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

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

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

 اتإَب زغهٕل حُا جرجص  ١٢٢٢٠٠٠٠١ ١

 احًذ اشرف احًذ يحًذ  ١٢٢٢٠٠٠٠١ ٠

 احًذ يحًذ اياو يحًذ ضٍذ  ١٢٢٢٠٠٠١١ ٠

 اضحك خٍري كايم رٔياٌ  ١٢٢٢٠٠٤١١ ٤

 اضًاء اضًاعٍم ضٍذ اضًاعٍم  ١٢٢٢١٠٠١١ ١

 انحطٍٍ عادل حطٍ احًذ  ١٢٢٢١٠١٠٠ ١

 ايٍر ٔنطٍ شحاتّ ٌعمٕب  ١٢٢٢٠٠١١٤ ٠

 ايٍرِ ضالو حطٍ عهً  ١٢٢٢٠٠٠٠٠ ٠

 ايٍرِ طارق حًادِ حطٍٍ  ١٢٢٢٠٠٠٤٤ ٩

 اَطٍَٕٕش عًاد يرزق تارح  ١٢٢٢٠٠٤١١ ١٢

 اٌفهٍٍ ضًٍر جرجص ٌٕضف  ١٢٢٢٠٠١٠١ ١١

 اًٌٍ احًذ يحًذ لطة تٕفٍك  ١٢٢٢٠٠١٢٠ ١٠

 اٌّ اشرف يحًذ ضانى  ١٢٢٢٠٠٠١٠ ١٠

 اٌّ ريضاٌ يحًذ انطٍذ  ١٠٠١١٠١ ١٤

 اٌّ يحًذ اضًاعٍم يراد  ١٢٢٢٠٠٤١٠ ١١

 تطُت عادل ٌٕضف عجاٌثً  ١٢٢٢٠٠٠٠١ ١١

 تٕال ضًٍر ريسي يهطً يٍخائٍم  ١٢٢٢١٠١٩٩ ١٠

 تٍتر عفٍفً اتراٍْى جرجص  ١٢٢٢٠٠٠٤٠ ١٠

 جٕرج َثٍم يكرو عمم  ١٢٢٢٠٠٤١٠ ١٩

 حطاو عادل يحًذ عثذانغًُ  ١٢٢٢٠٠١٠١ ٠٢

 حطٍ يحطٍ احًذ يحًذ  ١٢٢٢٠٠٤١٠ ٠١

 حطٍ يحًذ خٍري كايم  ١٢٢٢٠٠١١٤ ٠٠

 َصٍفراحٍم فاٌك عاٌذ   ١٢٢٢١٠٠١٠ ٠٠

 راعٕث عٍذ عسيً رزق هللا  ١٢٢٢٠٠٠١١ ٠٤

 رٔضاٌ عاطف فخري يهك  ١٢٢٢٠٠٩١٩ ٠١

 رٌٓاو خهف اضًاعٍم عثذانظاْر  ١٢٢٢١٠١٤١ ٠١

 شرٌف جًال ريضاٌ احًذ  ١٢٢٢١٠٠٠١ ٠٠

 شٓرِ جًال يحًذ ضٍذ  ١٢٢٢١٠٠٠٠ ٠٠

 طارق عثذهللا يحًٕد اتراٍْى  ١٢٢٢٠٠٩١١ ٠٩

 عثذانرحًٍ حهًً عهً شحاتّ  ١٢٢٢١٠١٠٠ ٠٢

 عثذانرحًٍ عصاو عثذانعهٍى يحًٕد  ١٢٢٢٠٠٤٠١ ٠١



 االضى انكٕد و

 عثذانرحًٍ يحًذ كًال عثذانعسٌس  ١٢٢٢٠٠٢١٠ ٠٠

 عثذِ صالح عثذِ تَٕى  ١٢٢٢١٠٠٠١ ٠٠

 عهٍاء عٍطً عهً عٍطً  ١٢٢٢١٠١٠٢ ٠٤

 عًار ٌاضر يحًذ يحًٕد  ١٢٢٢١٠٩٠٩ ٠١

 عًر عادل ضٍذ يحًذ  ١٢٢٢٠١٠٠١ ٠١

 فاطًّ انسْراء يحًٕد انشرٌف صالح انذٌٍ يحًذ  ١٠٠١٤١١ ٠٠

 كًال انذٌٍ يحًذ احًذ يحًذ  ١٢٢٢١٠١٠١ ٠٠

 كٍرنص يٍالد ٔنٍى يكطًٍٕش  ١٠٠٩١١١ ٠٩

 نُذِ رافت َجٍة رزق  ١٢٢٢٠٠١٢١ ٤٢

 ياري يحطٍ تشٍر تشري  ١٢٢٢٠٠٠٤١ ٤١

 يارٌُا اتراٍْى شفٍك اتراٍْى  ١٢٢٢٠٠١٠٩ ٤٠

 يارٌُا ٌٕضف يطعذ ٌعمٕب  ١٢٢٢٠٠٠٠٩ ٤٠

 يارٌٕ اتراٍْى اضكُذر خهٍم  ١٠٠٩٩٠١ ٤٤

 يحًذ احًذ صالح عثذ انعظٍى  ١٢٢٢٠١٠٠٠ ٤١

 يحًذ جًال حطٍٍ يخهٕف  ١٢٢٢١٠٠٠٢ ٤١

 يحًذ يحًٕد اتراٍْى لطة  ١٢٢٢١٠١٢١ ٤٠

 يحًٕد يحًذ يحًذ يحًذ  ١٠٠٢٢٠٩ ٤٠

 يحًذ عثذانرحٍىيرٌى اتٕانعساٌى   ١٢٢٢١٠٠٤١ ٤٩

 يرٌى يحطٍ اتراٍْى يحًذ  ١٢٢٢٠٠١٠٤ ١٢
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 ص ٠١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠١نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 يعتس رضا حطاٌ انطٍذ  ١٢٢٢١٠٠٠١ ١١

 يُّ يحًذ اتراٍْى عهً  ١٢٢٢١٠١٤١ ١٠

 يٍار يطعذ اَجهً اضحك  ١٢٢٢٠٠٤١٠ ١٠

 يٍرَا يطعذ اَجهً اضحك  ١٢٢٢٠٠٤١٩ ١٤

 يٍُا اضحك جَٕى طٕتٍا  ١٠٠١١٠٠ ١١

 يٍُا عثذهللا تططأي تخٍت  ١٢٢٢١٠٠٤١ ١١

 َثٍهّ احًذ حطاٍٍَ عثذانحفٍظ  ١٢٢٢٠٠٠٩٢ ١٠



 االضى انكٕد و

 َريٍٍ اضحك ٍْٔة اضحك  ١٢٢٢٠٠٠٢٠ ١٠

 ٍَفٍٍ عشى شارنً عسٌس  ١٢٢٢٠٠٤٤٩ ١٩

 ْاجر يُتصر فٕزي احًذ  ١٢٢٢٠٠٢١١ ١٢

 ُْذ يحًذ عثذانعهٍى ٌٕضف  ١٢٢٢٠٠٠٠٤ ١١

 ٔضاو يُتصر احًذ يصطفً  ١٢٢٢٠٠١٩١ ١٠

 ٌٕضتٍُا يٍالد ضعٍذ يمار  ١٢٢٢٠٠١٠١ ١٠

 


