
كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة
2علم نفس اكلينيكي س1012420012024
2علم نفس اكلينيكي س1022420252048
2علم نفس اكلينيكي س1032420492072
2علم نفس اكلينيكي س1042420732096
2علم نفس اكلينيكي س1052420972120
2علم نفس اكلينيكي س1062421212144

2علم نفس اكلينيكي س1071521452159( 2 )طرقة أمام مدرج 
2علم نفس اكلينيكي س1082021602179( 2 )طرقة أمام مدرج 

2علم نفس اكلينيكي س1091521802194طرقة أمام سفارة المعرفة
2علم نفس اكلينيكي س1102021952214طرقة امام مجلس الكلية

2علم نفس اكلينيكي س1112022152234
2علم نفس اكلينيكي س1122022352254
2علم نفس اكلينيكي س1132022552274
2علم نفس اكلينيكي س1142022752294

2علم نفس اكلينيكي س1152022952314طرقة أمام معمل النظم الجغرافية
2علم نفس اكلينيكي س1162023152334( 3 )طرقة أمام قاعة 
2علم نفس اكلينيكي س1172023352354( 3 )طرقة أمام مدرج 

2علم نفس اكلينيكي س1182023552374
2علم نفس اكلينيكي س1192023752394
2علم نفس اكلينيكي س1202023952414
2علم نفس اكلينيكي س1212024152434
2علم نفس اكلينيكي س1222024352454
2علم نفس اكلينيكي س1232024552474
2علم نفس اكلينيكي س1243024752504
2علم نفس اكلينيكي س1253025052534

2علم نفس اكلينيكي س1262025352554(أ  )طرقة أمام مدرج 
2علم نفس اكلينيكي س1271425552568(ب  )طرقة أمام مدرج 

(أ  )مدرج 

( 2 ) 2فرتة مسائية  - 2022دور يناير - أماكن جلان الربامج املميزة 

( 3 )قاعة 

( 3 )مدرج 

( 2 )مدرج 



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة
( 2 ) 2فرتة مسائية  - 2022دور يناير - أماكن جلان الربامج املميزة 

( 2 )مدرج 

1عبري مميز س1283010011030
2عبري مميز س1292520012025

(ب  )مدرج 



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة
3علم نفس اكلينيكي س2032530013025

3علم نفس اكلينيكي س2042530263050

3علم نفس اكلينيكي س2052530513075

3علم نفس اكلينيكي س2062530763100

3علم نفس اكلينيكي س2072531013125

3علم نفس اكلينيكي س2082531263150

3علم نفس اكلينيكي س2112131513171

3علم نفس اكلينيكي س2122131723192

3علم نفس اكلينيكي س2132131933213

3علم نفس اكلينيكي س2142132143234

3علم نفس اكلينيكي س2152132353255

3علم نفس اكلينيكي س2161832563273

3علم نفس اكلينيكي س2172032743293( 4 )طرقة أمام قاعة 

3علم نفس اكلينيكي س2182232943315

3علم نفس اكلينيكي س2192233163337

3علم نفس اكلينيكي س2202233383359

3علم نفس اكلينيكي س2212033603379

3علم نفس اكلينيكي س2221533803394(5 )طرقة أمام قاعة 

2انجليزي مميز س2232220012022
2انجليزي مميز س2242220232044
2انجليزي مميز س2252220452066
2انجليزي مميز س2262220672088
2انجليزي مميز س2272220892110
2انجليزي مميز س2282221112132

2انجليزي مميز س2292021332152( 5 )طرقة أمام مدرج 
2انجليزي مميز س2302021532172( 5 )طرقة أمام مدرج 

( 2 ) 2فرتة مسائية  - 2022دور يناير - أماكن جلان الربامج املميزة 

( 4 )قاعة 

( 5 )مدرج 

( 5 )قاعة 

( 4 )مدرج 



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة
( 2 ) 2فرتة مسائية  - 2022دور يناير - أماكن جلان الربامج املميزة 

( 4 )مدرج 

2انجليزي مميز س2312221732194
2انجليزي مميز س2322221952216
2انجليزي مميز س2332222172238
2انجليزي مميز س2342222392260
2انجليزي مميز س2352222612282
2انجليزي مميز س2361622832298
1تكنولوجيا معلومات س2391810011018

