
كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة

اللغة العربية انتظام10124124

اللغة العربية انتظام102242548

اللغة العربية انتظام103244972

اللغة العربية انتظام104247396

اللغة العربية انتظام1052497120

اللغة العربية انتظام10624121144

اللغة العربية انتظام10726145170( 2 )طرقة أمام مدرج 

اللغة العربية انتظام10826171196( 2 )طرقة أمام مدرج 

اللغة العربية انتظام10926197222طرقة أمام سفارة المعرفة

اللغة العربية انتظام11026223248طرقة امام مجلس الكلية

اللغة العربية انتظام11125249273

اللغة العربية انتظام11218274291

اللغة العربية انتظام11317292308

فرتة صباحية - 2020يناير - أماكن جلان الفرقة االولي 

أمام قسم الجغرافيا ( 3 )قاعة 

أمام مكتب  ( 2 )مدرج 
رئيس قسم الجغرافيا



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة

علم نفس انتظام2012019011920طرقة امام مكتب وكيل الكلية

علم نفس انتظام2022019211940طرقة امام مكتب وكيل الكلية

علم نفس انتظام2032519411965

علم نفس انتظام2042519661990

علم نفس انتظام2052519912015

علم نفس انتظام2062520162040

علم نفس انتظام2072520412065

علم نفس انتظام2082520662090

علم نفس انتظام2092520912115( 4 )طرقة أمام مدرج 

علم نفس انتظام2102521162140( 4 )طرقة أمام مدرج 

علم نفس انتظام2112121412161

علم نفس انتظام2122121622182

علم نفس انتظام2132121832203

علم نفس انتظام2142122042224

علم نفس انتظام2152122252245

علم نفس انتظام2161822462263

علم نفس انتظام2172522642288( 4 )طرقة أمام قاعة 

علم نفس انتظام2182722892315

علم نفس انتظام2192723162342

فرتة صباحية - 2020يناير - أماكن جلان الفرقة االولي 

أمام ( 4 )قاعة 
قسم اللغات الشرقية

أمام ( 5 )قاعة 
قسم اللغات الشرقية

أمام ( 4 )مدرج 
األسانسيـرات



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة
فرتة صباحية - 2020يناير - أماكن جلان الفرقة االولي 

علم نفس انتظام2202723432369

علم نفس انتظام2212423702393

علم نفس انتظام2221623942409(5 )طرقة أمام قاعة 

اللغة اإلنجليزية انتظام22322401422

اللغة اإلنجليزية انتظام22422423444

اللغة اإلنجليزية انتظام22522445466

اللغة اإلنجليزية انتظام22622467488

اللغة اإلنجليزية انتظام22722489510

اللغة اإلنجليزية انتظام22822511532

اللغة اإلنجليزية انتظام22920533552( 5 )طرقة أمام مدرج 

اللغة اإلنجليزية انتظام23020553572( 5 )طرقة أمام مدرج 

اللغة اإلنجليزية انتظام23122573594

اللغة اإلنجليزية انتظام23222595616

اللغة اإلنجليزية انتظام23322617638

اللغة اإلنجليزية انتظام23422639660

اللغة اإلنجليزية انتظام23522661682

اللغة اإلنجليزية انتظام23622683704

اللغة اإلنجليزية انتظام23725705729( 6 )طرقة أمام قاعة 

اللغة اإلنجليزية انتظام23825730754طرقة أمام معمل علم النفس

أمام قسم  ( 6 )قاعة 
علم النفس

أمام ( 5 )مدرج 
قسم اللغات الشرقية

أمام ( 5 )قاعة 
قسم اللغات الشرقية



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة
فرتة صباحية - 2020يناير - أماكن جلان الفرقة االولي 

اللغة اإلنجليزية انتظام23921755775

اللغة اإلنجليزية انتظام24021776796

اللغة اإلنجليزية انتظام24121797817

اللغة اإلنجليزية انتظام24221818838

اللغة اإلنجليزية انتظام24321839859

اللغة اإلنجليزية انتظام24421860880

اللغة اإلنجليزية انتظام24515881895( 6 )طرقة أمام مدرج 

أمام قسم  ( 6 )مدرج 
علم النفس



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة
اللغات الشرقية انتظام3022513011325طرقة أمام مكتب وكيل الكلية

