
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 انتظام10725145169( 2 )طرقة أمام مدرج 

اللغة العربية انتظام10825170194( 2 )طرقة أمام مدرج 

اللغة العربية انتظام10925195219طرقة أمام سفارة المعرفة

اللغة العربية انتظام11025220244طرقة امام مجلس الكلية

اللغة العربية انتظام11125245269

اللغة العربية انتظام11218270287

اللغة العربية انتظام11318288305

اللغة العربية انتظام11425306330طرقة أمام معمل النظم الجغرافية

اللغة العربية انتظام11523331353( 3 )طرقة أمام قاعة 

فرتة صباحية - 2020يناير - أماكن جلان الفرقة الثالثة 

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

اللغة اإلنجليزية انتظام20125401425طرقة امام مكتب وكيل الكلية

اللغة اإلنجليزية انتظام20225426450طرقة امام مكتب وكيل الكلية

اللغة اإلنجليزية انتظام20325451475

اللغة اإلنجليزية انتظام20425476500

اللغة اإلنجليزية انتظام20525501525

اللغة اإلنجليزية انتظام20625526550

اللغة اإلنجليزية انتظام20725551575

اللغة اإلنجليزية انتظام20825576600

اللغة اإلنجليزية انتظام20925601625( 4 )طرقة أمام مدرج 

اللغة اإلنجليزية انتظام21025626650( 4 )طرقة أمام مدرج 

اللغة اإلنجليزية انتظام21121651671

اللغة اإلنجليزية انتظام21221672692

اللغة اإلنجليزية انتظام21321693713

اللغة اإلنجليزية انتظام21421714734

اللغة اإلنجليزية انتظام21521735755

اللغة اإلنجليزية انتظام21618756773

اللغة اإلنجليزية انتظام21725774798( 4 )طرقة أمام قاعة 

اللغة اإلنجليزية انتظام21827799825

اللغة اإلنجليزية انتظام21927826852

اللغة اإلنجليزية انتظام22027853879

أمام ( 4 )مدرج 
األسانسيـرات
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أمام ( 4 )قاعة 
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 الثالثة 

اللغة اإلنجليزية انتظام22124880903

اللغة اإلنجليزية انتظام22220904923(5 )طرقة أمام قاعة 

التاريخ انتظام2232236013622

التاريخ انتظام2242236233644

التاريخ انتظام2252236453666

التاريخ انتظام2262236673688

التاريخ انتظام2272236893710

التاريخ انتظام2282237113732

التاريخ انتظام2292037333752( 5 )طرقة أمام مدرج 

التاريخ انتظام2301337533765( 5 )طرقة أمام مدرج 

اثار يونانى انتظام2312252015222

اثار يونانى انتظام2322252235244

اثار يونانى انتظام2332452455268

اثار ارشاد انتظام2342255015522

اثار ارشاد انتظام2352255235544

اثار ارشاد انتظام2362255455566

اثار إسالمي انتظام2372751015127( 6 )طرقة أمام قاعة 

اثار إسالمي انتظام2382751285154طرقة أمام معمل علم النفس

اثار إسالمي انتظام2452751555181( 6 )طرقة أمام مدرج 

اثار مصري انتظام2391853015318

أمام قسم  ( 6 )مدرج 
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
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اثار مصري انتظام2401853195336

اثار مصري انتظام2411853375354

اثار مصري انتظام2421853555372

اثار مصري انتظام2431853735390

اثار مصري انتظام2441353915403

أمام قسم  ( 6 )مدرج 
علم النفس



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة
فارسي انتظام-لغات شرقية3012215011522طرقة أمام مكتب وكيل الكلية

فارسي انتظام-لغات شرقية3022215231544طرقة أمام مكتب وكيل الكلية

عبرى انتظام-لغات شرقية3032014011420

عبرى انتظام-لغات شرقية3042014211440

عبرى انتظام-لغات شرقية3051414411454( 7 )طرقة أمام مدرج 

تركي انتظام-لغات شرقية3062016011620

تركي انتظام-لغات شرقية3072016211640

تركي انتظام-لغات شرقية3081316411653( 12 )طرقة أمام قاعة 

اعالم صحافة انتظام3091849014918

اعالم صحافة انتظام3101849194936

اعالم صحافة انتظام3111849374954

اعالم صحافة انتظام3121849554972

اعالم صحافة انتظام3131849734990

اعالم صحافة انتظام3141949915009

اعالم عالقات انتظام3162545014525

اعالم عالقات انتظام3172545264550

اعالم عالقات انتظام3182545514575

اعالم عالقات انتظام3192245764597

اعالم إذاعة انتظام3211847014718

اعالم إذاعة انتظام3221847194736

أمام األسانسيرت ( 12 )قاعة 

أمام ( 8 )قاعة 
قسم المكتبات

أمام ( 7 )قاعة 
قسم الفلسفة

أمام األسانسيرت ( 7 )مدرج 
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أمام مكتب رئيس ( 9 )قاعة 
قسم المكتبات



