
كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة

مكتبات انتظام1012432013224

مكتبات انتظام1022432253248

مكتبات انتظام1032432493272

مكتبات انتظام1042432733296

مكتبات انتظام1052432973320

مكتبات انتظام1062433213344

مكتبات انتظام1072533453369( 2 )طرقة أمام مدرج 

مكتبات انتظام1082533703394( 2 )طرقة أمام مدرج 

مكتبات انتظام1092533953419طرقة أمام سفارة المعرفة

مكتبات انتظام1102534203444طرقة امام مجلس الكلية

مكتبات انتظام1112534453469

مكتبات انتظام1121834703487

مكتبات انتظام1131834883505

مكتبات انتظام1142535063530طرقة أمام معمل النظم الجغرافية

مكتبات انتظام1152435313554( 3 )طرقة أمام قاعة 

فرتة مسائية - 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

جغرافيا عامة انتظام2012542014225طرقة امام مكتب وكيل الكلية

جغرافيا عامة انتظام2022542264250طرقة امام مكتب وكيل الكلية

جغرافيا عامة انتظام2032542514275

جغرافيا عامة انتظام2042542764300

جغرافيا عامة انتظام2052543014325

جغرافيا عامة انتظام2062543264350

جغرافيا عامة انتظام2072543514375

جغرافيا عامة انتظام2081943764394

جغرافيا مساحة انتظام2092538013825( 4 )طرقة أمام مدرج 

جغرافيا مساحة انتظام2102538263850( 4 )طرقة أمام مدرج 

جغرافيا مساحة انتظام2112138513871

جغرافيا مساحة انتظام2122138723892

جغرافيا مساحة انتظام2132138933913

جغرافيا مساحة انتظام2142139143934

جغرافيا مساحة انتظام2152139353955

جغرافيا مساحة انتظام2161839563973

جغرافيا مساحة انتظام2172539743998( 4 )طرقة أمام قاعة 

جغرافيا مساحة انتظام2182539994023

جغرافيا مساحة انتظام2192540244048

جغرافيا مساحة انتظام2202540494073

أمام ( 4 )مدرج 
األسانسيـرات

فرتة مسائية - 2020يناير - أماكن جلان الفرقة الثالثة 

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 مسائية - 2020يناير - أماكن جلان الفرقة الثالثة 

جغرافيا مساحة انتظام2211340744086

علم نفس انتظام2222522012225(5 )طرقة أمام قاعة 

علم نفس انتظام2232222262247

علم نفس انتظام2242222482269

علم نفس انتظام2252222702291

علم نفس انتظام2262222922313

علم نفس انتظام2272223142335

علم نفس انتظام2282223362357

علم نفس انتظام2292523582382( 5 )طرقة أمام مدرج 

علم نفس انتظام2302523832407( 5 )طرقة أمام مدرج 

علم نفس انتظام2312224082429

علم نفس انتظام2322224302451

علم نفس انتظام2332224522473

علم نفس انتظام2342224742495

علم نفس انتظام2352224962517

علم نفس انتظام2362225182539

علم نفس انتظام2372525402564( 6 )طرقة أمام قاعة 

علم نفس انتظام2382525652589طرقة أمام معمل علم النفس

علم نفس انتظام2392125902610

علم نفس انتظام2402126112631

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
فرتة مسائية - 2020يناير - أماكن جلان الفرقة الثالثة 

علم نفس انتظام2412126322652

علم نفس انتظام2422126532673

علم نفس انتظام2432126742694

علم نفس انتظام2442126952715

علم نفس انتظام2451027162725( 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
اللغة الفرنسية انتظام3032410011024

اللغة الفرنسية انتظام3042410251048

اللغة الفرنسية انتظام3052510491073( 7 )طرقة أمام مدرج 

اللغة الفرنسية انتظام3062410741097

اللغة الفرنسية انتظام3072410981121

اللغة الفرنسية انتظام3082511221146( 12 )طرقة أمام قاعة 

اللغة الفرنسية انتظام3092111471167

اللغة الفرنسية انتظام3102111681188

اللغة الفرنسية انتظام3112111891209

اللغة الفرنسية انتظام3122112101230

اللغة الفرنسية انتظام3132112311251

اللغة الفرنسية انتظام3141812521269

اللغة الفرنسية انتظام3151612701285( 7 )طرقة أمام قاعة 

فلسفة انتظام3162528012825

فلسفة انتظام3172528262850

فلسفة انتظام3182528512875

فلسفة انتظام3192528762900

فلسفة انتظام3212029012920

فلسفة انتظام3222029212940

فلسفة انتظام3242029412960 أمام ( 10 )قاعة 
قسم المكتبات

أمام األسانسيرت ( 12 )قاعة 

أمام ( 8 )قاعة 
قسم المكتبات

أمام ( 7 )قاعة 
قسم الفلسفة

أمام األسانسيرت ( 7 )مدرج 

فرتة مسائية - 2020يناير - أماكن جلان الفرقة الثالثة 

أمام مكتب رئيس ( 9 )قاعة 
قسم المكتبات



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة

أمام األسانسيرت ( 7 )مدرج 
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فلسفة انتظام3252029612980

فلسفة انتظام3262529813005( 10 )طرقة أمام قاعة 

أمام ( 10 )قاعة 
قسم المكتبات



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة
فلسفة انتساب3342171017121

فلسفة انتساب3352171227142

فلسفة انتساب3362171437163

فلسفة انتساب3372171647184

فلسفة انتساب3382571857209( 11 )طرقة أمام قاعة 

فلسفة انتساب3392272107231

فلسفة انتساب3402272327253

فلسفة انتساب3412272547275

فلسفة انتساب3422272767297

فلسفة انتساب3432272987319

اللغة الفرنسية انتساب4032063016320

اللغة الفرنسية انتساب4042063216340

اللغة الفرنسية انتساب4052063416360

اللغة الفرنسية انتساب4062063616380

اللغة الفرنسية انتساب4072063816400

اللغة الفرنسية انتساب4082164016421

جغرافيا مساحة انتساب4121079017910طرقة أمام مركز اللغة العربية

جغرافيا عامة انتساب4131380018013طرقة أمام مركز اللغة العربية

علم نفس انتسابF414770017007طرقة أمام معمل اللغات 

مكتبات انتساب4152075017520

مكتبات انتساب4162075217540

أمام قسم  ( 9 )مدرج 
اللغة العربية

أمام ( 10 )مدرج 
األسانسيرات

فرتة مسائية - 2020يناير - أماكن جلان الفرقة الثالثة 

أمام ( 11 )مدرج 
قسم اللغة اإلنجليزية

أمام قسم  ( 11 )قاعة 
اللغة العربية



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

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

أمام قسم  ( 11 )قاعة 
اللغة العربية

مكتبات انتساب4172075417560

مكتبات انتساب4182075617580

مكتبات انتساب4192075817600

مكتبات انتساب4201676017616

أمام ( 11 )مدرج 
قسم اللغة اإلنجليزية


