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

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

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

 اتإَب ضعٛذ اتراْٛى شٓات  ٤٧١١٤٢٦ ١

 احًذ اشرف احًذ يحًذ  ١٣٣٣٧٠٢٢١ ٧

 احًذ يحًذ احًذ يحًذ  ٤٣٢٤٤٠٤ ٠

 اضحك خٛر٘ كايم رٔياٌ  ١٣٣٣٧٧٦١١ ٦

 اضًاء اضًاعٛم ضٛذ اضًاعٛم  ١٣٣٣١٢٧١١ ١

 انحطٍٛ عادل حطٍ احًذ  ١٣٣٣١٢١٠٣ ٤

 ايٛر ٔنطٍ شحاتّ ٚعمٕب  ١٣٣٣٧٠٤١٦ ٢

 اَطَٕٕٛش عًاد يرزق تارح  ١٣٣٣٧٧٦١٤ ٣

 اٚفهٍٛ ضًٛر جرجص ٕٚضف  ١٣٣٣٧٧٤٢٤ ٤

 اًٚاٌ عهٗ عثذ انعاطٗ عهٙ  ٤٦١٢١٧١ ١٣

 اّٚ ريضاٌ يحًذ انطٛذ  ٤٣٣١١٣٤ ١١

 اّٚ يحًذ اضًاعٛم يراد  ١٣٣٣٧٠٦١٣ ١٧

 تٕال ضًٛر ريس٘ يهطٙ يٛخائٛم  ١٣٣٣١٢٤٤٤ ١٠

 تٛتر عفٛفٙ اتراْٛى جرجص  ١٣٣٣٧٧٢٦٣ ١٦

 جٕرج َثٛم يكرو عمم  ١٣٣٣٧٧٦١٣ ١١

 حاتى صالح انذٍٚ عثذانْٕاب ضٛذ  ٤٧١٧١٣١ ١٤

 حطٍ يحًذ خٛر٘ كايم  ١٣٣٣٧٠١١٦ ١٢

 راحٛم فاٚك عاٚذ َصٛف  ١٣٣٣١٢٣١٢ ١٣

 راعٕث عٛذ عسيٙ رزق هللا  ١٣٣٣٧٧٢١٤ ١٤

 رٔضاٌ عاطف فخر٘ يهك  ١٣٣٣٧٠٤١٤ ٧٣

 طارق عثذهللا يحًٕد اتراْٛى  ١٣٣٣٧٧٤١٤ ٧١

 عهٙ شحاتّعثذانرحًٍ حهًٙ   ١٣٣٣١٣١٣٠ ٧٧

 عثذِ صالح عثذِ تَٕٗ  ١٣٣٣١٢٠٣٤ ٧٠

 عًار ٚاضر يحًذ يحًٕد  ١٣٣٣١٢٤٣٤ ٧٦

 فاطًّ انسْراء يحًٕد انشرٚف صالح انذٍٚ يحًذ  ٤٣٣١٦١١ ٧١

 كًال انذٍٚ يحًذ احًذ يحًذ  ١٣٣٣١٢٤٧٤ ٧٤

 كٛرنص يٛالد ٔنٛى يكطًٕٛش  ٤٣٢٤٤١١ ٧٢

 نُذِ رافت َجٛة رزق  ١٣٣٣٧٠١٣١ ٧٣

 يارُٚا اتراْٛى شفٛك اتراْٛى  ١٣٣٣٧٠١٢٤ ٧٤

 يحًذ يحًٕد اتراْٛى لطة  ١٣٣٣١٣١٣١ ٠٣

 يرٚى اتٕانعساٚى يحًذ عثذانرحٛى  ١٣٣٣١٢٧٦١ ٠١



 االضى انكٕد و

 يٛار يطعذ اَجهٙ اضحك  ١٣٣٣٧٠٦١٣ ٠٧

 يٛرَا يطعذ اَجهٙ اضحك  ١٣٣٣٧٠٦١٤ ٠٠

 يُٛا اضحك جَٕٗ طٕتٛا  ٤٣٣١٤٢٢ ٠٦

 شارنٙ عسٚسَٛفٍٛ عشى   ١٣٣٣٧٠٦٦٤ ٠١

 ٕٚضتُٛا يٛالد ضعٛذ يمار  ١٣٣٣٧٠١٢٤ ٠٤

 

 

