
1/15/2022 06:34:10 AM 1/15/2022 06:34:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 عقيلَعبدهللاَحسينَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 07:34:10 AM 1/15/2022 07:34:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 .َسانيَايلياَجرجيسد.مَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 09:34:10 AM 1/15/2022 09:34:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 د.َخالدَناجيَسواديَالكريماويَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 40:34:10 AM 1/15/2022 40:34:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

رجاءَجهادَحميديَمنقبهَاثارََموظفهَفيََالباحث:

 مفتشيهَاثارَوتراثَكربالء

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 52:34:10 AM 1/15/2022 52:34:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 م.َم.َهالهَعبدَاالميرَمحسنَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 54:34:10 AM 1/15/2022 54:34:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 ثامرَعليويَطعمةَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 56:34:10 AM 1/15/2022 56:34:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 أ.م.د.َحسينَحسنَالعنزيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 42:35:10 AM 1/15/2022 42:35:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 م.د.نبيلَخالدَشيتَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 45:35:10 AM 1/15/2022 45:35:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 منقبَآثارَ/َعليَثامرَحمزهَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 47:35:10 AM 1/15/2022 47:35:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 استاذَمساعدَدكتورةَاملَعجيلَابراهيمَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 06:36:10 AM 1/15/2022 06:36:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 حسينَم.َمَوجدانَناصرَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 12:36:10 AM 1/15/2022 12:36:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 م.د..نبيلَخالدَشيتَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 18:36:10 AM 1/15/2022 18:36:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 حيدرَضياءَهاديَالسويجَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 22:36:10 AM 1/15/2022 22:36:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 معاونَمالحظَأوسَعبدَألحميدَرشيدَحميدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 09:37:10 AM 1/15/2022 09:37:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 دياناَعكابَحموَالطائي/طالبةَماجستيرَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 16:37:10 AM 1/15/2022 16:37:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 لرزاقَعبدَالقادرَالمالحد.ايناسَعبدَاَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 24:37:10 AM 1/15/2022 24:37:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 م.مَساراَأولفتاحَمحمودَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 03:38:10 AM 1/15/2022 03:38:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 م.مَحنينَسميرَتركيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 15:38:10 AM 1/15/2022 15:38:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 فرحانَبدرَحميدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 21:38:10 AM 1/15/2022 21:38:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 م.م.َفاتنَخالدَسرمكَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 29:38:10 AM 1/15/2022 29:38:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 نورَحبيبَسواديَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 34:38:10 AM 1/15/2022 34:38:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 احمدَعادلَعناد.َم.َمنقبَأثارَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 45:38:10 AM 1/15/2022 45:38:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 م.مَدعاءَابراهيمَزهراوَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 10:39:10 AM 1/15/2022 10:39:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 .بتولَكريمَمجادَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 43:39:10 AM 1/15/2022 43:39:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 سجىَفرحانَحمدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 46:39:10 AM 1/15/2022 46:39:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 سعادَهاديَحسنَالطائيأ.َد.ََالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 19:40:10 AM 1/15/2022 19:40:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 عمارَساميَعبدعليَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 19:40:10 AM 1/15/2022 19:40:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 م.مَتباركَناصرَعزوزَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 02:41:10 AM 1/15/2022 02:41:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 م.مَندىَعادلَرحمهَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 41:41:10 AM 1/15/2022 41:41:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 م.دَهيفاءَاحمدَعبدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 43:41:10 AM 1/15/2022 43:41:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 الباحثةَ/َهديلَميريَجمعهَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 20:42:10 AM 1/15/2022 20:42:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 م.َدَعذراءَمصطفىَعبدَالعاليَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 31:42:10 AM 1/15/2022 31:42:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 د.َموفقَكاملَخلفَالمحمديَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 34:42:10 AM 1/15/2022 34:42:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 م.َنسرينَاحمدَعبدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 42:42:10 AM 1/15/2022 42:42:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 م.د.َوالءَصادقَعبدعليَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 51:42:10 AM 1/15/2022 51:42:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 المدرسَياسمينَياسينَصالحَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 16:43:10 AM 1/15/2022 16:43:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 احثاحمدَرحيمَعيدان/َبَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 58:43:10 AM 1/15/2022 58:43:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 أ.د.َوليدَعبودَمحمدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 59:43:10 AM 1/15/2022 59:43:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 Karrar Sabah Alramahiَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 37:44:10 AM 1/15/2022 37:44:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 ليلَاسماعيلم.م.ليالَخَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 39:44:10 AM 1/15/2022 39:44:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 د.َعمرَجسامَالعزاويَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 16:45:10 AM 1/15/2022 16:45:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 م.مَزهراءَربيعَمحمدَآغاَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 12:48:10 AM 1/15/2022 12:48:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 احمدَعليَجاسم/َمنقبَاثارَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 46:48:10 AM 1/15/2022 46:48:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 مالذَعليَهاديَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 25:49:10 AM 1/15/2022 25:49:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 زينبَجفاتَداعيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 32:51:10 AM 1/15/2022 32:51:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 م.َرناَوعدهللاَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 11:52:10 AM 1/15/2022 11:52:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 ا.َد.َعبدالرحمنَيونسَعبدالرحمنَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 44:52:10 AM 1/15/2022 44:52:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 ا.م.د.امالَيونسَرضاَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 26:53:10 AM 1/15/2022 26:53:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 ا.دَ.عمادَجاسمَحسنَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 35:53:10 AM 1/15/2022 35:53:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 مريمَنعمانَمشعانَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 41:54:10 AM 1/15/2022 41:54:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 سرىَتقيَمحمدَعليَالسلطانَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 57:56:10 AM 1/15/2022 57:56:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 شيماءَعليَاحمدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 21:00:11 AM 1/15/2022 21:00:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 م.َم.َريمَمحمدَصالحَمصطفىَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 07:05:11 AM 1/15/2022 07:05:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 م.مَدعاءَحسامَعباسَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 39:05:11 AM 1/15/2022 39:05:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 ا.َم.َحسنينَحيدرَعبدالواحدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 09:06:11 AM 1/15/2022 09:06:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 الباحثَرضوانَشيخيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 53:07:11 AM 1/15/2022 53:07:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 نميرَأميرَجاسمَالصائغَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 54:07:11 AM 1/15/2022 54:07:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 ا.َم.َدَنعيمَعودةَصفرَالزيديَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 35:08:11 AM 1/15/2022 35:08:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 ا.َم.َد.ََئارىَخليلَكاملَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 37:08:11 AM 1/15/2022 37:08:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 الدكتورَرضوانَشيخيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 43:09:11 AM 1/15/2022 43:09:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 الَمحمدمحمودم.مَانفَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 46:11:11 AM 1/15/2022 46:11:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 حسينَظاهرَحمودَ/َاستاذَدكتورَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 07:12:11 AM 1/15/2022 07:12:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 اَمَدَماهرَمنديلَمهديَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 11:13:11 AM 1/15/2022 11:13:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 م.َوسنَعبدَالمطلبَحسنَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 25:13:11 AM 1/15/2022 25:13:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 باهرَمنديلَمهديَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 28:13:11 AM 1/15/2022 28:13:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 الدكتورَفاضلَكاظمَحنونَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 07:14:11 AM 1/15/2022 07:14:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 م.َوسنَعبدَالمطلبَحسنَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 47:17:11 AM 1/15/2022 47:17:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 منقبَاثار.َهاشمَابراهيمَحسنَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 20:18:11 AM 1/15/2022 20:18:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 مصطفىَعباسَعبدَالرزاقَ/َجيولوجيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 50:18:11 AM 1/15/2022 50:18:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 رشاَعبدَالوهابَمحمودَالجمعةَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 39:22:11 AM 1/15/2022 39:22:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 مَكلثومَحميدَرمضـــــــان٠مَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 59:47:11 AM 1/15/2022 59:47:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 ديناَنشأتَصباحَالصالحيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 09:53:11 AM 1/15/2022 09:53:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 م.َم.َرناَوليدَفتحيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 54:54:11 AM 1/15/2022 54:54:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 المدرسَازهارَيونسَرضاَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 06:55:11 AM 1/15/2022 06:55:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 م.َد.َخمائلَشاكرَابوَخضيرَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 08:55:11 AM 1/15/2022 08:55:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 م.د.جمعةَحريزَالطلبيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2220 02:56:11 AM 1/15/2220 02:56:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 م.د.وسامَراجيَناجيََعوضَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 53:57:11 AM 1/15/2022 53:57:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 منىَمكيَعكابَالغانميَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 51:00:12 PM 1/15/2022 51:00:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 وفاءَعصامَعبدالقادر/َمدرسَمساعدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 24:04:12 PM 1/15/2022 24:04:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 ا.مَمحمودَحامدَاحمدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/2022 14:29:12 PM 1/15/2022 14:29:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 د.َمصطفىَمحسنَمحمدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/15/0222 52:56:9 PM 1/15/0222 52:56:9 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 .م.مَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



1/16/2022 02:10:3 AM 1/16/2022 02:10:3 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 م.مَعبيرَاحمدَجاسمَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالورشــةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ))تحدياتَإدارةَالتراثَفيَظلَالتغيرَالمناخيَفيَالعراق((

  51/1/2202  السبتجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 

 م.مَشيماءَيوسفَعيسىَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 


