
كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة

مكتبات انتساب1012274017422

مكتبات انتساب1022274237444

مكتبات انتساب1032274457466

مكتبات انتساب1041774677483

اللغة اإلنجليزية انتساب1052062016220

اللغة اإلنجليزية انتساب1062162216241

11119
7901
7801

7913
7806

جغرافيا عامة انتساب
جغرافيا مساحة انتساب

11219
6401
6501
6601

6407
6509
6603

لغات شرقية عبري انتساب
لغات شرقية فارسي انتساب
لغات شرقية تركي انتساب

11315
8201
8001
8101

8203
8004
8108

اعالم عالقات انتساب
اعالم إذاعة انتساب
اعالم صحافة انتساب

اللغة العربية انتساب1171860016018

اللغة العربية انتساب1181860196036

اللغة العربية انتساب1191860376054

اللغة العربية انتساب1201860556072

اللغة العربية انتساب1211060736082

التاريخ انتساب1232576017625

التاريخ انتساب1242576267650

فرتة صباحية - 2020يناير - أماكن جلان الفرقة ارابعة 

أمام قسم الجغرافيا ( 3 )قاعة 

أمام قسم  ( 3 )مدرج 
الجغرافيا

أمام مكتب  ( 2 )مدرج 
رئيس قسم الجغرافيا

(أ  )مدرج رقم 
أمام قسم اآلثار



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة

فرتة صباحية - 2020يناير - أماكن جلان الفرقة ارابعة 

أمام مكتب  ( 2 )مدرج 
رئيس قسم الجغرافيا

التاريخ انتساب1272076517670

التاريخ انتساب1281376717683

(ب  )مدرج رقم 
أمام قسم اآلثار



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة

اللغة العربية انتظام20126126طرقة امام مكتب وكيل الكلية

اللغة العربية انتظام202262752طرقة امام مكتب وكيل الكلية

اللغة العربية انتظام203255377

اللغة العربية انتظام2042578102

اللغة العربية انتظام20525103127

اللغة العربية انتظام20625128152

اللغة العربية انتظام20725153177

اللغة العربية انتظام20825178202

اللغة العربية انتظام20926203228( 4 )طرقة أمام مدرج 

اللغة العربية انتظام21027229255( 4 )طرقة أمام مدرج 

اللغة اإلنجليزية انتظام21121401421

اللغة اإلنجليزية انتظام21221422442

اللغة اإلنجليزية انتظام21321443463

اللغة اإلنجليزية انتظام21421464484

اللغة اإلنجليزية انتظام21521485505

اللغة اإلنجليزية انتظام21618506523

اللغة اإلنجليزية انتظام21827524550

اللغة اإلنجليزية انتظام21927551577

اللغة اإلنجليزية انتظام22027578604

أمام ( 4 )مدرج 
األسانسيـرات

فرتة صباحية - 2020يناير - أماكن جلان الفرقة ارابعة 

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 ارابعة 

اللغة اإلنجليزية انتظام22124605628

اللغة اإلنجليزية انتظام22225629653(5 )طرقة أمام قاعة 

اللغة اإلنجليزية انتظام22320654673

اللغة اإلنجليزية انتظام22420674693

اللغة اإلنجليزية انتظام22520694713

اللغة اإلنجليزية انتظام22620714733

اللغة اإلنجليزية انتظام22720734753

اللغة اإلنجليزية انتظام22822754775

اللغة اإلنجليزية انتظام23122776797

اللغة اإلنجليزية انتظام23222798819

اللغة اإلنجليزية انتظام23322820841

اللغة اإلنجليزية انتظام23422842863

اللغة اإلنجليزية انتظام23522864885

اللغة اإلنجليزية انتظام23613886898

التاريخ انتظام2372038013820( 6 )طرقة أمام قاعة 

التاريخ انتظام2382038213840طرقة أمام معمل علم النفس

التاريخ انتظام2392138413861

التاريخ انتظام2402138623882

التاريخ انتظام2412138833903 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 صباحية - 2020يناير - أماكن جلان الفرقة ارابعة 

التاريخ انتظام2422139043924

التاريخ انتظام2432139253945

التاريخ انتظام2441839463963

أمام قسم  ( 6 )مدرج 
علم النفس



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة
اعالم إذاعة انتظام3022050015020طرقة أمام مكتب وكيل الكلية

