
كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة
1علم نفس أكلينيكي س1012410011024
1علم نفس أكلينيكي س1022410251048
1علم نفس أكلينيكي س1032410491072
1علم نفس أكلينيكي س1042410731096
1علم نفس أكلينيكي س1052410971120
1علم نفس أكلينيكي س1062411211144

1علم نفس أكلينيكي س1071511451159( 2 )طرقة أمام مدرج 

1علم نفس أكلينيكي س1081511601174( 2 )طرقة أمام مدرج 

1علم نفس أكلينيكي س1091511751189طرقة أمام سفارة المعرفة

1علم نفس أكلينيكي س1101511901204طرقة امام مجلس الكلية
1علم نفس أكلينيكي س1111512051219
1علم نفس أكلينيكي س1121512201234
1علم نفس أكلينيكي س1131512351249
1علم نفس أكلينيكي س1141512501264

1علم نفس أكلينيكي س1151512651279طرقة أمام معمل النظم الجغرافية

1علم نفس أكلينيكي س1161512801294( 3 )طرقة أمام قاعة 

1علم نفس أكلينيكي س1171512951309( 3 )طرقة أمام مدرج 
1علم نفس أكلينيكي س1182013101329
1علم نفس أكلينيكي س1192013301349
1علم نفس أكلينيكي س1202013501369
1علم نفس أكلينيكي س1212013701389
1علم نفس أكلينيكي س1222013901409
1علم نفس أكلينيكي س1232014101429
1علم نفس أكلينيكي س1242514301454
1علم نفس أكلينيكي س1252514551479

1علم نفس أكلينيكي س1261514801494(أ  )طرقة أمام مدرج 

(أ  )مدرج 

( 1 ) 2فرتة مسائية  - 2022دور يناير - أماكن جلان الربامج املميزة 

( 3 )قاعة 

( 3 )مدرج 

( 2 )مدرج 
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( 2 )مدرج 

1علم نفس أكلينيكي س1271514951509(ب  )طرقة أمام مدرج 
1علم نفس أكلينيكي س1282515101534
1علم نفس أكلينيكي س1292515351559 (ب  )مدرج 



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
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القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة
3انجليزي مميز س2032230013022
3انجليزي مميز س2042230233044
3انجليزي مميز س2052230453066
3انجليزي مميز س2062230673088
3انجليزي مميز س2072230893110
3انجليزي مميز س2082231113132

3انجليزي مميز س2091531333147( 4 )طرقة أمام مدرج 

3انجليزي مميز س2101531483162( 4 )طرقة أمام مدرج 
3انجليزي مميز س2112131633183
3انجليزي مميز س2122131843204
3انجليزي مميز س2132132053225
3انجليزي مميز س2142132263246
3انجليزي مميز س2152132473267
3انجليزي مميز س2161632683283
1انجليزي مميز س2182010011020
1انجليزي مميز س2192010211040
1انجليزي مميز س2202010411060
1انجليزي مميز س2211510611075
1انجليزي مميز س2232010761095
1انجليزي مميز س2242010961115
1انجليزي مميز س2252011161135
1انجليزي مميز س2262011361155
1انجليزي مميز س2272011561175
1انجليزي مميز س2282011761195
1انجليزي مميز س2312011961215
1انجليزي مميز س2322012161235
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( 4 )قاعة 

( 6 )قاعة 

( 5 )مدرج 

( 5 )قاعة 

( 4 )مدرج 
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( 4 )مدرج 

1انجليزي مميز س2332012361255
1انجليزي مميز س2342012561275
1انجليزي مميز س2352012761295
1انجليزي مميز س2362012961315
1انجليزي مميز س2392013161335
1انجليزي مميز س2402013361355
1انجليزي مميز س2412013561375
1انجليزي مميز س2422013761395
1انجليزي مميز س2431413961409

