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ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َأيمانَحايفَمحمدم.م.َالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 23:18:9 AM 12/25/2021 23:18:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َحسنَجاسمَمحمدَالعارضيالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 36:18:9 AM 12/25/2021 36:18:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َا.َد.َخليلَخلفَالجبوريالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 06:19:9 AM 12/25/2021 06:19:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 Malath Ali Hadiَالباحث:َ
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www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 13:19:9 AM 12/25/2021 13:19:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َرياَنصيفَجاسمالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 15:19:9 AM 12/25/2021 15:19:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َنورَحبيبَسواديالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 18:19:9 AM 12/25/2021 18:19:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َم.د.َوالءَصادقَعبدعليالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 18:19:9 AM 12/25/2021 18:19:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َفرحانَبدرَحميدالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 44:19:9 AM 12/25/2021 44:19:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َمدَجدوعَرضا/َجيولوجيَاقدماحالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 55:19:9 AM 12/25/2021 55:19:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َأ.م.د.َياسرَجابرَخليلالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 04:20:9 AM 12/25/2021 04:20:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َا.د.ازهارَهاشمَشيتالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 28:20:9 AM 12/25/2021 28:20:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َا.م.دَماجدَصدامَسالمالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 53:21:9 AM 12/25/2021 53:21:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َم.دَهيفاءَاحمدَعبدالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 23:22:9 AM 12/25/2021 23:22:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َمحمودَعبيسَمحسنَ/َطالبَدراساتَعلياالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 38:22:9 AM 12/25/2021 38:22:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َم.َنسرينَاحمدَعبدالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 56:22:9 AM 12/25/2021 56:22:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َصفاءَفاروقَكريمالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 10:23:9 AM 12/25/2021 10:23:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َزهراءَعبدَالسادهَسباهيالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 20:23:9 AM 12/25/2021 20:23:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َد.َعمرَجسامَالعزاويالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 29:23:9 AM 12/25/2021 29:23:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

وئامَعبدَالرزاقَطاهرَشرقي,َمدرسةَالباحث:َ

 َانكليزي,َوحالياَطالباَبحثية

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 58:23:9 AM 12/25/2021 58:23:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َأ.َم.َعثمانَغانمَمحمدالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 82:24:9 AM 12/25/2021 82:24:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َحسامَهاديَكريمالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 36:24:9 AM 12/25/2021 36:24:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َ.بتولَكريمَمجادالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 38:24:9 AM 12/25/2021 38:24:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َأ.م.د.محمدَحمزةَحسينالباحث:َ
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www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 16:25:9 AM 12/25/2021 16:25:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َمنقبَاالثارَأحمدَعامرَالمختارالباحث:َ
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www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 28:25:9 AM 12/25/2021 28:25:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َاحمدَرحيمَعيدان/َطالبَبكالوريوسالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 47:27:9 AM 12/25/2021 47:27:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َالباحثَ:َكرارَصباحَعبدَالرسولَحميدالباحث:َ
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www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 54:27:9 AM 12/25/2021 54:27:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َم.مَزهراءَربيعَمحمدالباحث:َ
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www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 08:28:9 AM 12/25/2021 08:28:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َحيَعبدعليزينَالعابدينَفتالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 15:28:9 AM 12/25/2021 15:28:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َا.م.د.َدلشادَعمرَعبدَالعزيزالباحث:َ
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 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 02:29:9 AM 12/25/2021 02:29:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َاحمدَعبدهللاَدحامَمنقبَاثارالباحث:َ
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 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 53:29:9 AM 12/25/2021 53:29:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َعبيرَغالبَفاضلالباحث:َ
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 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 04:30:9 AM 12/25/2021 04:30:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َالباحثةَاإلثاريةَأصيلَحمزهَتركيالباحث:َ

 

