
كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة
1اللغة اإلنجليزية انتساب س1262073017320(أ  )طرقة أمام مدرج 

1اللغة اإلنجليزية انتساب س1271473217334(ب  )طرقة أمام مدرج 

4مكتبات انتساب س1282482018224
4مكتبات انتساب س1292482258248

4جغرافيا مساحة انتساب س1301184018411طرقة أمام قاعة الدراسات العليا

4جغرافيا عامة انتساب س1311285018512طرقة أمام قاعة الدراسات العليا

(ب  )مدرج 

 صباحي2022/2/2تعديالت أماكن يوم 



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
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القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة
3اثار ارشاد انتظام س3392050015020
3اثار ارشاد انتظام س3402050215040
3اثار ارشاد انتظام س3412050415060
3اثار ارشاد انتظام س3421550615075
3اثار ارشاد انتساب س3431593019315
3اثار ارشاد انتساب س3441093169325

( 9 )مدرج 

 صباحي2022/2/2تعديالت أماكن يوم 



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
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القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة
4مكتبات انتظام س4032533013325
4مكتبات انتظام س4042533263350
4مكتبات انتظام س4052533513375
4مكتبات انتظام س4062533763400
4مكتبات انتظام س4072534013425
4مكتبات انتظام س4082534263450

4مكتبات انتظام س4092334513473( 10 )طرقة أمام مدرج 

4مكتبات انتظام س4102334743496( 10 )طرقة أمام مدرج 

4مكتبات انتظام س4112334973519طرقة أمام مركز اللغة العربية

4مكتبات انتظام س4122335203542طرقة أمام مركز اللغة العربية

4مكتبات انتظام س4132335433565طرقة أمام مركز اللغة العربية

4مكتبات انتظام سF4182335663588طرقة أمام معمل اللغات 
4مكتبات انتظام س4192235893610
4مكتبات انتظام س4202236113632
4مكتبات انتظام س4212236333654
4مكتبات انتظام س4222236553676
4مكتبات انتظام س4232236773698
4مكتبات انتظام س4242236993720

4مكتبات انتظام س4252237213742( 11 )طرقة أمام مدرج 

4مكتبات انتظام س4262137433763( 11 )طرقة أمام مدرج 
1اللغة اإلنجليزية انتظام س42920201220
1اللغة اإلنجليزية انتظام س43020221240
1اللغة اإلنجليزية انتظام س43120241260
1اللغة اإلنجليزية انتظام س43220261280

1اللغة اإلنجليزية انتظام س43320281300( 14 )طرقة أمام قاعة 
1اللغة اإلنجليزية انتظام س43428301328

 صباحي2022/2/2تعديالت أماكن يوم 

( 11 )مدرج 

( 12 )مدرج 

( 14 )قاعة 

( 10 )مدرج 
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 صباحي2022/2/2تعديالت أماكن يوم 

( 10 )مدرج 

1اللغة اإلنجليزية انتظام س43528329356
1اللغة اإلنجليزية انتظام س43628357384
1اللغة اإلنجليزية انتظام س43728385412

1اللغة اإلنجليزية انتظام س43820413432( 12 )طرقة أمام مدرج 
1اللغة اإلنجليزية انتظام س43922433454
1اللغة اإلنجليزية انتظام س44022455476
1اللغة اإلنجليزية انتظام س44122477498
1اللغة اإلنجليزية انتظام س44222499520
1اللغة اإلنجليزية انتظام س44322521542
1اللغة اإلنجليزية انتظام س44418543560

1اللغة اإلنجليزية انتظام س44517561577( 13 )طرقة أمام مدرج 

( 12 )مدرج 

( 13 )مدرج 


