
جامعة الملكة أروى

aSc Timetablesمنسق الجدول                      رئیس القسم                     عمید الكلیة                                                 عمید شؤون الطالب

علوم سلوكیة

د.لطف حريش B3-04
1مجموعة 

علوم سلوكیة

د.لطف حريش B3-04
2مجموعة

علوم سلوكیة

د.لطف حريش B3-04
3مجموعة 

اقتصاد كلي

أ.د.محمد القطیبي B3-04
1مجموعة 

اقتصاد كلي

أ.د.محمد القطیبي B3-04
3مجموعة 

(2) محاسبة

أ.قیس االديمي B3-04
(2)1مجموعة  تطبیقات محاسبیة

أ.بثینة المتوكل B3-01

1مجموعة 

اقتصاد كلي

أ.د.محمد القطیبي B3-04
2مجموعة

ثقافة إسالمیة

أ.نسیم الكحالني B3-04
1مجموعة 

ثقافة إسالمیة

أ.نسیم الكحالني B3-04
2مجموعة

ثقافة إسالمیة

أ.نسیم الكحالني B3-04
3مجموعة 

(2) إنجلیزي

أ. محمد المتوكل B3-04
2مجموعة

(2) إنجلیزي

أ. محمد المتوكل B3-04
1مجموعة 

احصاء

د. عبدالملك الحاوري B4-01
1مجموعة 

احصاء

د. عبدالملك الحاوري B4-01
2مجموعة

احصاء

د. عبدالملك الحاوري B4-01
3مجموعة 

(2) إنجلیزي

أ. محمد المتوكل B3-04
3مجموعة 

(2) محاسبة

أ.قیس االديمي B3-04
2مجموعة

(2) محاسبة

أ.قیس االديمي B3-04
3مجموعة 

(2) تطبیقات محاسبیة

أ.بثینة المتوكل B3-04

2, مجموعة3مجموعة 

السبت

األحد

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

1

8:00 - 9:00

2

9:00 - 10:00

3

10:00 - 11:00

4

11:00 - 12:00

5

12:00 - 1:00

6

1:00 - 2:00

7

2:00 - 3:00

8

3:00 - 4:00

( 12
1



جامعة الملكة أروى

aSc Timetablesمنسق الجدول                      رئیس القسم                     عمید الكلیة                                                 عمید شؤون الطالب

حقوق انسان

د.فؤاد حسین شرھان B3-05
3مجموعة 

حقوق انسان

د.فؤاد حسین شرھان B3-05
2مجموعة 

ادارة عامة

د. عامر السنباني B3-01
1مجموعة 

ادارة عامة

د. عامر السنباني B3-01
2مجموعة 

ادارة عامة

د. عامر السنباني B3-01
3مجموعة 

حقوق انسان

د.فؤاد حسین شرھان B3-05
1مجموعة 

رياضة مالیة
خالد عزيز B3-05
2مجموعة 

رياضة مالیة
خالد عزيز B3-05
3مجموعة 

إدارة إنتاج

د. نعمان غالب B3-04
3مجموعة 

رياضة مالیة
خالد عزيز B3-05
1مجموعة 

إدارة إنتاج

د. نعمان غالب B3-04
1مجموعة 

محاسبة شركات اموال
د. مناف الديلمي B3-05
تطبیقات شركات اموال2مجموعة 

أ.بثینة المتوكل B3-03

2مجموعة 

تطبیقات شركات اموال
أ.بثینة المتوكل B3-05

3مجموعة  محاسبة شركات اموال
د. مناف الديلمي B3-05
3مجموعة 

مبادى التسويق

أ.علي قاضي B3-05
3مجموعة 

مبادى التسويق

أ.علي قاضي B3-05
1مجموعة 

تطبیقات شركات اموال
أ.بثینة المتوكل B3-01

محاسبة شركات اموال1مجموعة 
د. مناف الديلمي B3-05
1مجموعة 

إدارة إنتاج

د. نعمان غالب B3-05
2مجموعة 

مبادى التسويق

أ.علي قاضي B4-01
2مجموعة 

السبت

األحد

اإلثنین

الثالثاء

األربعاء

الخمیس

1

8:00 - 9:00

2

9:00 - 10:00

3

10:00 - 11:00

4

11:00 - 12:00

5

12:00 - 1:00

6

1:00 - 2:00

7

2:00 - 3:00

8

3:00 - 4:00

( 12
2


