
4/13/2022 28:58:10 AM 4/13/2022 28:58:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 د.إكرامَالبشيرَالجملَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 39:58:10 AM 4/13/2022 39:58:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.َمََدعاءَحسامَعباسَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 39:58:10 AM 4/13/2022 39:58:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.َمَفاطمةَيوسفَعباسَالسعديَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 50:58:10 AM 4/13/2022 50:58:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 رناَوليدَفتحيَعونَالطائيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 55:58:10 AM 4/13/2022 55:58:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

  .بتولَكريمَمجادَعبدَالكريمَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 18:59:10 AM 4/13/2022 18:59:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.َم.َمحمدَمحاربَعليَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 48:59:10 AM 4/13/2022 48:59:10 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 الكريماويَأ.َم.َد.َخالدَناجيَسواديَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 11:00:11 AM 4/13/2022 11:00:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 مدرسَدكتورَابتهاجَسماعَعليَالجبوريَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 02:01:11 AM 4/13/2022 02:01:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.م.ليالَخليلَإسماعيلَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 15:01:11 AM 4/13/2022 15:01:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /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



4/13/2022 15:01:11 AM 4/13/2022 15:01:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 حنينَعالءَاحمدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 43:01:11 AM 4/13/2022 43:01:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ/دعاءَعرفاتَأحمدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 07:02:11 AM 4/13/2022 07:02:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 مَم.َريمَمحمدَصالحَمصطفىَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 12:02:11 AM 4/13/2022 12:02:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 حسنَالطائيَأ.د.َسعادَهاديَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 12:02:11 AM 4/13/2022 12:02:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

فراسَعبدالنبيَفرحانَالركابي/َمنقبََالباحث:

 اثاري

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 40:02:11 AM 4/13/2022 40:02:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.د.َهدىَياسرَسعدونَرسنَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 04:03:11 AM 4/13/2022 04:03:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.َم.َدَعليَحسينَنعيمَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 18:03:11 AM 4/13/2022 18:03:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /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



4/13/2022 25:03:11 AM 4/13/2022 25:03:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 االستاذةَبانَجونيَالبدرانَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 33:03:11 AM 4/13/2022 33:03:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 قاسمَصفاءَالدينَداودَحميدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 58:03:11 AM 4/13/2022 58:03:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 اظمَالنعيميم.د.ياسرَنهادَنَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 24:04:11 AM 4/13/2022 24:04:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.د.سهيلةَمزبانَحسنَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 37:04:11 AM 4/13/2022 37:04:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.م.ئاواتَابراهيمَخضرَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 43:04:11 AM 4/13/2022 43:04:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /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



4/13/2022 01:05:11 AM 4/13/2022 01:05:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.َد.َوليدَعبودَمحمدَالدليميَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 03:05:11 AM 4/13/2022 03:05:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.م.د.َهبهَحازمَمحمدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 46:05:11 AM 4/13/2022 46:05:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.مَسوزانَسليمانَمغديدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 01:06:11 AM 4/13/2022 01:06:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 د.َأحمدَفرطوسَحيدرَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 49:07:11 AM 4/13/2022 49:07:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.م.دَشيماءَجاسمَالبدريَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 04:08:11 AM 4/13/2022 04:08:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

أ.م.د.َسوالفَفيضَهللاَحسنَفتاحََالباحث:

 الجزائري

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 07:08:11 AM 4/13/2022 07:08:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 وليدَسعديَمحمدا.م.دََالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 36:08:11 AM 4/13/2022 36:08:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.د.َناهضَعبدَالرزاقَدفترَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 40:08:11 AM 4/13/2022 40:08:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 د.َحيدرَعقيلَعبدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 31:10:11 AM 4/13/2022 31:10:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

َ-عليَعبدَالعباسَالفتالوي/َطالبَدكتوراهََالباحث:

 معةَبغدادجا

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 38:10:11 AM 4/13/2022 38:10:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.دَفرقانَعالءَالدينَبدرَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 02:11:11 AM 4/13/2022 02:11:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /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



4/13/2022 26:11:11 AM 4/13/2022 26:11:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

منىَمكيَعكابَ/َطالبةَماجستيرَمرحلةََالباحث:

