
كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة

اثار انتظام1012439013924

اثار انتظام1022439253948

اثار انتظام1032439493972

اثار انتظام1042439733996

اثار انتظام1052439974020

اثار انتظام1062440214044

اثار انتظام1072540454069( 2 )طرقة أمام مدرج 

اثار انتظام1082540704094( 2 )طرقة أمام مدرج 

اثار انتظام1092540954119طرقة أمام سفارة المعرفة

اثار انتظام1102541204144طرقة امام مجلس الكلية

اثار انتظام1112541454169

اثار انتظام1121841704187

اثار انتظام1131941884206

فرتة مسائية - 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

جغرافيا انتظام2032531013125

جغرافيا انتظام2042531263150

جغرافيا انتظام2052531513175

جغرافيا انتظام2062531763200

جغرافيا انتظام2072532013225

جغرافيا انتظام2082532263250

جغرافيا انتظام2092532513275( 4 )طرقة أمام مدرج 

جغرافيا انتظام2102532763300( 4 )طرقة أمام مدرج 

جغرافيا انتظام2112133013321

جغرافيا انتظام2122133223342

جغرافيا انتظام2132133433363

جغرافيا انتظام2142133643384

جغرافيا انتظام2152133853405

جغرافيا انتظام2161834063423

جغرافيا انتظام2172534243448( 4 )طرقة أمام قاعة 

جغرافيا انتظام2182734493475

جغرافيا انتظام2192734763502

جغرافيا انتظام2202735033529

جغرافيا انتظام2211135303540

فرتة مسائية - 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 مسائية - 2020يناير - أماكن جلان الفرقة االولي 

أمام ( 4 )مدرج 
األسانسيـرات

مكتبات انتظام2232226012622

مكتبات انتظام2242226232644

مكتبات انتظام2252226452666

مكتبات انتظام2262226672688

مكتبات انتظام2272226892710

مكتبات انتظام2282227112732

مكتبات انتظام2292527332757( 5 )طرقة أمام مدرج 

مكتبات انتظام2301227582769( 5 )طرقة أمام مدرج 

االعالم انتظام2312236013622

االعالم انتظام2322236233644

االعالم انتظام2332236453666

االعالم انتظام2342236673688

االعالم انتظام2352236893710

االعالم انتظام2362237113732

االعالم انتظام2372037333752( 6 )طرقة أمام قاعة 

االعالم انتظام2382037533772طرقة أمام معمل علم النفس

االعالم انتظام2392137733793

االعالم انتظام2402137943814

االعالم انتظام2412138153835
أمام قسم  ( 6 )مدرج 

علم النفس

أمام قسم  ( 6 )قاعة 
علم النفس

أمام ( 5 )مدرج 
قسم اللغات الشرقية



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

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

أمام ( 4 )مدرج 
األسانسيـرات

االعالم انتظام2422138363856

االعالم انتظام2431138573867

أمام قسم  ( 6 )مدرج 
علم النفس



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة
فلسفة انتظام3032225012522

فلسفة انتظام3042225232544

فلسفة انتظام3062225452566

فلسفة انتظام3071625672582

اللغة الفرنسية انتظام3092110011021

اللغة الفرنسية انتظام3102110221042

اللغة الفرنسية انتظام3112110431063

اللغة الفرنسية انتظام3122110641084

اللغة الفرنسية انتظام3132110851105

اللغة الفرنسية انتظام3141811061123

اللغة الفرنسية انتظام3152011241143( 7 )طرقة أمام قاعة 

اللغة الفرنسية انتظام3162511441168

اللغة الفرنسية انتظام3172511691193

اللغة الفرنسية انتظام3182511941218

اللغة الفرنسية انتظام3192512191243

اللغة الفرنسية انتظام3201012441253( 8 )طرقة أمام قاعة 

أمام األسانسيرت ( 12 )قاعة 

أمام ( 8 )قاعة 
قسم المكتبات

أمام ( 7 )قاعة 
قسم الفلسفة

فرتة مسائية - 2020يناير - أماكن جلان الفرقة االولي 

أمام األسانسيرت ( 7 )مدرج 



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة
الجغرافيا انتساب3221183018311

االعالم انتساب3241584018415

االعالم انتساب3251184168426

فلسفة انتساب3272471017124

فلسفة انتساب3282471257148

فلسفة انتساب3292471497172

فلسفة انتساب3302471737196

فلسفة انتساب3312471977220

فلسفة انتساب3322472217244

فلسفة انتساب3332572457269( 8 )طرقة أمام مدرج 

فلسفة انتساب3342172707290

فلسفة انتساب3352172917311

فلسفة انتساب3362173127332

فلسفة انتساب3372173337353

فلسفة انتساب3382573547378( 11 )طرقة أمام قاعة 

فلسفة انتساب3392273797400

فلسفة انتساب3402274017422

فلسفة انتساب3412274237444

فلسفة انتساب3422274457466

فلسفة انتساب3432274677488

أمام قسم  ( 11 )قاعة 
اللغة العربية

أمام قسم  ( 9 )مدرج 
اللغة العربية

فرتة مسائية - 2020يناير - أماكن جلان الفرقة االولي 

أمام ( 10 )قاعة 
قسم المكتبات

أمام مكتب رئيس قسم المكتبات ( 9 )قاعة 

أمام ( 8 )مدرج 
قسم اللغة العربية



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

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

فلسفة انتساب3441874897506أمام مكتب رئيس قسم المكتبات ( 9 )قاعة 

فلسفة انتساب3451575077521( 9 )طرقة أمام مدرج 

اللغة الفرنسية انتساب4032263016322

اللغة الفرنسية انتساب4042263236344

اللغة الفرنسية انتساب4052263456366

اللغة الفرنسية انتساب4062263676388

اللغة الفرنسية انتساب4072263896410

اللغة الفرنسية انتساب4081364116423

مكتبات انتساب4092576017625( 10 )طرقة أمام مدرج 

مكتبات انتساب4102576267650( 10 )طرقة أمام مدرج 

مكتبات انتساب4112576517675طرقة أمام مركز اللغة العربية

مكتبات انتساب4122576767700طرقة أمام مركز اللغة العربية

مكتبات انتساب4132577017725طرقة أمام مركز اللغة العربية

مكتبات انتسابF4142577267750طرقة أمام معمل اللغات 

مكتبات انتساب4152277517772

مكتبات انتساب4162277737794

مكتبات انتساب4172277957816

مكتبات انتساب4182278177838

مكتبات انتساب4192278397860

مكتبات انتساب4202278617882

أمام قسم  ( 9 )مدرج 
اللغة العربية

أمام ( 11 )مدرج 
قسم اللغة اإلنجليزية

أمام ( 10 )مدرج 
األسانسيرات



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

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

مكتبات انتساب4212278837904( 11 )طرقة أمام مدرج أمام مكتب رئيس قسم المكتبات ( 9 )قاعة 

مكتبات انتساب4222279057926( 11 )طرقة أمام مدرج 

مكتبات انتساب4231279277938( 14 )طرقة أمام قاعة 

االثار انتساب4242585018525

االثار انتساب4252585268550

االثار انتساب4262585518575

االثار انتساب4272585768600

االثار انتساب4292086018620

االثار انتساب4302086218640

االثار انتساب4312086418660

االثار انتساب4322086618680

االثار انتساب4332086818700

االثار انتساب4341287018712

أمام ( 13 )مدرج 
قسم اللغة الفرنسية

أمام ( 12 )مدرج 
قسم اللغة الفرنسية


