
 ا. م. د نعيم عودة صفر الزيدي

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 ا.َم.َدَنعيمَعودةَصفرَالزيديَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 د.حيدر عقيل عبد

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 د.حيدرَعقيلَعبدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 ثامر عليوي طعمه

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 ثامرَعليويَطعمهَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 ريا نصيف جاسم

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 رياَنصيفَجاسمَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 دعاء ابراهيم زهراو

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 دعاءَابراهيمَزهراوَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 الطالبة زينب عبد ﮼الكريم علي

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 الطالبةَزينبَعبدَ﮼الكريمَعليَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 م.م  سارا أولفتاح محمود

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 م.مََساراَأولفتاحَمحمودَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 احمد عبد الوهاب رزوقي

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 احمدَعبدَالوهابَرزوقيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 عبدعليم.د. والء صادق 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 عبدعليم.د.َوالءَصادقََالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 م.م حنين سمير تركي

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 م.مَحنينَسميرَتركيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 م.منقب اآلثار حيدر سعد نايف

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 م.منقبَاآلثارَحيدرَسعدَنايفَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 مريم نعمان مشعان

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 مريمَنعمانَمشعانَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 ا. م. حسنين حيدر عبدالواحد

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 ا.َم.َحسنينَحيدرَعبدالواحدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 م. د. نجاة علي محمد التميمي

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 م.َد.َنجاةَعليَمحمدَالتميميَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 م م ياسمين محمد حنون

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 مَمَياسمينَمحمدَحنونَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 ا.م.د هبه حازم محمد

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 ا.م.دَهبهَحازمَمحمدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 أ.د. محمد سياب محان

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 أ.د.َمحمدَسيابَمحانَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 م.م ندى عادل رحمه

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 م.مَندىَعادلَرحمهَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 م.م فاتن خالد سرمك

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 م.مَفاتنَخالدَسرمكَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 م.صباح حميد يونس

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 م.صباحَحميدَيونسَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 سجى مؤيد عبد اللطيف

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 سجىَمؤيدَعبدَاللطيفأ.دََالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 م.د. هيثم احمد حسين

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 م.د.َهيثمَاحمدَحسينَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 /شريف محمد سيد الباحث

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 /شريفَمحمدَسيدَالباحثَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 م.ياسمين ياسين صالح

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 م.ياسمينَياسينَصالحَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 زين العابدين فتحي عبدعلي

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 زينَالعابدينَفتحيَعبدعليَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 م.د. ابتهاج سماع علي

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 م.د.َابتهاجَسماعَعليَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 م.م انفال محمد محمود

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 م.مَانفالَمحمدَمحمودَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 م. نسرين احمد عبد

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 م.َنسرينَاحمدَعبدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 م.د. ابتهاج سماع علي

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 م.د.َابتهاجَسماعَعليَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 م.د هيفاء احمد عبد محمد

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 م.دَهيفاءَاحمدَعبدَمحمدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 بوريد . جاسم شهد وهد الج

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 بوريدَ.َجاسمَشهدَوهدَالجَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 عمار سامي عبدعلي

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 عمارَساميَعبدعليَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 الدكتورة فيان موفق النعيمي

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 الدكتورةَفيانَموفقَالنعيميَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 ا. د. ياسر عبد الجواد المشهداني

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 ا.َد.َياسرَعبدَالجوادَالمشهدانيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 م.اسراء عبد السالم مصطفى

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 م.اسراءَعبدَالسالمَمصطفىَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 احمد عبد الوهاب رزوقي

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 احمدَعبدَالوهابَرزوقيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 حان محمودالياسفر

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 حانَمحمودالياسفرَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 معاون مالحظ أوس عبد ألحميد رشيد حميد ألخناق

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

معاونَمالحظَأوسَعبدَألحميدَرشيدَحميدََالباحث:

 ألخناق

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 محمد. خضر محمود.مدرس

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 محمد.َخضرَمحمود.مدرسَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 أ. م. د. حيدر جبار دفتر

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 أ.َم.َد.َحيدرَجبارَدفترَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 حسن جاسم محمد العارضي

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 حسنَجاسمَمحمدَالعارضيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 حسن جاسم محمد العارضي

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 حسنَجاسمَمحمدَالعارضيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 م.م حنين سمير تركي

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 م.مَحنينَسميرَتركيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 م.م. عالء أحسان علي

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 م.م.َعالءَأحسانَعليَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 حسن جاسم محمد العارضي

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 حسنَجاسمَمحمدَالعارضيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 م .م.منذر علي قاسم

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 مَ.م.منذرَعليَقاسمَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 م. وسن عبد المطلب حسن

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 م.َوسنَعبدَالمطلبَحسنَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 م.د هيفاء احمد عبد محمد

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 م.دَهيفاءَاحمدَعبدَمحمدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 م. وسن عبد المطلب حسن

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 م.َوسنَعبدَالمطلبَحسنَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 م.م رعد سالم محمد

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 م.مَرعدَسالمَمحمدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 م.رنا وعدهللا

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 م.رناَوعدهللاَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 د. عبدالستار أحمد حسين

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 د.َعبدالستارَأحمدَحسينَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 األستاذ رضوان شيخي

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 األستاذَرضوانَشيخيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 مريم نعمان مشعان

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 نمنحَلكمَهذهَالشهادةَتقديراًَلحضوركمَالورشةَالعلميةَااللكترونيةَالموسومةَبـ:
    ))النصوصَالمسماريةَودورهاَفيَاستيعابَابرزَالمعطياتَالسياسيةَالتيَشهدهاَ

 العصرَالسومريَالقديم((
 علىَمنصة 1/21/1202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار    

Zoom meetingsَ 
 

 مريمَنعمانَمشعانَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 