 بحثية

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 31:11:11 AM 4/13/2022 31:11:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 مالذَعليَهاديَماجسترَاثارَقديمةَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 17:12:11 AM 4/13/2022 17:12:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.د.صباحَخابطَعزيزَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 25:12:11 AM 4/13/2022 25:12:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.مَانفالَمحمدَمحمودَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2220 36:13:11 AM 4/13/2220 36:13:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 المدرسَياسمينَياسينَصالحَالحياليَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 47:13:11 AM 4/13/2022 47:13:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /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



4/13/2022 03:15:11 AM 4/13/2022 03:15:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.د.وفاءَعدنانَحميدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 11:16:11 AM 4/13/2022 11:16:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /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



4/13/2022 31:16:11 AM 4/13/2022 31:16:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.م.دَعمادطارقَتوفيقَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 42:16:11 AM 4/13/2022 42:16:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 حسنَكاملَصالحَالجوذريَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 02:17:11 AM 4/13/2022 02:17:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.م.د.نبراسَفوزيَجاسمَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 03:17:11 AM 4/13/2022 03:17:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.دَسعدونَعبدالهاديَبرغشَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 05:17:11 AM 4/13/2022 05:17:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.َدَعبدَالرحمنَابراهيمَحمدَالغنطوسيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 38:17:11 AM 4/13/2022 38:17:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.َم.َد.َبشرىَعنادَمحمدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 48:20:11 AM 4/13/2022 48:20:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 استاذَدكتورَيونسَعباسَنعمةَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 50:20:11 AM 4/13/2022 50:20:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أَ.َدَ.َمقتدرَحمدانَعبدَالمجيدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 23:21:11 AM 4/13/2022 23:21:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 زينبَمحمدَعبيسَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 37:21:11 AM 4/13/2022 37:21:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 شاكرَصالحَالحبيبَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 06:22:11 AM 4/13/2022 06:22:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.م.د.َحازمَوطنَهنديَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 07:22:11 AM 4/13/2022 07:22:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.م.د.رجاءَزاملَكاظمَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 23:22:11 AM 4/13/2022 23:22:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.د.َزينبَمهديَرؤوفَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 32:22:11 AM 4/13/2022 32:22:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 استاذَمساعدَالدكتورَخليلَجليلَبخيتَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 52:22:11 AM 4/13/2022 52:22:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 د.جاسمَشهدَوهدَابوحليحلَالجبوريَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 02:23:11 AM 4/13/2022 02:23:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ناديةَياسينَعبدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 39:23:11 AM 4/13/2022 39:23:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.َدَعليَحسنَالغضبانَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 44:23:11 AM 4/13/2022 44:23:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 د.َصبارَكاظمَشعالنَألزبيديَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 44:23:11 AM 4/13/2022 44:23:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 يَعريبيم.د.َسندسَغنَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 53:23:11 AM 4/13/2022 53:23:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.م.د.َمروانَسالمَنوريَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 16:24:11 AM 4/13/2022 16:24:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.م.اشواقَسكرَخيونَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 41:24:11 AM 4/13/2022 41:24:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 محمدَسالمَمسلمَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 35:25:11 AM 4/13/2022 35:25:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.م.د.مهىَعدايَسلمانَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 57:25:11 AM 4/13/2022 57:25:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.دَعليَمحمدَكريمَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 21:26:11 AM 4/13/2022 21:26:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 د.َصبارَكاظمَشعالنَألزبيديَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 31:26:11 AM 4/13/2022 31:26:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.م.َنجاةَخيرهللاَكاظمَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 37:26:11 AM 4/13/2022 37:26:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.َدَهالهَعبدَاالميرَمحسنَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 41:26:11 AM 4/13/2022 41:26:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 زينبَحلميَرؤوفَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 32:27:11 AM 4/13/2022 32:27:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.مَبيداءَمحمدَضياءَجعفرَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 33:27:11 AM 4/13/2022 33:27:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 عبيرَسفيانَفاضلَالعانيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 38:27:11 AM 4/13/2022 38:27:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.م.د.نسرينَجوادَشرقيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 39:27:11 AM 4/13/2022 39:27:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.م.دَماجدةَجاسمَحسينَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 40:27:11 AM 4/13/2022 40:27:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 صالحَتايَأستاذَعليَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 47:27:11 AM 4/13/2022 47:27:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.د.يحيىَمحمدَعليَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 47:27:11 AM 4/13/2022 47:27:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.م.َعليَمالحَمهديَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 54:27:11 AM 4/13/2022 54:27:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 Assist prof dr Hassan kadhimَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 57:27:11 AM 4/13/2022 57:27:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.َم.َدَزينةَحارثَجرجيسَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 58:27:11 AM 4/13/2022 58:27:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.مَمحمودَفاضلَمرزةَحمزةَالراجحيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 17:28:11 AM 4/13/2022 17:28:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 اَ.َمَ.َدَ.َرغدَعبدَالنبيَجعفرَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/31/2022 20:28:11 AM 4/31/2022 20:28:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.د.َزينبَهاديَحسنَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 30:28:11 AM 4/13/2022 30:28:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.م.َزينبَمحمدَنايفَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 38:28:11 AM 4/13/2022 38:28:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.م.د.َمثنىَصفاءَجاسمَمحمدَالحربيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 46:28:11 AM 4/13/2022 46:28:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أريجَأحمدَحسينا.َم.َد.ََالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 53:28:11 AM 4/13/2022 53:28:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.َم.َدَأحمدَخميسَحماديَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 56:28:11 AM 4/13/2022 56:28:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 عمرَعليَلعيبيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 01:29:11 AM 4/13/2022 01:29:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 طانيااألستاذَالدكتورَحنانَصبحيَعبيد/بريَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 02:29:11 AM 4/13/2022 02:29:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.َعبدالخالقَشاكرَيوسفَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 12:29:11 AM 4/13/2022 12:29:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 نادَعبدالكريمَعبدالجليلَعبدالزهرةَالوزاَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 13:29:11 AM 4/13/2022 13:29:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.َم.َد.َعامرَحمزةَحسينَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 27:29:11 AM 4/13/2022 27:29:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 باللَتوفيقَيونسَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 28:29:11 AM 4/13/2022 28:29:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 اَدَمشتاقَكاظمَالمياحَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 33:29:11 AM 4/13/2022 33:29:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.دَشهالءَصبيحَنصيفَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 46:29:11 AM 4/13/2022 46:29:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ظاهرَاحمدَقادراَمَدََالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 56:29:11 AM 4/13/2022 56:29:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 عليَمحمدَعطيةَالزغيبيَ)منقبَاثار(َالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 58:29:11 AM 4/13/2022 58:29:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.َم.َمينهَعبدَالحسينَكريمَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 12:30:11 AM 4/13/2022 12:30:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.م.د.سرمدَجاسمَمحمدَالخزرجيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 25:30:11 AM 4/13/2022 25:30:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.َم.د.كوثرَجاسمَعبيدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 30:31:11 AM 4/13/2022 30:31:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 المدرسَأحمدَسعدونَحسينَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 15:32:11 AM 4/13/2022 15:32:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.م.دَبشرىَسكرَخيونَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 22:32:11 AM 4/13/2022 22:32:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 نادرةَهيالنَيعقوبَيوسف٠م٠مَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 24:32:11 AM 4/13/2022 24:32:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.م.دَمحمدَسعديَشفيقَالعبيديَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 39:32:11 AM 4/13/2022 39:32:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.م.د.ضياءَنعمةَمحمدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 40:32:11 AM 4/13/2022 40:32:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 شيماءَعليَلعيبيََمدرسَدكتورَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 46:32:11 AM 4/13/2022 46:32:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.د.َإخالصَأمانةَماهيَعيسىَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 00:33:11 AM 4/13/2022 00:33:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.م.دَايمانَدحامَهاديَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 06:33:11 AM 4/13/2022 06:33:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 زباهللَالشهاويد.َالمعتَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 42:33:11 AM 4/13/2022 42:33:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.َم.َهيفاءَحسينَعليَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 43:33:11 AM 4/13/2022 43:33:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أملَمحمدَالسعديَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 50:33:11 AM 4/13/2022 50:33:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.مَاياتَعليَكاظمَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 21:34:11 AM 4/13/2022 21:34:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 والءَصادقَعبدعليَفنهراويَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 27:34:11 AM 4/13/2022 27:34:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 الدكتورَعليَاسماعيلَزيدانَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 33:34:11 AM 4/13/2022 33:34:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 زهراءَعبدَالسادهَسباهيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 35:34:11 AM 4/13/2022 35:34:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

