥٥٢٥٥١٥ ٤٣

 رضٕ٘ يذًٕد يذًذ يذًذ يطهى  ١٥٥٥١٠٥٥١ ٤٤

 رفمّ يجذ٘ َارٔز اتراْٛى  ١٥٥٥٢٤٥٠٤ ٤٥

 رَا ضعٛذ فاٚك نًعٗ  ٦٠٠٠٦٥٤ ٤٦

 رٚى صالح دطٍ إضًاعٛم  ٦٠٠٠٦٤٠ ٤٠

 زُٚة ادًذ عٛطٙ عثذانًًٍٓٛ  ١٥٥٥١٠٦١١ ٤٠

 ضارِ تٓاء انذٍٚ عًر دطٍٛ  ١٥٥٥١٠٦٥١ ٤١

 ضهًٙ عًاد يذًذ عثذهللا  ١٥٥٥١٠٠٦١ ٥٥
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 (٨  ) 

 ص ٠٩:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠١نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 ضُذش فرج عثذانُعٛى صانخ  ١٥٥٥٢٤٤١٠ ٥١

 ضٓٛهّ صانخ زٍٚ انعاتذٍٚ عهٙ  ١٥٥٥٢٤٦٣١ ٥٢

 ضٛذ يجذٖ ضٛذ ادًذ  ١٥٥٥١٥١٥٤ ٥٣

 شاد٘ عالء ٚذٛٗ يذًٕد  ٦٠٠٠١٠٢ ٥٤

 شرٚف ٕٚضف عٕض ضايٗ  ١٥٥٥٢٥٦٠١ ٥٥

 شٓذ عصاو طّ عهٙ  ١٥٥٥٢٤١٦٥ ٥٦

 طارق عس انذٍٚ عثذانعظٛى عثذانذهٛى  ١٥٥٥١٥١٠٥ ٥٠

 عثذانذكىطّ عثذانذكى َجٛة   ١٥٥٥٢٤١٤٥ ٥٠

 عثذ انردٛى عادل عثذ انردٛى يٕضٗ  ١٥٥٥٢٦٢٥٤ ٥١

 عثذ هللا ضٛذ عثذ انهطٛف عهٗ  ٦٠٠١١٠٢ ٦٥

 عهٗ عفث يذًذ ركٗ يذًذ  ١٥٥٥١٥١٠٠ ٦١

 عًرٔ ادًذ يذًذ َاجٙ  ١٥٥٥١٥١١٢ ٦٢



 االضى انكٕد و

 فاطًة انسْراء رجة يذًذ دطٍ  ١٥٥٥٢٥٣٤٠ ٦٣

 فاطًّ انسْراء زٍٚ زغهٕل فردات  ١٥٥٥٢٥٠٤٠ ٦٤

 فردّ تٕنص ٚعمٕب عثذانًالن  ١٥٥٥١٠٠٠١ ٦٥

 فرٚال ادًذ يذًٕد ضهًٛاٌ  ١٥٥٥٢٤٤٣٥ ٦٦

 فٛرٔز فرغهٙ عثذانردًٍ جًاو  ١٥٥٥٢٤٤١٣ ٦٠

 كاجرٍٚ صًٕئٛم انمص تشارِ عسٚس  ٦٠٠٠٠٥٦ ٦٠

 كٛرنص اشرف ْالل رٚاض  ١٥٥٥٢٣١٦٥ ٦١

 كٛرنص يجذ٘ ٕٚضف ٚص  ١٥٥٥٢٤٤٠١ ٠٥

 عصاو رجة يذًذيؤيٍ   ١٥٥٥٥٥٤١٠ ٠١

 يؤيٍ عالء ضٛذ عثذانعسٚس  ١٥٥٥٥٥٢١١ ٠٢

 يارجُٛا يجذ٘ عٕض صادق  ١٥٥٥٢٤١٥١ ٠٣

 يارجرٚث جاد هللا جمٙ جاد هللا  ١٥٥٥٢٤١٤١ ٠٤

