
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 انتظام10722145166( 2 )طرقة أمام مدرج 

اللغة العربية انتظام10822167188( 2 )طرقة أمام مدرج 

اللغة العربية انتظام10922189210طرقة أمام سفارة المعرفة

اللغة العربية انتظام11022211232طرقة امام مجلس الكلية

اللغة العربية انتظام11120233252

اللغة العربية انتظام11218253270

اللغة العربية انتظام11318271288

اللغة العربية انتظام11421289309طرقة أمام معمل النظم الجغرافية

فرتة مسائية - 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

اجتماع انتظام2012516011625طرقة امام مكتب وكيل الكلية

اجتماع انتظام2022516261650طرقة امام مكتب وكيل الكلية

اجتماع انتظام2032516511675

اجتماع انتظام2042516761700

اجتماع انتظام2052517011725

اجتماع انتظام2062517261750

اجتماع انتظام2072517511775

اجتماع انتظام2082517761800

اجتماع انتظام2092518011825( 4 )طرقة أمام مدرج 

اجتماع انتظام2102518261850( 4 )طرقة أمام مدرج 

اجتماع انتظام2112118511871

اجتماع انتظام2122118721892

اجتماع انتظام2132118931913

اجتماع انتظام2142119141934

اجتماع انتظام2152119351955

اجتماع انتظام2161819561973

اجتماع انتظام2172519741998( 4 )طرقة أمام قاعة 

اجتماع انتظام2182719992025

اجتماع انتظام2192720262052

اجتماع انتظام2202720532079

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
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اجتماع انتظام2212420802103

اجتماع انتظام2222721042130(5 )طرقة أمام قاعة 

علم النفس انتظام2232222012222

علم النفس انتظام2242222232244

علم النفس انتظام2252222452266

علم النفس انتظام2262222672288

علم النفس انتظام2272222892310

علم النفس انتظام2282223112332

علم النفس انتظام2292223332354( 5 )طرقة أمام مدرج 

علم النفس انتظام2302223552376( 5 )طرقة أمام مدرج 

علم النفس انتظام2312223772398

علم النفس انتظام2322223992420

علم النفس انتظام2332224212442

علم النفس انتظام2342224432464

علم النفس انتظام2352224652486

علم النفس انتظام2362224872508

علم النفس انتظام2372225092530( 6 )طرقة أمام قاعة 

علم النفس انتظام2382225312552طرقة أمام معمل علم النفس

علم النفس انتظام2392025532572

علم النفس انتظام2402025732592

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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علم النفس انتظام2412025932612

علم النفس انتظام2422026132632

علم النفس انتظام2432026332652

علم النفس انتظام2441626532668

أمام قسم  ( 6 )مدرج 
علم النفس



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة
التاريخ انتظام3012533013325طرقة أمام مكتب وكيل الكلية

التاريخ انتظام3022533263350طرقة أمام مكتب وكيل الكلية

التاريخ انتظام3032433513374

التاريخ انتظام3042433753398

التاريخ انتظام3052533993423( 7 )طرقة أمام مدرج 

التاريخ انتظام3062434243447

التاريخ انتظام3072434483471

التاريخ انتظام3082134723492( 12 )طرقة أمام قاعة 

اللغة اإلنجليزية انتظام30921401421

اللغة اإلنجليزية انتظام31021422442

اللغة اإلنجليزية انتظام31121443463

اللغة اإلنجليزية انتظام31221464484

اللغة اإلنجليزية انتظام31321485505

اللغة اإلنجليزية انتظام31418506523

اللغة اإلنجليزية انتظام31525524548( 7 )طرقة أمام قاعة 

اللغة اإلنجليزية انتظام31625549573

اللغة اإلنجليزية انتظام31725574598

اللغة اإلنجليزية انتظام31825599623

اللغة اإلنجليزية انتظام31925624648

اللغة اإلنجليزية انتظام32025649673( 8 )طرقة أمام قاعة 

أمام األسانسيرت ( 7 )مدرج 

أمام األسانسيرت ( 12 )قاعة 

أمام ( 8 )قاعة 
قسم المكتبات

أمام ( 7 )قاعة 
قسم الفلسفة

فرتة مسائية - 2020يناير - أماكن جلان الفرقة الثانية  



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة
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اللغة اإلنجليزية انتظام32120674693

اللغة اإلنجليزية انتظام32220694713

اللغة اإلنجليزية انتظام32325714738( 9 )طرقة أمام قاعة 

اللغة اإلنجليزية انتظام32420739758

اللغة اإلنجليزية انتظام32520759778

اللغة اإلنجليزية انتظام32625779803( 10 )طرقة أمام قاعة 

اللغة اإلنجليزية انتظام32724804827

اللغة اإلنجليزية انتظام32824828851

اللغة اإلنجليزية انتظام32924852875

اللغة اإلنجليزية انتظام33024876899

اللغة اإلنجليزية انتظام33124900923

اللغة اإلنجليزية انتظام33224924947

اللغة اإلنجليزية انتظام33312948959( 8 )طرقة أمام مدرج 

تركي انتظام-لغات شرقية3342015011520

تركي انتظام-لغات شرقية3352015211540

تركي انتظام-لغات شرقية3362015411560

تركي انتظام-لغات شرقية3371715611577

عبري انتظام-لغات شرقية3392013011320

عبري انتظام-لغات شرقية3402013211340

عبري انتظام-لغات شرقية3412013411360

أمام قسم  ( 11 )قاعة 
اللغة العربية

أمام ( 10 )قاعة 
قسم المكتبات

أمام ( 8 )مدرج 
قسم اللغة العربية

أمام مكتب رئيس ( 9 )قاعة 
قسم المكتبات

أمام قسم  ( 9 )مدرج 
اللغة العربية



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة
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عبري انتظام-لغات شرقية3421013611370

فارسي انتظام-لغات شرقية3432214011422

فارسي انتظام-لغات شرقية3441814231440

فارسي انتظام-لغات شرقية3451914411459( 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
التاريخ انتساب4022076017620طرقة أمام مكتب وكيل الكلية

التاريخ انتساب4032576217645

التاريخ انتساب4042576467670

التاريخ انتساب4052576717695

التاريخ انتساب4062576967720

التاريخ انتساب4072577217745

التاريخ انتساب4081677467761

علم النفس انتساب4091669016916( 10 )طرقة أمام مدرج 

اللغة اإلنجليزية انتساب4102862016228( 10 )طرقة أمام مدرج 

فارسي انتساب-لغات شرقية4112465016524طرقة أمام مركز اللغة العربية

41215طرقة أمام مركز اللغة العربية
6401
6601

6413
6602

عبري انتساب-لغات شرقية
تركي انتساب-لغات شرقية

اجتماع انتساب4152267016722

اجتماع انتساب4162267236744

اجتماع انتساب4172267456766

اجتماع انتساب4182267676788

اجتماع انتساب4192267896810

اجتماع انتساب4201968116829

اللغة العربية انتساب4242460016024

اللغة العربية انتساب4252460256048

اللغة العربية انتساب4262460496072

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

أمام ( 12 )مدرج 
قسم اللغة الفرنسية



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة
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اللغة العربية انتساب4272460736096

اللغة العربية انتساب4282560976121( 12 )طرقة أمام مدرج 

أمام ( 12 )مدرج 
قسم اللغة الفرنسية