َاالستاذَالمساعدَالدكتورَاحمدَلفتهَرهمةَالباحث:

 القصير

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 38:34:11 AM 4/13/2022 38:34:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 االستاذَالدكتورَسفيانَياسينَابراهيمَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 56:34:11 AM 4/13/2022 56:34:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 حيدرَلعيبيَعبدَاالميرَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 08:36:11 AM 4/13/2022 08:36:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 د.َحالَعبدَالكريمَاحمدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 34:36:11 AM 4/13/2022 34:36:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.م.د.َموفقَكاملَخلفَالمحمديَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 38:36:11 AM 4/13/2022 38:36:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.د.بشرىَسعدونَمحمدَالنوريَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 38:36:11 AM 4/13/2022 38:36:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 يَحياويَكشكولعدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 22:37:11 AM 4/13/2022 22:37:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

يَّسرَحـــــامدَالحميــــَالباحث:  ــدأ.د.َبرزانَم 

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 38:37:11 AM 4/13/2022 38:37:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 مَ.دَسكنهَعبدالرزاقَطارشَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 07:38:11 AM 4/13/2022 07:38:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 لحقَياسينَاالعرجيحسينَعبداَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 17:38:11 AM 4/13/2022 17:38:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 اَم.د.زينبَعليَداراَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 22:38:11 AM 4/13/2022 22:38:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.َد.َامينةَسلمانَعبدَالرزاقَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 50:38:11 AM 4/13/2022 50:38:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.َد.َزينبَصادقَداودَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 00:39:11 AM 4/13/2022 00:39:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.د.ساجدهَمحمدَزكيَمحمودَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 03:39:11 AM 4/13/2022 03:39:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 يوسفَاحمدَيوسفَالجبوريَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 45:39:11 AM 4/13/2022 45:39:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /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



4/13/2022 23:40:11 AM 4/13/2022 23:40:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.م.زينبَعباسَعبدهللاَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 48:40:11 AM 4/13/2022 48:40:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 عليَرحيمَعبدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 53:40:11 AM 4/13/2022 53:40:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.َم.َدَمرتضىَعبدالرزاقَمجيدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 01:41:11 AM 4/13/2022 01:41:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 الدكتورهَليلىَعادلَعبدَالقادرَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 19:41:11 AM 4/13/2022 19:41:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.مَعذراءَكاملَجوادَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 52:41:11 AM 4/13/2022 52:41:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.َدَهبةَعادلَمهديَجبرَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 53:41:11 AM 4/13/2022 53:41:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.م.د.َداللَحسنَكاظمَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 57:41:11 AM 4/13/2022 57:41:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.م.د.صهيبَمحمدَناصرَالخطيبَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 00:42:11 AM 4/13/2022 00:42:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 زيدَعوادَعطيةَجاسمَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 37:42:11 AM 4/13/2022 37:42:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.مَمهاَعالويَراضيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 14:43:11 AM 4/13/2022 14:43:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.م.د.جمانةَمحمدَراشدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 41:43:11 AM 4/13/2022 41:43:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /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



