
كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة

اجتماع انتظام1012417011724

اجتماع انتظام1022417251748

اجتماع انتظام1032417491772

اجتماع انتظام1042417731796

اجتماع انتظام1052417971820

اجتماع انتظام1062418211844

اجتماع انتظام1112518451869

اجتماع انتظام1121818701887

اجتماع انتظام1131818881905

اجتماع انتظام1172019061925

اجتماع انتظام1182019261945

اجتماع انتظام1192019461965

اجتماع انتظام1202019661985

اجتماع انتظام1212019862005

اجتماع انتظام1222020062025

اجتماع انتظام1233020262055

اجتماع انتظام1243020562085

اجتماع انتظام1273020862115

اجتماع انتظام1282821162143

فرتة مسائية - 2020يناير - أماكن جلان الفرقة الرابعة 

أمام قسم الجغرافيا ( 3 )قاعة 

أمام قسم  ( 3 )مدرج 
الجغرافيا

أمام مكتب  ( 2 )مدرج 
رئيس قسم الجغرافيا

(أ  )مدرج رقم 
أمام قسم اآلثار

(ب  )مدرج رقم 
أمام قسم اآلثار



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة

علم نفس انتظام2032522012225

علم نفس انتظام2042522262250

علم نفس انتظام2052522512275

علم نفس انتظام2062522762300

علم نفس انتظام2072523012325

علم نفس انتظام2082523262350

علم نفس انتظام2092523512375( 4 )طرقة أمام مدرج 

علم نفس انتظام2102523762400( 4 )طرقة أمام مدرج 

علم نفس انتظام2112124012421

علم نفس انتظام2122124222442

علم نفس انتظام2132124432463

علم نفس انتظام2142124642484

علم نفس انتظام2152124852505

علم نفس انتظام2161825062523

علم نفس انتظام2172525242548( 4 )طرقة أمام قاعة 

علم نفس انتظام2182725492575

علم نفس انتظام2192725762602

علم نفس انتظام2202726032629

علم نفس انتظام2212426302653

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

أمام ( 4 )مدرج 
األسانسيـرات
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علم نفس انتظام2222526542678(5 )طرقة أمام قاعة 

علم نفس انتظام2232226792700

علم نفس انتظام2242227012722

علم نفس انتظام2252227232744

علم نفس انتظام2262227452766

علم نفس انتظام2272227672788

علم نفس انتظام2282227892810

علم نفس انتظام2292428112834( 5 )طرقة أمام مدرج 

فلسفة عامة انتظام2312229012922

فلسفة عامة انتظام2322229232944

فلسفة عامة انتظام2332229452966

فلسفة عامة انتظام2342229672988

فلسفة عامة انتظام2352229893010

فلسفة عامة انتظام2362230113032

فلسفة عامة انتظام2372530333057( 6 )طرقة أمام قاعة 

فلسفة عامة انتظام2382530583082طرقة أمام معمل علم النفس

فلسفة عامة انتظام2392130833103

فلسفة عامة انتظام2402131043124

فلسفة عامة انتظام2412131253145 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

أمام ( 4 )مدرج 
األسانسيـرات
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فلسفة عامة انتظام2422131463166

فلسفة عامة انتظام2432131673187

24412
3188
3301

3198
----

فلسفة عامة انتظام
فلسفة سياسية انتظام

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 انتظام3062410491072

اللغة الفرنسية انتظام3072410731096

اللغة الفرنسية انتظام3092110971117

اللغة الفرنسية انتظام3102111181138

اللغة الفرنسية انتظام3112111391159

اللغة الفرنسية انتظام3122111601180

اللغة الفرنسية انتظام3132111811201

اللغة الفرنسية انتظام3141812021219

اللغة الفرنسية انتظام3152012201239( 7 )طرقة أمام قاعة 

اللغة الفرنسية انتظام3162512401264

اللغة الفرنسية انتظام3172512651289

اللغة الفرنسية انتظام3182512901314

اللغة الفرنسية انتظام3192513151339

اللغة الفرنسية انتظام3201313401352( 8 )طرقة أمام قاعة 

اثار إسالمي انتظام3212054015420

اثار إسالمي انتظام3222054215440

اثار إسالمي انتظام3242054415460

اثار إسالمي انتظام3251954615479

أمام األسانسيرت ( 12 )قاعة 

أمام ( 7 )قاعة 
قسم الفلسفة
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أمام مكتب رئيس ( 9 )قاعة 
قسم المكتبات

أمام األسانسيرت ( 7 )مدرج 

أمام ( 8 )قاعة 
قسم المكتبات

أمام ( 10 )قاعة 
قسم المكتبات



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

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

أمام األسانسيرت ( 7 )مدرج 
اثار مصري انتظام3272057015720

اثار مصري انتظام3282057215740

اثار مصري انتظام3292057415760

اثار مصري انتظام3302057615780

اثار مصري انتظام3311057815790

اثار ارشاد انتظام3341559015915

اثار ارشاد انتظام3351559165930

اثار ارشاد انتظام3361559315945

اثار ارشاد انتظام3371259465957

اثار يوناني انتظام3391556015615

اثار يوناني انتظام3401556165630

اثار يوناني انتظام3411556315645

اثار يوناني انتظام3421556465660

اثار يوناني انتظام3431056615670

أمام ( 8 )مدرج 
قسم اللغة العربية

أمام قسم  ( 9 )مدرج 
اللغة العربية

أمام قسم  ( 11 )قاعة 
اللغة العربية



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة
فلسفة انتساب4012570017025طرقة أمام مركز اللغة العربية

فلسفة انتساب4022570267050طرقة أمام مكتب وكيل الكلية

فلسفة انتساب4032570517075

فلسفة انتساب4042570767100

فلسفة انتساب4052571017125

فلسفة انتساب4062571267150

فلسفة انتساب4072571517175

فلسفة انتساب4082571767200

فلسفة انتساب4091772017217( 10 )طرقة أمام مدرج 

اجتماع انتساب4102567016725( 10 )طرقة أمام مدرج 

اجتماع انتساب4112567266750طرقة أمام مركز اللغة العربية

اجتماع انتساب4122567516775طرقة أمام مركز اللغة العربية

اجتماع انتساب4131167766786طرقة أمام مركز اللغة العربية

علم نفس انتسابF414669016906طرقة أمام معمل اللغات 

اثار يوناني انتساب4151885018518

اثار يوناني انتساب4161385198531

اثار ارشاد انتساب4171586018615

اثار إسالمي انتساب4181584018415

اثار إسالمي انتساب4191284168427

اثار مصري انتساب4202483018324

فرتة مسائية - 2020يناير - أماكن جلان الفرقة الرابعة 

أمام ( 11 )مدرج 
قسم اللغة اإلنجليزية

أمام ( 10 )مدرج 
األسانسيرات