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

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

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

 اتإَب زغهٕل حُا جرجص  ١٣٣٣٧٧٠٣١ ١

 احًذ خانذ عثذهللا يحًذ  ١٣٣٣٧٦٤٧٤ ٧

 اضالو َادٖ ضٛذ اتراْٛى حطٍ  ١٣٣٣٧١٢١٠ ٠

 ايٛرِ ضالو حطٍ عهٙ  ١٣٣٣٧٠٢٢٠ ٦

 ايٛرِ طارق حًادِ حطٍٛ  ١٣٣٣٧٠٢٦٦ ١

 اّٚ ريضاٌ شعثاٌ عهٗ  ٤٣٢٣٤٣٧ ٤

 تثُّٛ حطٍ يحٙ انذٍٚ يحًذ  ١٣٣٣٧٦٦٦٦ ٢

 تطُت عادل ٕٚضف عجاٚثٙ  ١٣٣٣٧٧٢٧٤ ٣

 تمٗ شرٚف يحًذ عهٗ  ٤٣٢٣٤٧٣ ٤

 حطاو عادل يحًذ عثذانغُٙ  ١٣٣٣٧٠١٢٤ ١٣

 حطٍ يحطٍ احًذ يحًذ  ١٣٣٣٧٠٦١٢ ١١

 رفمّ يجذ٘ َارٔز اتراْٛى  ١٣٣٣٧٦٣٣٦ ١٧

 ضهًٙ عًاد يحًذ عثذهللا  ١٣٣٣١٣٢٤١ ١٠

 يحًٕدعثذانرحًٍ عصاو عثذانعهٛى   ١٣٣٣٧٧٦٢٤ ١٦

 عثذانرحًٍ يحًذ كًال عثذانعسٚس  ١٣٣٣٧٠٣٤٧ ١١

 عهٛاء عٛطٙ عهٙ عٛطٙ  ١٣٣٣١٢١٣٣ ١٤

 يارُٚا ٕٚضف يطعذ ٚعمٕب  ١٣٣٣٧٠٣٠٤ ١٢

 يرٚى اشرف رفاعٗ اتراْٛى  ١٣٣٣٣٣٠١١ ١٣

 يرٚى يحطٍ اتراْٛى يحًذ  ١٣٣٣٧٠١٢٦ ١٤

 يٛار يظٓر يحًذ اتراْٛى  ١٣٣٣٧١١٣٤ ٧٣

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 الديكور المسرحى -انتظـام  -علوم المسرح  -الفرقة ثانية 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٩ ) 

 ص ١٩:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 



 االضى انكٕد و

 َثٛهّ احًذ حطاٍَٛ عثذانحفٛظ  ١٣٣٣٧٠٠٤٣ ٧١

 َريٍٛ اضحك ْٔٛة اضحك  ١٣٣٣٧٧٢٣٠ ٧٧

 ْاجر يُتصر فٕز٘ احًذ  ١٣٣٣٧٠٣١١ ٧٠

 ْذٚر غانة عثًاٌ حًسج  ٤٣٢٤٤١٧ ٧٦

 ُْذ يحًذ عثذانعهٛى ٕٚضف  ١٣٣٣٧٠٣٣٦ ٧١

 ٔداد عًاد عٛذ نطفٙ انطٛذ  ١٣٣٣٧٦٠٦٢ ٧٤

 ٔضاو يُتصر احًذ يصطفٙ  ١٣٣٣٧٠١٤١ ٧٢

 

 

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

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االضى انكٕد و

 احًذ يحًذ اياو يحًذ ضٛذ  ١٣٣٣٧٧٣١٤ ١

 اًٍٚ احًذ يحًذ لطة تٕفٛك  ١٣٣٣٧٧١٣٧ ٧

 عٛذ ضعذ جرجصجٕرجٛت   ٤٣٢٣٣٢٣ ٠

 رٚٓاو خهف اضًاعٛم عثذانظاْر  ١٣٣٣١٢١٦١ ٦

 شرٚف جًال ريضاٌ احًذ  ١٣٣٣١٣٧٢١ ١

 شٓرِ جًال يحًذ ضٛذ  ١٣٣٣١٢٠٢٠ ٤

 يرٚى ٚحٛٙ اضحاق ايٍٛ  ١٣٣٣١٣٢٣١ ٢

 يصطفٗ يحًذ ركٗ عثذ انغُٗ  ٤٣٢٤٧٠٣ ٣

 يعتس رضا حطاٌ انطٛذ  ١٣٣٣١٣٧٧١ ٤

 اتراْٛى عهٙيُّ يحًذ   ١٣٣٣١٢٤٦١ ١٣

 يُٛا عثذهللا تططأ٘ تخٛت  ١٣٣٣١٢٣٦١ ١١

 َادرِ ريضاٌ شحاتّ عثذانرحًٍ  ٤٣٢٣١٢١ ١٧

 


