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 جـامعـة الـمـنـٌـا

 كـلـٌة اآلداب         

 

 

 لجنة تنسٌق طالب الفرقة األولى
 (0281/0281) الجامعً العام

 

 
 عمٌد الكلٌة                                              وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                          

 
 
 

 أ. د/ محمد نور الدٌن السبعاوي                           د/ السٌد بهاء جالل دروٌش                 أ.                      

 

 35: :  إنتظام               العدد :  علوم المسرح          شعبة قسم         
 
 

 
 

 رقن الرغبة المجموع الكلي اسن الطالب م

 5 56965 اييرِ احًذ يحًذ عثذِ 1

 1 57565 َثيهّ أحًذ حطاَيٍ عثذ انحفيظ 5

 5 57565 اتإَب زغهٕل حُا جرجص 3

 3 576 نيهي ضعذ يٕضف عهي 4

 4 576 عًر عادل ضيذ يحًذ 5

 4 57665 ياريُا اتراْيى شفيك اتراْيى 6

 5 577 تيتر عفيفي اتراْيى جرجص  7

 5 577 عثذ هللا يصطفي يحًذ عهي  8

 5 57865 آيّ اشرف يحًذ ضانى 9

 1 57865 حطيٍاييرِ طارق حًادِ  11

 3 57865 اييرِ ضالو حطٍ عهي 11

 5 57965 اضحك خيري كايم رٔياٌ 15

 6 57965 حطاو عادل يحًذ عثذ انغُي 13

 5 58165 شاُْذا عادل تٓجت عثاش 14

 1 58165 اَطَٕيٕش عًاد يرزق تارح 15

 3 58565 جٕرج َثيم يكرو عقم  16

 3 583 حطٍ يحًذ خيري كايم  17

 1 583 ضًير جرجص يٕضف ايفهيٍ 18

 1 58665 َٓاد احًذ يحًذ عثذ انُعيى عهي 19

 6 58665 اييرِ ٔنطٍ شحاتّ يعقٕب 51

 3 58765 راعٕث عيذ عسيي رزق هللا 51

 5 589 آيّ يحًذ اضًاعيم يراد 55

 5 589 يٕضتيُا ييالد ضعيذ يقار 53

 6 58965 َرييٍ اضحك ْٔية اضحك  54

 5 59165 يحًذ ضيذاحًذ يحًذ اياو  55

 5 59365 رٔضاٌ عاطف فخري يهك 56

 3 59465 يريى طارق احًذ حطٍ 57

 5 598 نُذِ رأفت َجية رزق  58

 1 31665 عثذ انرحًٍ عصاو عثذ انعهيى يحًٕد 59

 4 31665 يادَٔا تاضى يرزٔق َجية 31

 5 31565 يريى َاصف فتحي حًادِ 31

 1 315 يٕضف رتيع راضي انطيذ 35

 15 31665 ايًاٌ احًذ ضيذ عثادِ 33

 6 31665 ايًاٌ خهف فهثص يرظ 34

 6 31765 عًار ياضر يحًذ يحًٕد  35