 يارٔ رضا كًال خهٛم  ١٥٥٥٢٤٤٥٠ ٠٥

 يارُٚا َٕٚاٌ عثذ انًالن عثذ  ٦٠٠١٥١٥ ٠٦

 يارٕٚ ضًٛر يٛالد جٛذ  ٦٠٠٠١٦٦ ٠٠

 ياْر يصطفٗ ريضاٌ رضالٌ  ١٥٥٥٥٥٢٢٠ ٠٠

 يذة ياْر شفٛك عٛاد  ٦٠٠١٢٢٥ ٠١

 يذًذ ادًذ دطٍ يحٕنٙ  ١٥٥٥٢٥٠٥٤ ٠٥

 يذًذ ادًذ َجٛة ضانى  ١٥٥٥٥٥٤٣١ ٠١

 يذًذ جًال عثذ انرشٛذ دطٍ  ١٥٥٥٢٥٠٤٠ ٠٢

 يذًذ دجازٖ خهف عثذ انطًٛع  ١٥٥٥٥٥٥٥٠ ٠٣

 يذًذ دطٍ عهٗ دطٍ  ١٥٥٥١٥٠٦٠ ٠٤

 يذًذ ضٛذ خهف ضٛذ  ١٥٥٥٢٥٣٠١ ٠٥

 يذًذ شعثاٌ ضعذأ٘ يثارن  ١٥٥٥١١٤٠٠ ٠٦

 يذًذ يذًٕد رتٛع يذًذ  ٦٠٠١٢٥٥ ٠٠

 يذًٕد اًٍٚ غرتأٖ يذًذ  ٦٠٠٠٦١٤ ٠٠

 يذًٕد رتٛع عثذ انعسٚس يذًذ  ١٥٥٥٥٥٥٠١ ٠١

 يرٚى ٚذٛٙ اضذاق ايٍٛ  ١٥٥٥١٠٠٠١ ١٥

 يصطفٗ ضٛذ ركٙ ضٛذ  ١٥٥٥٢٥٠٥٦ ١١

 يصطفٗ شعثاٌ ضانى عهٗ  ١٥٥٥٥٥٢٦١ ١٢

 يصطفٗ يذًذ ركٗ عثذ انغُٗ  ٦٠٠١٢٣٥ ١٣

 يعحصى يذًذ َصر انذٍٚ يذًذ  ٦٠٠٠١٢٥ ١٤

 يعحصى ْشاو فارٔق ادًذ  ١٥٥٥٥٥٤٦١ ١٥

 يفحاح ادرٚص خهٛفّ يفحاح  ٦٠٠١٥١٠ ١٦

 يُٙ يذًذ اتراْٛى يصطفٙ  ١٥٥٥٢٣١٤٣ ١٠



 االضى انكٕد و

 يٛادِ يذًذ زاْر يذًذ  ١٥٥٥٥٥٢٢١ ١٠

 يٛار يظٓر يذًذ اتراْٛى  ١٥٥٥٢٥٥٠١ ١١

 يُٛا ايٍٛ يذرٔش ضذران  ١٥٥٥٢٤٤٥٣ ١٥٥
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 (٣  ) 

 ص ٠٩:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠١نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 َادرِ ريضاٌ شذاجّ عثذانردًٍ  ٦٠٠٠٥٠٥ ١٥١

 َاَطٙ رضا شفٛك اٚهٛا  ١٥٥٥٥٥٣٦٣ ١٥٢

 َثٛم ٔدٛذ عثذ انًُعى رشاد  ١٥٥٥١٥٦٢١ ١٥٣

 َفٍٛ َصذٙ يُٛر عثذهللا  ١٥٥٥٢٤٥٦٥ ١٥٤

 ٔداد عًاد عٛذ نطفٙ انطٛذ  ١٥٥٥٢٤٣٤٠ ١٥٥

 ٕٚدُا عادل عذنٙ دثٛة  ١٥٥٥١٥٠٤٣ ١٥٦

 