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

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

اعالم إذاعة انتظام3232047374756( 9 )طرقة أمام قاعة 

اعالم إذاعة انتظام3241847574774

اعالم إذاعة انتظام3251847754792

االجتماع انتظام3272417011724

االجتماع انتظام3282417251748

االجتماع انتظام3292417491772

االجتماع انتظام3302417731796

االجتماع انتظام3312417971820

االجتماع انتظام3322418211844

االجتماع انتظام3332518451869( 8 )طرقة أمام مدرج 

االجتماع انتظام3342118701890

االجتماع انتظام3352118911911

االجتماع انتظام3362119121932

االجتماع انتظام3372119331953

االجتماع انتظام3382519541978( 11 )طرقة أمام قاعة 

االجتماع انتظام3392219792000

االجتماع انتظام3402220012022

االجتماع انتظام3412220232044

االجتماع انتظام3422220452066

االجتماع انتظام3432220672088

أمام قسم  ( 11 )قاعة 
اللغة العربية

أمام ( 10 )قاعة 
قسم المكتبات

أمام قسم  ( 9 )مدرج 
اللغة العربية

أمام ( 8 )مدرج 
قسم اللغة العربية



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

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

االجتماع انتظام3441820892106

االجتماع انتظام3452321072129( 9 )طرقة أمام مدرج 

أمام قسم  ( 9 )مدرج 
اللغة العربية



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة
اجتماع انتساب4012068016820طرقة أمام مركز اللغة العربية

اجتماع انتساب4022068216840طرقة أمام مكتب وكيل الكلية

اجتماع انتساب4032268416862

اجتماع انتساب4042268636884

اجتماع انتساب4052268856906

اجتماع انتساب4062269076928

اجتماع انتساب4072269296950

اجتماع انتساب4081969516969

اللغة العربية انتساب4092660016026( 10 )طرقة أمام مدرج 

اللغة العربية انتساب4102660276052( 10 )طرقة أمام مدرج 

اللغة العربية انتساب4112660536078طرقة أمام مركز اللغة العربية

اللغة العربية انتساب4122660796104طرقة أمام مركز اللغة العربية

اللغة العربية انتساب4132661056130طرقة أمام مركز اللغة العربية

اللغة العربية انتسابF4142661316156طرقة أمام معمل اللغات 

اللغة اإلنجليزية انتساب4152062016220

اللغة اإلنجليزية انتساب4162062216240

اللغة اإلنجليزية انتساب4172062416260

اللغة اإلنجليزية انتساب4181462616274

فارسي انتساب-لغات شرقية4192166016621

42014
6501
6701

6512
6702

عبري انتساب-لغات شرقية
تركي انتساب-لغات شرقية
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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 صباحية - 2020يناير - أماكن جلان الفرقة الثالثة 

اثار يوناني انتساب4212686018626( 11 )طرقة أمام مدرج 

اثار يوناني انتساب4222686278652( 11 )طرقة أمام مدرج 

اثار إسالمي انتساب4232585018525( 14 )طرقة أمام قاعة 

اثار إسالمي انتساب4282985268554( 12 )طرقة أمام مدرج 

اثار ارشاد انتساب4242887018728

اثار ارشاد انتساب4252887298756

اثار مصري انتساب4262084018420

اثار مصري انتساب4272184218441

تاريخ انتساب4292277017722

تاريخ انتساب4302277237744

تاريخ انتساب4312277457766

تاريخ انتساب4322277677788

تاريخ انتساب4331577897803

43524( 13 )طرقة أمام مدرج 
8201
8101
8301

8219
----
8304

اعالم صحافة انتساب
اعالم اذاعة انتساب
اعالم عالقات انتساب

أمام ( 12 )مدرج 
قسم اللغة الفرنسية

أمام ( 13 )مدرج 
قسم اللغة الفرنسية


