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

 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠ ) 

 ص ١١:٠٠ ٩١٠٢/٠١/١٠نظبم 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 جًال كايم ادًذ  ٦٤٥٦١٢٦ ٤

 ادًذ شعثاٌ دجاز٘ عثذانًٕجٕد  ١٥٥٥١٠٥٢٢ ٥

 ادًذ عثذانُثٗ اضًاعٛم دطٍ  ١٥٥٥٢٥٠٣٥ ٦

 ادًذ عالء دطٍ رشذٖ عثذانغُٗ  ١٥٥٥٢٦٥٥٦ ٠

 ادًذ يختار عهٗ عثذانكرٚى  ١٥٥٥٢٥٦٠٠ ٠

 اضايح اضهًاٌ عثذ انردًٍ يذًذ  ٦٠٠٠٥١٠ ٦

 اضراء رضا ٕٚضف فًٓٙ  ١٥٥٥١٠٥٦٣ ١٥

 االء داتى دًذٖ دضٕلٗ  ٦٠٠٦١٦١ ١١

 انثٛر اٚٓاب ٔنٛى صادق  ٦٢١٢٤٠٢ ١٢

 انذطٍ ادًذ جًعّ دطٍ  ٦٢١٢٣٤٤ ١٣

 ايٛر عاطف عسٚس ٚطٙ  ١٥٥٥١٠٠٦٦ ١٤

 ايٛرِ يجذ٘ فاٚس شذاتّ  ١٥٥٥١٠٠٠٤ ١٥

 اَعاو جًال عثذانتٕاب تٕٛيٙ  ١٥٥٥٢٤٤٢٦ ١٦

 اًٍٚ جارح شعثاٌ عثذ انذكٛى  ١٥٥٥٢٥٣٠١ ١٠

 اًٍٚ َصٛذٙ اضكُذر خهٛم  ١٥٥٥٢٤١٦٢ ١٠

 اّٚ دطاو يذًٕد عثًاٌ  ١٥٥٥٢٤٥٣٣ ١٦

 اّٚ شٕلٗ عثذ انغفار عثذ انُثٗ  ٦٠٠٦١٤٦ ٢٥

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 الدراما والنقد المسرحى -انتساب  -المسرح  علوم -الفرقة ثانية 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٩ ) 

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

 تطًّ عالء يصطفٙ يذرٔش  ١٥٥٥٢٤٦٣٢ ٢١

 تٛشٕٖ تهثم يتٕشانخ دُا  ١٥٥٥١٥٦٣٢ ٢٢

 يذًذ عٕض جاضر شرٚف  ١٥٥٥١٠٠٥٥ ٢٣

 جإَ يُجٙ صًٕئٛم اتطخرٌٔ  ١٥٥٥٢٤٤٣٦ ٢٤

 جٕرج ضعذ انكطاٌ اضكُذر  ١٥٥٥٢٥٠٤٠ ٢٥

 جٕزٚف أشرف يالن ضعذ  ٦٢١٢٦٥٥ ٢٦

 دازو خانذ اتراْٛى ٕٚضف  ١٥٥٥٢٥٦٦٦ ٢٠

 دازو خانذ صافٗ خهف  ٦٠٠٠٦١٠ ٢٠



 االضى انكٕد و

 دطٍ خهٛفّ ادًذ يذًذ  ٦٠٠٦٢٦٠ ٢٦

 دطٍٛ يذًذ عٛذ دطٍٛ  ٦٠٠٠٥٢٥ ٣٥

 دًذ٘ يذًذعهٙ دًذ٘ يذًٕد  ١٥٥٥٢٤٥٦٠ ٣١

 دٛاج عادل صذٚك عٛطٙ  ٦٠٠٠٦١٣ ٣٢

 رضٕ٘ يذًٕد يذًذ يذًذ يطهى  ١٥٥٥١٠٥٥٦ ٣٣

 رَا ضعٛذ فاٚك نًعٗ  ٦٠٠٠٦٥٤ ٣٤

 زُٚة ادًذ عٛطٙ عثذانًًٍٓٛ  ١٥٥٥١٠٦٦١ ٣٥

 ضارِ تٓاء انذٍٚ عًر دطٍٛ  ١٥٥٥١٠٦٥٦ ٣٦

 عثذانُعٛى صانخضُذش فرج   ١٥٥٥٢٤٤٦٠ ٣٠

 ضٓٛهّ صانخ زٍٚ انعاتذٍٚ عهٙ  ١٥٥٥٢٤٦٣٦ ٣٠

 شاد٘ عالء ٚذٛٗ يذًٕد  ٦٠٠٠٦٠٢ ٣٦

 شرٚف ٕٚضف عٕض ضايٗ  ١٥٥٥٢٥٦٠١ ٤٥

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 الدراما والنقد المسرحى -انتساب  -علوم المسرح  -الفرقة ثانية 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٣ ) 