اعالم إذاعة انتظام3032450215044

اعالم إذاعة انتظام3042450455068

اعالم إذاعة انتظام3052050695088( 7 )طرقة أمام مدرج 

اعالم إذاعة انتظام3062450895112

اعالم إذاعة انتظام3071751135129

اعالم صحافة انتظام3082552015225( 12 )طرقة أمام قاعة 

اعالم صحافة انتظام3092052265245

اعالم صحافة انتظام3102052465265

اعالم صحافة انتظام3112052665285

اعالم صحافة انتظام3122052865305

اعالم صحافة انتظام3132053065325

اعالم صحافة انتظام3141753265342

اعالم عالقات انتظام3152548014825( 7 )طرقة أمام قاعة 

اعالم عالقات انتظام3162548264850

اعالم عالقات انتظام3172548514875

اعالم عالقات انتظام3182548764900

اعالم عالقات انتظام3192549014925

اعالم عالقات انتظام3202249264947( 8 )طرقة أمام قاعة 

عبري انتظام-لغات شرقية3212014011420

أمام األسانسيرت ( 7 )مدرج 

أمام األسانسيرت ( 12 )قاعة 

أمام ( 8 )قاعة 
قسم المكتبات

أمام ( 7 )قاعة 
قسم الفلسفة
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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
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عبري انتظام-لغات شرقية3221714211437

فارسي انتظام-لغات شرقية3232015011520( 9 )طرقة أمام قاعة 

تركي انتظام-لغات شرقية3242116011621

تركي انتظام-لغات شرقية3252116221642

مكتبات انتظام3272234013422

مكتبات انتظام3282234233444

مكتبات انتظام3292234453466

مكتبات انتظام3302234673488

مكتبات انتظام3312234893510

مكتبات انتظام3322435113534

مكتبات انتظام3342135353555

مكتبات انتظام3352135563576

مكتبات انتظام3362135773597

مكتبات انتظام3372135983618

مكتبات انتظام3382536193643( 11 )طرقة أمام قاعة 

مكتبات انتظام3392236443665

مكتبات انتظام3402236663687

مكتبات انتظام3412236883709

مكتبات انتظام3422237103731

مكتبات انتظام3432137323752

أمام قسم  ( 11 )قاعة 
اللغة العربية

أمام ( 10 )قاعة 
قسم المكتبات

أمام ( 8 )مدرج 
قسم اللغة العربية

أمام قسم  ( 9 )مدرج 
اللغة العربية

أمام مكتب رئيس ( 9 )قاعة 
قسم المكتبات



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة
جغرافيا مساحة انتظام4012041014120طرقة أمام مركز اللغة العربية

جغرافيا مساحة انتظام4022041214140طرقة أمام مكتب وكيل الكلية

جغرافيا مساحة انتظام4032541414165

جغرافيا مساحة انتظام4042541664190

جغرافيا مساحة انتظام4052541914215

جغرافيا مساحة انتظام4062542164240

جغرافيا مساحة انتظام4072542414265

جغرافيا مساحة انتظام4082542664290

جغرافيا مساحة انتظام4152042914310

جغرافيا مساحة انتظام4162043114330

جغرافيا مساحة انتظام4172043314350

جغرافيا مساحة انتظام4182043514370

جغرافيا مساحة انتظام4192043714390

جغرافيا مساحة انتظام4201543914405

جغرافيا عامة انتظام4242845014528

جغرافيا عامة انتظام4252845294556

جغرافيا عامة انتظام4262845574584

جغرافيا عامة انتظام4272845854612

جغرافيا عامة انتظام4292146134633

جغرافيا عامة انتظام4302146344654

أمام ( 10 )مدرج 
األسانسيرات

فرتة صباحية - 2020يناير - أماكن جلان الفرقة ارابعة 

أمام ( 11 )مدرج 
قسم اللغة اإلنجليزية

أمام ( 12 )مدرج 
قسم اللغة الفرنسية

أمام ( 13 )مدرج 
قسم اللغة الفرنسية



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

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

جغرافيا عامة انتظام4312146554675

جغرافيا عامة انتظام4322146764696

جغرافيا عامة انتظام4332146974717

جغرافيا عامة انتظام4341447184731

أمام ( 13 )مدرج 
قسم اللغة الفرنسية