اللغات الشرقية انتظام3032413261349

اللغات الشرقية انتظام3042413501373

اللغات الشرقية انتظام3052513741398( 7 )طرقة أمام مدرج 

اللغات الشرقية انتظام3062413991422

اللغات الشرقية انتظام3072414231446

اللغات الشرقية انتظام3081914471465( 12 )طرقة أمام قاعة 

التاريخ انتظام3092128012821

التاريخ انتظام3102128222842

التاريخ انتظام3112128432863

التاريخ انتظام3122128642884

التاريخ انتظام3132128852905

التاريخ انتظام3141829062923

التاريخ انتظام3162529242948

التاريخ انتظام3172529492973

التاريخ انتظام3182529742998

التاريخ انتظام3192329993021

االجتماع انتظام3212015011520

االجتماع انتظام3222015211540

االجتماع انتظام3232515411565( 9 )طرقة أمام قاعة 

أمام ( 8 )قاعة 
قسم المكتبات

فرتة صباحية - 2020يناير - أماكن جلان الفرقة االولي 

أمام مكتب رئيس ( 9 )قاعة 
قسم المكتبات

أمام األسانسيرت ( 7 )مدرج 

أمام ( 7 )قاعة 
قسم الفلسفة

أمام األسانسيرت ( 12 )قاعة 



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة
فرتة صباحية - 2020يناير - أماكن جلان الفرقة االولي 

االجتماع انتظام3242015661585

االجتماع انتظام3252015861605

االجتماع انتظام3262516061630( 10 )طرقة أمام قاعة 

االجتماع انتظام3272416311654

االجتماع انتظام3282416551678

االجتماع انتظام3292416791702

االجتماع انتظام3302417031726

االجتماع انتظام3312417271750

االجتماع انتظام3322417511774

االجتماع انتظام3331517751789( 8 )طرقة أمام مدرج 

أمام ( 10 )قاعة 
قسم المكتبات

أمام ( 8 )مدرج 
قسم اللغة العربية



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة
علم النفس انتساب3391170017011

اللغة اإلنجليزية انتساب3401862016218

اللغة اإلنجليزية انتساب3411162196229

اللغات الشرقية انتساب3422065016520

اللغات الشرقية انتساب3432065216540

اللغات الشرقية انتساب344865416548

اجتماع انتساب4012566016625طرقة أمام مركز اللغة العربية

اجتماع انتساب4022566266650طرقة أمام مكتب وكيل الكلية

اجتماع انتساب4032566516675

اجتماع انتساب4042566766700

اجتماع انتساب4052567016725

اجتماع انتساب4062567266750

اجتماع انتساب4072567516775

اجتماع انتساب4082567766800

اجتماع انتساب4092568016825( 10 )طرقة أمام مدرج 

اجتماع انتساب4102568266850( 10 )طرقة أمام مدرج 

اجتماع انتساب4112568516875طرقة أمام مركز اللغة العربية

اجتماع انتساب4122168766896طرقة أمام مركز اللغة العربية

اللغة العربية انتساب4152260016022

اللغة العربية انتساب4162260236044

أمام قسم  ( 9 )مدرج 
اللغة العربية

أمام ( 10 )مدرج 
األسانسيرات

فرتة صباحية - 2020يناير - أماكن جلان الفرقة االولي 

أمام ( 11 )مدرج 
قسم اللغة اإلنجليزية



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة

أمام قسم  ( 9 )مدرج 
اللغة العربية

فرتة صباحية - 2020يناير - أماكن جلان الفرقة االولي 

اللغة العربية انتساب4172260456066

اللغة العربية انتساب4182260676088

اللغة العربية انتساب4192260896110

اللغة العربية انتساب4202261116132

اللغة العربية انتساب4212561336157( 11 )طرقة أمام مدرج 

اللغة العربية انتساب4221561586172( 11 )طرقة أمام مدرج 

التاريخ انتساب4242880018028

التاريخ انتساب4252880298056

التاريخ انتساب4262880578084

التاريخ انتساب4272880858112

التاريخ انتساب4282581138137( 12 )طرقة أمام مدرج 

التاريخ انتساب4292281388159

التاريخ انتساب4302281608181

التاريخ انتساب4312281828203

التاريخ انتساب4322282048225

التاريخ انتساب4332282268247

أمام ( 13 )مدرج 
قسم اللغة الفرنسية

أمام ( 11 )مدرج 
قسم اللغة اإلنجليزية

أمام ( 12 )مدرج 
قسم اللغة الفرنسية


