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 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 الواسطي شاكر زينب د.م.ا

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 توفيق ادطارقعم د.م.ا

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 العيبي حميد نهاد د.م.ا

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 الرزاق عبد الوهاب عبد خالد. د.م.ا

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 علي عبودي شروق. د.م.ا

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 غني عبدهللا اسماء.د.م.ا

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 جبر عباس امل.د.م.ا

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 نذير عباس أمين.د.م.ا

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 هاشم ناصر بشرى.د.م.ا

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 حسبن الجبار بدع رنا.د.م.ا

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 احمد سليمان فخرى.د.م.ا

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 جاسم فوزي نبراس.د.م.ا

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 مصطفى الشهيد عبد هيال.د.م.ا

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 الكواز محمود سعد اباء

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 صالح رزوقي الوهاب عبد احمد

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 ابراهيم عجيل امل دكتور مساعد استاذ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 احمد جعفر بشرى دكتور مساعد استاذ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 حجازى أحمد السيد سوزان/دكتور مساعد استاذ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 حمزة محمد شيماء دكتورة مساعد استاذ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 رجه حماد االء دكتوره مساعد استاذ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 عواد سالم عبدهللا/ اآلثاري

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 الزيادي منديل ناجح حيدر. الباحث

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 الجبوري مجذاب غانم سطم ضرغام الباحث

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 التواب عبد حسن مصطفى محمود الباحث

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 العبدهللا دحام يعرب الباحث

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 علي صباح احمد البايولوجي

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 عالوي ناجي االء الطالبة

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 علي الكريم عبد زينب الطالبة

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 علي الكريم عبد منتهى الطالبة

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 .االسدي حسن خضير فراس: الوقائي المرمم

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 عباس عدي انسام

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 هالل ميثم ايات

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 جاسم ماهر ايمان

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 الضايف عبد الرسول عبد لطيفة د أ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 الرضا عبد كاظم عصام د م أ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 نجيب خزعل سهاد. د. م. أ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 أحمد قدوري عبدالوهاب. د. م. أ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 إسماعيل شاكر مأمون د.م. أ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 دقنه سراج محمد صابر محمد. أ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 حسون حميد نور. أ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 سعيد محمد أحمد د.أ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 السلمان. علي مهدي انعام.د.أ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 جاسم نصيف سعد.د.أ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 علي خليفة عطاهللا صباح.د.أ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 شنوف عبدهللا نسرين.د.أ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 عباس عدنان وئام.د.أ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 الحميد عبد فاضل شيماء.  د.م.أ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 شريف غانم ايمان د.م.أ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 عواد مشكور حسام د.م.أ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 األمير برغش عبدالهادي سعدون د.م.أ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 عبد نجم سهيلة د.م.أ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 حسون تايه لطيف د.م.أ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 مغتاظ حسن ماريا د.م.أ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 احمد جعفر بشرى. د.م.أ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 المؤمن عبد طايس بشرى. د.م.أ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 صالح ندى جمال. د.م.أ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 عبدهللا طالب شيماء. د.م.أ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 حسن أحمد الباسط عبد. د.م.أ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 سرهيد خلف عدنان. د.م.أ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 النعيمي فيان. د.م.أ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 منصور حسو ماجدة. د.م.أ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 مجيد نعمة نهاد. د.م.أ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 عبدهللا عبدالغني هاني. د.م.أ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 كشكول عليوي عباس هناء. د.م.أ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 هادي قاسم صفاقس.د.م.أ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 نايف حاتم مياسة.د.م.أ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 الفجر زغير امسلم فهد ٠د٠م٠أ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 حطحوط ديلي لفته أحمد

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 الحسين عبد كتاب بيادر

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 هيل داخل تحرير

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 طعمه عليوي ثامر

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 محمد علي حسنين

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 جاسم عادل حنين

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 حسن االمير عبد الكريم عبد حوراء

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 طاهر كاظم احمد.  د

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 شنجار الحاج عبد كاظم جواد. د

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 سهيل محمد سهاد. د

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 نصيف جاسم شفيقة. د

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 حسين أحمد عبدالستار. د

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 الغانمي محمد منصور فاتن. د

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 الغانمي صاحب محمد منصور فاتن. د

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 الغفور عبد صباح الزمان قمر. د

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 حسن محمد عناد بشرى. م. د

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 خليل السيد محمود منى. د

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 النعيمي حازم هبه. د

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 حسن خضير ياسين. د

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 عبدالرحمن وليد شيماء.د

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 الدباغ احمد طلعت عبدالناصر.د

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 الطائي حمو عكاب ديانا

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 عبدالرحيم حكمت ذوالفقار

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 داود ديول رضوان

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 الصالحي فتحي العابدين زين

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 رزوقي حاتم زينب

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 حمد فرحان سجى

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 القيسي ارحيم عدنان سيف

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 الحسين عبد العالي عبد صفا

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 جميل فوزي زينب

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 اثاري منقب/ الركابي عبدالنبي فراس

