
كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة

مكتبات انتظام1012429012924

مكتبات انتظام1022429252948

مكتبات انتظام1032429492972

مكتبات انتظام1042429732996

مكتبات انتظام1052429973020

مكتبات انتظام1062430213044

مكتبات انتظام1072530453069( 2 )طرقة أمام مدرج 

مكتبات انتظام1082530703094( 2 )طرقة أمام مدرج 

مكتبات انتظام1092530953119طرقة أمام سفارة المعرفة

مكتبات انتظام1102531203144طرقة امام مجلس الكلية

مكتبات انتظام1112531453169

مكتبات انتظام1121831703187

مكتبات انتظام1131831883205

مكتبات انتظام1142032063225طرقة أمام معمل النظم الجغرافية

مكتبات انتظام1151732263242( 3 )طرقة أمام قاعة 

فرتة صباحية - 2020يناير - أماكن جلان الفرقة الثانية 

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

اعالم انتظام2012543014325طرقة امام مكتب وكيل الكلية

اعالم انتظام2022543264350طرقة امام مكتب وكيل الكلية

اعالم انتظام2032543514375

اعالم انتظام2042543764400

اعالم انتظام2052544014425

اعالم انتظام2062544264450

اعالم انتظام2072544514475

اعالم انتظام2082544764500

اعالم انتظام2092545014525( 4 )طرقة أمام مدرج 

اعالم انتظام2102545264550( 4 )طرقة أمام مدرج 

اعالم انتظام2112145514571

اعالم انتظام2122145724592

اعالم انتظام2132145934613

اعالم انتظام2142146144634

اعالم انتظام2152146354655

اعالم انتظام2161846564673

جغرافيا انتظام2182736013627

جغرافيا انتظام2192736283654

جغرافيا انتظام2202736553681

جغرافيا انتظام2212436823705

فرتة صباحية - 2020يناير - أماكن جلان الفرقة الثانية 

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 الثانية 

جغرافيا انتظام2232237063727

جغرافيا انتظام2242237283749

جغرافيا انتظام2252237503771

جغرافيا انتظام2262237723793

جغرافيا انتظام2272237943815

جغرافيا انتظام2282238163837

جغرافيا انتظام2292538383862( 5 )طرقة أمام مدرج 

جغرافيا انتظام2302538633887( 5 )طرقة أمام مدرج 

جغرافيا انتظام2312238883909

جغرافيا انتظام2322239103931

جغرافيا انتظام2332239323953

جغرافيا انتظام2342239543975

جغرافيا انتظام2352239763997

جغرافيا انتظام2362239984019

جغرافيا انتظام2372540204044( 6 )طرقة أمام قاعة 

جغرافيا انتظام2382540454069طرقة أمام معمل علم النفس

جغرافيا انتظام2392140704090

جغرافيا انتظام2402140914111

جغرافيا انتظام2412141124132

جغرافيا انتظام2422141334153

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 صباحية - 2020يناير - أماكن جلان الفرقة الثانية 

جغرافيا انتظام2432141544174

جغرافيا انتظام2441741754191

أمام قسم  ( 6 )مدرج 
علم النفس



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة
اثار إسالمي انتظام3013047014730طرقة أمام مكتب وكيل الكلية

اثار إسالمي انتظام3022847314758طرقة أمام مكتب وكيل الكلية

اثار يوناني انتظام3032248014822

اثار يوناني انتظام3042248234844

اثار يوناني انتظام3052448454868( 7 )طرقة أمام مدرج 

اثار ارشاد انتظام3062251015122

اثار ارشاد انتظام3072251235144

اثار ارشاد انتظام3082051455164( 12 )طرقة أمام قاعة 

اثار مصري انتظام3092149014921

اثار مصري انتظام3102149224942

اثار مصري انتظام3112149434963

اثار مصري انتظام3122149644984

اثار مصري انتظام3132149855005

اثار مصري انتظام3141250065017

فلسفة انتظام3162027012720

فلسفة انتظام3172027212740

فلسفة انتظام3182027412760

فلسفة انتظام3192027612780

فلسفة انتظام3212027812800

فلسفة انتظام3222028012820
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أمام مكتب رئيس ( 9 )قاعة 
قسم المكتبات