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

 شٓاب يكرو يذفٕظ عثذانذكٛى  ٦٢١٠٢٠٣ ٤١

 شٓذ عصاو طّ عهٙ  ١٥٥٥٢٤١٦٥ ٤٢

 طاْرِ عالء رجة خهٛفّ  ٦٠٠٦٣١٤ ٤٣

 طّ عثذانذكى َجٛة عثذانذكى  ١٥٥٥٢٤١٤٥ ٤٤

 عادل عثذ انردٛى يٕضٗ عثذ انردٛى  ١٥٥٥٢٦٢٥٤ ٤٥

 عهٗ عفت يذًذ ركٗ يذًذ  ١٥٥٥١٥٦٠٠ ٤٦

 عًرٔ ادًذ يذًذ َاجٙ  ١٥٥٥١٥٦١٢ ٤٠

 فاطًح انسْراء رجة يذًذ دطٍ  ١٥٥٥٢٥٣٤٠ ٤٠

 فردّ تٕنص ٚعمٕب عثذانًالن  ١٥٥٥١٠٠٠٦ ٤٦

 فٛرٔز فرغهٙ عثذانردًٍ تًاو  ١٥٥٥٢٤٤٦٣ ٥٥

 كٛرنص تطرش دُا ٕٚضف  ١٥٥٥١٥٦٠٢ ٥١

 كٛرنص يجذ٘ ٕٚضف ٚص  ١٥٥٥٢٤٤٠١ ٥٢

 يؤيٍ عصاو رجة يذًذ  ١٥٥٥٥٥٤٦٠ ٥٣

 يارتُٛا يجذ٘ عٕض صادق  ١٥٥٥٢٤١٥١ ٥٤

 يارجرٚت جاد هللا تمٙ جاد هللا  ١٥٥٥٢٤١٤٦ ٥٥

 يارُٚا َٕٚاٌ عثذ انًالن عثذ  ٦٠٠٦٥١٥ ٥٦

 يارٕٚ يجذٖ شٕلٗ ضٛف  ٦٠٠٠٥٤٦ ٥٠

 يذة ياْر شفٛك عٛاد  ٦٠٠٦٢٢٥ ٥٠

 يذًذ ادًذ دطٍ يتٕنٙ  ١٥٥٥٢٥٠٥٤ ٥٦



 االضى انكٕد و

 يذًذ ادًذ َجٛة ضانى  ١٥٥٥٥٥٤٣١ ٦٥

 

 كلية اآلداب
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 الدراما والنقد المسرحى -انتساب  -علوم المسرح  -الفرقة ثانية 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٤ ) 

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

 يذًذ جًال عثذ انرشٛذ دطٍ  ١٥٥٥٢٥٠٤٠ ٦١

 يذًذ دجازٖ خهف عثذ انطًٛع  ١٥٥٥٥٥٥٥٠ ٦٢

 يذًذ دطٍ عهٗ دطٍ  ١٥٥٥١٥٠٦٠ ٦٣

 يذًذ رتٛع ضٛذ عطٛح  ٦٠٠٠٠٢٠ ٦٤

 يذًذ يذًٕد رتٛع يذًذ  ٦٠٠٦٢٥٥ ٦٥

 يذًٕد اًٍٚ غرتأٖ يذًذ  ٦٠٠٠٦١٤ ٦٦

 يصطفٗ ضٛذ ركٙ ضٛذ  ١٥٥٥٢٥٠٥٦ ٦٠

 يصطفٗ شعثاٌ ضانى عهٗ  ١٥٥٥٥٥٢٦١ ٦٠

 يصطفٗ عالء انذٍٚ ضٛذ ادًذ  ٦٣٤٠٦٦٠ ٦٦

 يصطفٗ عهٗ ضٛذ عهٗ  ٦٠٠٠٥٢٠ ٠٥

 يصطفٗ كًال عهٗ تططأٖ  ٦٢١٢٥٢٦ ٠١

 يُصٕر ضعٕدٖ يذًٕد إتراْٛى  ٦٢١٢٥٢٥ ٠٢

 يُٙ يذًذ اتراْٛى يصطفٙ  ١٥٥٥٢٣٦٤٣ ٠٣

 يٓا خهف صاتر دطاٌ  ٦٢١٢٥١٠ ٠٤

 يُٛا ايٍٛ يذرٔش ضذران  ١٥٥٥٢٤٤٥٣ ٠٥

 َاَطٙ رضا شفٛك اٚهٛا  ١٥٥٥٥٥٣٦٣ ٠٦

 َثٛم ٔدٛذ عثذ انًُعى رشاد  ١٥٥٥١٥٦٢١ ٠٠

 َفٍٛ َصذٙ يُٛر عثذهللا  ١٥٥٥٢٤٥٦٥ ٠٠

 ٔائم عاطف غرٚة يذًذ  ٦٢١٢٣٠٣ ٠٦

 ٚطرا ضٛذ يذًذ عثذانذًٛذ  ٦٠٠٦١٣١ ٠٥

 

 اآلداب كلية
 تقرير عن طالب سنة دراسية

 الدراما والنقد المسرحى -انتساب  -علوم المسرح  -الفرقة ثانية 
 ( ٩١٩١ - ٩١٠٢للعام االكاديمي )

 (٥ ) 

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

 ٕٚدُا عادل عذنٙ دثٛة  ١٥٥٥١٥٠٤٣ ٠١

 