1تكنولوجيا معلومات س2401810191036

1تكنولوجيا معلومات س2411810371054

1تكنولوجيا معلومات س2421810551072

1تكنولوجيا معلومات س2431810731090

1تكنولوجيا معلومات س2441510911105

( 6 )قاعة 

( 6 )مدرج 



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة
1اجتماع مميز س3031710011017
2اجتماع مميز س3041620012016
3تكنولوجيا معلومات س3061530013015
3تكنولوجيا معلومات س3071030163025
2تكنولوجيا معلومات س3092120012021
2تكنولوجيا معلومات س3102120222042
2تكنولوجيا معلومات س3112120432063
2تكنولوجيا معلومات س3122120642084
2تكنولوجيا معلومات س3132120852105
2تكنولوجيا معلومات س3141521062120

2تكنولوجيا معلومات س3152021212140( 7 )طرقة أمام قاعة 
2تكنولوجيا معلومات س3162521412165
2تكنولوجيا معلومات س3172521662190
2تكنولوجيا معلومات س3182521912215
2تكنولوجيا معلومات س3192522162240

2تكنولوجيا معلومات س3201522412255( 8 )طرقة أمام قاعة 
2تكنولوجيا معلومات س3212022562275
2تكنولوجيا معلومات س3221922762294
4مساحة مميز س3242040014020
4مساحة مميز س3252040214040
4مساحة مميز س3272440414064
4مساحة مميز س3282440654088
4مساحة مميز س3292440894112
4مساحة مميز س3302441134136
4مساحة مميز س3312441374160
4مساحة مميز س3322441614184

( 7 )مدرج 

( 8 )مدرج 

( 8 )قاعة 

( 7 )قاعة 

( 12 )قاعة 

( 10 )قاعة 

( 2 ) 2فرتة مسائية  - 2022دور يناير - أماكن جلان الربامج املميزة 

( 9 )قاعة 



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة

( 7 )مدرج 

( 2 ) 2فرتة مسائية  - 2022دور يناير - أماكن جلان الربامج املميزة 

4مساحة مميز س3331541854199( 8 )طرقة أمام مدرج 
4مساحة مميز س3342142004220
4مساحة مميز س3352142214241
4مساحة مميز س3362142424262
4مساحة مميز س3372142634283

4مساحة مميز س3381542844298( 11 )طرقة أمام قاعة 
4مساحة مميز س3392242994320
4مساحة مميز س3402243214342
4مساحة مميز س3412243434364
4مساحة مميز س3422243654386
4مساحة مميز س3432243874408
4مساحة مميز س3441744094425

( 9 )مدرج 

( 11 )قاعة 



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة
2مساحة مميز س4032520012025
2مساحة مميز س4042520262050
2مساحة مميز س4052520512075
2مساحة مميز س4062520762100
2مساحة مميز س4072521012125
2مساحة مميز س4082521262150

2مساحة مميز س4091521512165( 10 )طرقة أمام مدرج 
2مساحة مميز س4101521662180( 10 )طرقة أمام مدرج 

2مساحة مميز س4111521812195طرقة أمام مركز اللغة العربية
2مساحة مميز س4192221962217
2مساحة مميز س4202222182239
2مساحة مميز س4212222402261
2مساحة مميز س4222222622283
2مساحة مميز س4232222842305
2مساحة مميز س4242223062327

2مساحة مميز س4251523282342( 11 )طرقة أمام مدرج 
2مساحة مميز س4261523432357( 11 )طرقة أمام مدرج 

2مساحة مميز س4292023582377
2مساحة مميز س4302023782397
2مساحة مميز س4312023982417
2مساحة مميز س4322024182437

2مساحة مميز س4332024382457( 14 )طرقة أمام قاعة 
2مساحة مميز س4342224582479
2مساحة مميز س4352224802501
2مساحة مميز س4362225022523
2مساحة مميز س4372225242545

( 2 ) 2فرتة مسائية  - 2022دور يناير - أماكن جلان الربامج املميزة 

( 11 )مدرج 

( 12 )مدرج 

( 14 )قاعة 

( 10 )مدرج 



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة
( 2 ) 2فرتة مسائية  - 2022دور يناير - أماكن جلان الربامج املميزة 

( 10 )مدرج 

2مساحة مميز س4382025462565( 12 )طرقة أمام مدرج 
2مساحة مميز س4392225662587
2مساحة مميز س4402225882609
2مساحة مميز س4412226102631
2مساحة مميز س4422226322653
2مساحة مميز س443626542659

( 13 )مدرج 