أمام األسانسيرت ( 7 )مدرج 

أمام األسانسيرت ( 12 )قاعة 

أمام ( 8 )قاعة 
قسم المكتبات

أمام ( 7 )قاعة 
قسم الفلسفة



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

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

فلسفة انتظام3242028212840

فلسفة انتظام3251428412854

اللغة الفرنسية انتظام3272010011020

اللغة الفرنسية انتظام3282010211040

اللغة الفرنسية انتظام3292010411060

اللغة الفرنسية انتظام3302010611080

اللغة الفرنسية انتظام3312010811100

اللغة الفرنسية انتظام3322011011120

اللغة الفرنسية انتظام3341811211138

اللغة الفرنسية انتظام3351811391156

اللغة الفرنسية انتظام3361811571174

اللغة الفرنسية انتظام3371811751192

اللغة الفرنسية انتظام3392011931212

اللغة الفرنسية انتظام3402012131232

اللغة الفرنسية انتظام3412012331252

اللغة الفرنسية انتظام3421512531267

أمام ( 8 )مدرج 
قسم اللغة العربية

أمام قسم  ( 9 )مدرج 
اللغة العربية

أمام قسم  ( 11 )قاعة 
اللغة العربية

أمام ( 10 )قاعة 
قسم المكتبات



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة
جغرافيا انتساب4012578017825طرقة أمام مركز اللغة العربية

اعالم انتساب4022479017924طرقة أمام مكتب وكيل الكلية

فلسفة انتساب4032570017025

فلسفة انتساب4042570267050

فلسفة انتساب4052570517075

فلسفة انتساب4062570767100

فلسفة انتساب4072571017125

فلسفة انتساب4082571267150

فلسفة انتساب4092571517175( 10 )طرقة أمام مدرج 

فلسفة انتساب4102571767200( 10 )طرقة أمام مدرج 

فلسفة انتساب4112572017225طرقة أمام مركز اللغة العربية

فلسفة انتساب4122572267250طرقة أمام مركز اللغة العربية

فلسفة انتساب4132572517275طرقة أمام مركز اللغة العربية

فلسفة انتسابF4141472767289طرقة أمام معمل اللغات 

مكتبات انتساب4152274017422

مكتبات انتساب4162274237444

مكتبات انتساب4172274457466

مكتبات انتساب4182274677488

مكتبات انتساب4192274897510

مكتبات انتساب4202275117532

مكتبات انتساب4212575337557( 11 )طرقة أمام مدرج 

أمام ( 10 )مدرج 
األسانسيرات
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أمام ( 11 )مدرج 
قسم اللغة اإلنجليزية



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

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

مكتبات انتساب4222375587580( 11 )طرقة أمام مدرج 

اللغة الفرنسية انتساب4242263016322

اللغة الفرنسية انتساب4252263236344

اللغة الفرنسية انتساب4262263456366

اللغة الفرنسية انتساب4271863676384

اثار ارشاد انتساب4232083018320( 14 )طرقة أمام قاعة 

اثار ارشاد انتساب4281983218339( 12 )طرقة أمام مدرج 

اثار يوناني انتساب4292282018222

اثار يوناني انتساب4302282238244

اثار يوناني انتساب4312282458266

43219
8267
8001

8276
8009

اثار يوناني انتساب
اثار مصري انتساب

اثار إسالمي انتساب4332081018120

اثار إسالمي انتساب4341581218135

اثار إسالمي انتساب4352281368157( 13 )طرقة أمام مدرج 

أمام ( 13 )مدرج 
قسم اللغة الفرنسية

أمام ( 12 )مدرج 
قسم اللغة الفرنسية