 العميد
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 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 24:30:9 AM 12/25/2021 24:30:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َمنارَحيدرَجوادالباحث:َ
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12/25/2021 56:30:9 AM 12/25/2021 56:30:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َم.فرحَعبدَالحميدَعبدَالحسينَالمسيباويالباحث:َ
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12/25/2021 08:34:9 AM 12/25/2021 08:34:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َزينبَياسينَخضيرالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 12:34:9 AM 12/25/2021 12:34:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َم.َم.َريمَمحمدَصالحَمصطفىالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 06:36:9 AM 12/25/2021 06:36:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َم.مَعبيرَاحمدَجاسمالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 44:36:9 AM 12/25/2021 44:36:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َأَ.مَمحمودَحامدَاحمدالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 22:40:9 AM 12/25/2021 22:40:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َنورَحبيبَسواديالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 19:45:9 AM 12/25/2021 19:45:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َمهندس.َأحمدَمحمودَسعيدَالرفاعيالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 33:51:9 AM 12/25/2021 33:51:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َم.صباحَحميدَيونسالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 44:52:9 AM 12/25/2021 44:52:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َحميدَعبيدَفرهودالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 07:53:9 AM 12/25/2021 07:53:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َم.َحسينَمحمدَرضاالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 36:53:9 AM 12/25/2021 36:53:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َالدكتورَرضوانَشيخيالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 39:53:9 AM 12/25/2021 39:53:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َثامرَعليويَطعمهالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 42:53:9 AM 12/25/2021 42:53:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َم.مَشيماءَيوسفَعيسىالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 49:53:9 AM 12/25/2021 49:53:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 Zena nashaat sabahَالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 27:58:9 AM 12/25/2021 27:58:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َنورَالهدىَخضيرَعبدَالعباسالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 37:58:9 AM 12/25/2021 37:58:9 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َمريمَنعمانَمشعانالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 05:03:10 AM 12/25/2021 05:03:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َأ.َد.َمؤيدَمحمدَسليمانَالدليميالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 04:04:10 AM 12/25/2021 04:04:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َرينادَباسمَالقرعانيالباحث:َ

 

 العميد

www.qu.edu.iq/arc      E-mail:arch@qu.edu.iq د محمد كامل روكان.أ
 

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 45:04:10 AM 12/25/2021 45:04:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َأ.َم.َد.َرياضَابراهيمَمحمدَالجبوريالباحث:َ

 

 العميد
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 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 37:07:10 AM 12/25/2021 37:07:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َأ.مَ.دَعليَكاظمَالشيخالباحث:َ
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12/25/2021 39:11:10 AM 12/25/2021 39:11:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َرواءَكاملَميسالباحث:َ
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 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



12/25/2021 50:12:10 AM 12/25/2021 50:12:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َمارفَزيأ.م.د.دلشادَعزالباحث:َ
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12/25/2021 55:12:10 AM 12/25/2021 55:12:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َم.مَدعاءَحسامَعباسالباحث:َ
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12/25/2021 16:13:10 AM 12/25/2021 16:13:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َنباتَمحمدَصالحَالبرطي/ٱالباحث:َ
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12/25/0212 35:14:10 AM 12/25/0212 35:14:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َدَ.َجاسمَشهدَوهدَابوحليحلَالجبوريالباحث:َ
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12/25/2021 04:17:10 AM 12/25/2021 04:17:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َرسلَرزاقَكاظمالباحث:َ
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12/25/2021 22:19:10 AM 12/25/2021 22:19:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َحمدم.د.َمصطفىَمحسنَمالباحث:َ
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12/25/2021 50:19:10 AM 12/25/2021 50:19:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َنرجسَعبدَالكريمَزيدانالباحث:َ
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12/25/2021 05:20:10 AM 12/25/2021 05:20:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))آليةَالتقديمَعلىَالزماالتَالدراسيةَوالبحثيةَالمعلنةَمنَقبلَجامعةَلندنََ((

 علىَمنصة 52/21/1202  سبتالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

  ngsmeetiZoomزيداًَمادةَ,َمتمنينَلكمَـــذهَالشهـــمَهـــنمنحكَ اءــنَالعطــم
 

 َصفاءَفرحانَصعلوكالباحث:َ
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