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 حميد بدر فرحان

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 اثار منقب هادي حسين كرار

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 الرماحي الرسول عبد صباح كرار

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 نجم سعدون اًنوار د.  م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 فريد احمدمختار رشيد د م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 حجي مردان غسان م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 عباس خضر محمد م م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 غالب جعفر وجدان م م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 أحمد حسين محمد م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 كريم هادي حسام. م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 القرغلي عبد عقيل حيدر. م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 هاشم جبار ستار د. م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 خضير ابو شاكر خمائل. د. م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 صادق كاظم زهور. د. م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 البالم مهدي نجاح مروان. د. م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 عبد سهيل ندى. د. م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 مهدي الهادي عبد نغم. د. م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 يى كاكه علي هدى. د. م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 حسن علي هند. د. م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 محمد قاسم هيثم. د. م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 بديوي حسن صباح. م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 غافل هاشم صباح. م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 الغياض طعيمة الكاظم عبد علي. م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 عويز كريم أنس م. م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 محمد سالم رعد م. م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 حسين ناصر وجدان م. م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 بولس سليم دريد. م. م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 نجم عادل رشا. م. م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 مصطفى صالح محمد ريم. م. م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 الراوي خليل قاسم عمر. م. م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 مجيد آل فائز هند. م. م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 الجبوري أحمد إبراهيم أحمد م.م. م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 الزويني صاحب مضر اثار منقب. م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 عناد عادل احمد أثار منقب. م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 حطحوط ديلي لفته أحمد/  آثار منقب. م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 حمزه ثامر علي/ آثار منقب. م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 عبدالعال فواز سارة منقب. م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 حسن المطلب عبد وسن. م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 صالح ياسين ياسمين. م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 موسى محمد هناء.اثار.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 موسى محمد هناء.اثار.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 السالممصطفى عبد اسراء.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 محمد فاروق احمد د.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 غضبان عبدالواحد شيماء د.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 التميمي جوهر صالح عماد د.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 محمود خضر محمد د.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 بدع احمد هيفاء د.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 حسن عناد شامل. د.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 علي حسن فالح. د.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 كاظم محمدعلي لمياء. د.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 حسين احمد هيثم. د.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 السالمي عطشان حامد وداد. د.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 راشد المهدي عبد وفاء. د.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 الجبوري علي سماع ابتهاج.د.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 الطلبي حريز جمعة.د.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 الرفيعي دفتر جبار حيدر.د.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 الحسيني الحسين عبد الرضا عبد عامر.د.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 الياس محمود فرحان.د.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 شريف سالم مروان.د.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 محمد محسن مصطفى.د.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 مهدي وعدهللا رنا.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 سعيد اياد باسل م.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 رهيف خريبط عبدهللا م.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 جاسم احمد عبير م.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 العبيدي احمد عبيد خالد ماجد م.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 حمادي فيصل وصال م.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 حسين احمد ديار. م.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 عازر فرج راكان. م.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 كاظم رضيوي زهراء. م.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 محمد حايف ايمان.م.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 الحسيناوي علي نجم سعدون ايمان.م.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 محمد جاسم عبدالغني حنين.م.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 النعماني مدلول كاظم سهيلة.م.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 عيسى يوسف شيماء.م.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 اسماعيل خليل ليال.م.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 قاسم علي منذر.م.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 الخناق حميد رشيد الحميد عبد أوس مالحظ.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 تركي حسين حميد اثار منقب.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 طاهر حاكم محمود اثار منقب.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 الطائي محمد رياض احمد.اثار منقب.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 عبد احمد نسرين.م

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 ميساوي وديع السيد التراث محافظ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 حمودة بن المهدي صالح التراث محافظ

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 التواب عبد حسن مصطفى محمود

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 عبدهللا نعمه مصطفى

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 محمد جاسم ابراهيم.  اثار منقب

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 الجبوري محان امير حسن اثار منقب

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 احمد عالء حنين آثار منقب

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 ميس كامل رواء. رابع آثار منقب

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 أحمد راضي عبدالغني آثار منقب

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 احمد عالء حنين آثار منقبه

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 الحسين عبد حيدر منار/منقبه

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 عكاب مكي منى

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 العالي عبد كاظم هناء اقدم مهندس

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ



 

َشاَرَكةُ َُشَهاَدة ُ ُم   
 

 

ُ:الموسومةُبـُااللكترونيةالعلميةُُالورشةتقديراًُلحضوركمُنمنحُلكمُهذهُالشهادةُ

ُ

 (( مدينة الرماحية في ضوء نتائج اعمال المسح االثري ))ُ
ُ

 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 آثار منقب/  جمعه ميري هديل

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ
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 9/2/2222ُةُأآلثارُجامعةُالقادسيةُيومُالثالثاءالتيُاقامتهاُكلي

 

 جبر خلف فؤاد هيام

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ
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 محمد هاشم وسن

 العمــــــــــــــيد

 محمد كامل روكان. د.م.أ