( 6 )قاعة 

( 6 )مدرج 
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1مساحة مميز س3032410011024
1مساحة مميز س3042410251048
1مساحة مميز س3062410491072
1مساحة مميز س3072410731096
1مساحة مميز س3092110971117
1مساحة مميز س3102111181138
1مساحة مميز س3112111391159
1مساحة مميز س3122111601180
1مساحة مميز س3132111811201
1مساحة مميز س3141812021219
1مساحة مميز س3162012201239
1مساحة مميز س3172012401259
1مساحة مميز س3182012601279
1مساحة مميز س3192012801299
1مساحة مميز س3212013001319
1مساحة مميز س3222013201339
1مساحة مميز س3242013401359
1مساحة مميز س3252013601379

1مساحة مميز س3262013801399( 10 )طرقة أمام قاعة 
1مساحة مميز س3272414001423
1مساحة مميز س3282414241447
1مساحة مميز س3292414481471
1مساحة مميز س3302414721495
1مساحة مميز س3312414961519
1مساحة مميز س3322415201543

1مساحة مميز س3332015441563( 8 )طرقة أمام مدرج 

( 7 )مدرج 

( 8 )مدرج 

( 8 )قاعة 

( 7 )قاعة 

( 12 )قاعة 

( 10 )قاعة 
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( 9 )قاعة 
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( 7 )مدرج 
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1مساحة مميز س3342115641584
1مساحة مميز س3352115851605
1مساحة مميز س3362116061626
1مساحة مميز س3372116271647

1مساحة مميز س3382016481667( 11 )طرقة أمام قاعة 
1مساحة مميز س3392216681689
1مساحة مميز س3402216901711
1مساحة مميز س3412217121733
1مساحة مميز س3422217341755
1مساحة مميز س3432217561777
1مساحة مميز س3441317781790

( 9 )مدرج 

( 11 )قاعة 



كلية اآلداب -جامعة طنطا  
  شؤون التعليم والطالب

القســـــــــــــــــــــــــــــــــــمإلى رقم جلوسمن رقم جلوسعدد اللجنةرقم اللجنةاسـم ومكـان اللجنـة
3مساحة مميز س4032530013025
3مساحة مميز س4042530263050
3مساحة مميز س4052530513075
3مساحة مميز س4062530763100
3مساحة مميز س4072531013125
3مساحة مميز س4082531263150

3مساحة مميز س4091531513165( 10 )طرقة أمام مدرج 

3مساحة مميز س4101531663180( 10 )طرقة أمام مدرج 

3مساحة مميز س4111531813195طرقة أمام مركز اللغة العربية
3مساحة مميز س4192231963217
3مساحة مميز س4202232183239
3مساحة مميز س4212232403261
3مساحة مميز س4222232623283
3مساحة مميز س4232232843305
3مساحة مميز س4242233063327

3مساحة مميز س4251533283342( 11 )طرقة أمام مدرج 

3مساحة مميز س4261533433357( 11 )طرقة أمام مدرج 
3مساحة مميز س4292033583377
3مساحة مميز س4302033783397
3مساحة مميز س4312033983417
3مساحة مميز س4322034183437

3مساحة مميز س4331534383452( 14 )طرقة أمام قاعة 
3مساحة مميز س4342234533474
3مساحة مميز س4352234753496
3مساحة مميز س4362234973518
3مساحة مميز س4372235193540

( 1 ) 2فرتة مسائية  - 2022دور يناير - أماكن جلان الربامج املميزة 

( 11 )مدرج 

( 12 )مدرج 

( 14 )قاعة 

( 10 )مدرج 
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( 10 )مدرج 

3مساحة مميز س4381535413555( 12 )طرقة أمام مدرج 
3مساحة مميز س4392035563575
3مساحة مميز س4402035763595
3مساحة مميز س4412035963615
3مساحة مميز س4422036163635
3مساحة مميز س4432036363655
3مساحة مميز س4441836563673

( 13 )مدرج 