4/13/2022 49:43:11 AM 4/13/2022 49:43:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 األستاذَرضوانَشيخيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 24:44:11 AM 4/13/2022 24:44:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 مرفتَمحمدَعبدهللاَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 57:44:11 AM 4/13/2022 57:44:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ضحىَمنذرَرحيمَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 58:44:11 AM 4/13/2022 58:44:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.مَنورَحسينَعليَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 08:45:11 AM 4/13/2022 08:45:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 د.منيرةَعبدَحسنَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 11:45:11 AM 4/13/2022 11:45:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 المدرسَالدكتورَاثمارَعليَكاظمَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 21:45:11 AM 4/13/2022 21:45:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 احمدَحاكمَسلطانَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 28:45:11 AM 4/13/2022 28:45:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 احمدَيوسفَمهديَالغالبيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 57:46:11 AM 4/13/2022 57:46:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.م.د.محاسنَاحمدَحسينَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 28:47:11 AM 4/13/2022 28:47:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 دهَخضيرأ.م.دَاحمدَعياَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 30:47:11 AM 4/13/2022 30:47:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.م.د.َضياءَجرجيسَيعقوبَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 07:48:11 AM 4/13/2022 07:48:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.َصفاءَفرحانَصعلوكَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 38:48:11 AM 4/13/2022 38:48:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.د.َسليمَياوزَجمالَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 08:49:11 AM 4/13/2022 08:49:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.َمَفرحَعبدَحسينَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 26:49:11 AM 4/13/2022 26:49:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.دَعبدالقادرَعزيزَاحمدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 44:49:11 AM 4/13/2022 44:49:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 اَمَدَاسيلَعبدَالستارَحاجمَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 47:50:11 AM 4/13/2022 47:50:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.د.اسماءَشاكرَعاشورَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 04:52:11 AM 4/13/2022 04:52:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.مَغديرَحامدَشاكرَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 36:52:11 AM 4/13/2022 36:52:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 فاضلَعباسَكاظمَ/طالبَجامعيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 53:52:11 AM 4/13/2022 53:52:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 احمدَحاكمَسلطانَ/بكلوريوسَآثارَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 35:53:11 AM 4/13/2022 35:53:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.دَغسانَعبدَصالحَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 19:54:11 AM 4/13/2022 19:54:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 د.َاالءَحمزةَدويليَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 50:54:11 AM 4/13/2022 50:54:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.م.د.ايمانَجوادَهاديَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 52:54:11 AM 4/13/2022 52:54:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 وريَحمهَباقيالدكتورَيوسفَنَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 55:54:11 AM 4/13/2022 55:54:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 احمدَحافظَجميلَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 05:55:11 AM 4/13/2022 05:55:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.د.احمدَفيصلَدلولَحماديَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 37:55:11 AM 4/13/2022 37:55:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 جميلَغركانَنعاسَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 38:55:11 AM 4/13/2022 38:55:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.َد.َهيثمَقاسمَمحمدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 59:56:11 AM 4/13/2022 59:56:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.َمَليثَعبدَاللطيفَاحمدَعبدَهللاَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 04:57:11 AM 4/13/2022 04:57:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 مدرسَ.َفريقَصبريَسليمَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 14:57:11 AM 4/13/2022 14:57:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 علوانَإيمانَمحمدَعبدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 20:57:11 AM 4/13/2022 20:57:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.مَباسلَايادَسعيدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 21:57:11 AM 4/13/2022 21:57:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.م.دَحنانَنعمانَوسينَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 31:57:11 AM 4/13/2022 31:57:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 د.َمروانَسالمَشريفَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2202 54:57:11 AM 4/13/2202 54:57:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 د.َساميَصالحَعبدالمالكَالبياضيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 55:57:11 AM 4/13/2022 55:57:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 محمودَعبيسَمحسنَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 57:57:11 AM 4/13/2022 57:57:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.َهديلَغالبَعباسَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 33:58:11 AM 4/13/2022 33:58:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 مدرسفرحانَمحمودَالياس/َالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 49:58:11 AM 4/13/2022 49:58:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.َم.َعمرَقاسمَالراويَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 53:58:11 AM 4/13/2022 53:58:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 د.َعبدالستارَأحمدَحسينَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 59:58:11 AM 4/13/2022 59:58:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 مدرسَمحمدَخضرَمحمودَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 02:59:11 AM 4/13/2022 02:59:11 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.د.َهيثمَاحمدَحسينَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 20:00:12 PM 4/13/2022 20:00:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 اَدَعمرَعبدهللاَعبدالعزيزَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 29:00:12 PM 4/13/2022 29:00:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.م.منذرَعليَقاسمَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 32:00:12 PM 4/13/2022 32:00:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 رد.َشفاءَزعيبلَجبَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 01:01:12 PM 4/13/2022 01:01:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 فيانَموفقَرشيدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 15:01:12 PM 4/13/2022 15:01:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.َدَاحمدَزيدانَالحديديَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 50:01:12 PM 4/13/2022 50:01:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 مدرسَدكتورةَسحرَاحمدَناجيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 06:02:12 PM 4/13/2022 06:02:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 سناءَصالحَعبدَعليَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 10:02:12 PM 4/13/2022 10:02:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.م.د.اسماءَعبدهللاَغنيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 54:02:12 PM 4/13/2022 54:02:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.م.د.َهالةَعبدَالكريمَسليمانَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 06:04:12 PM 4/13/2022 06:04:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 َمجيدا.د.َفراسَمدهللاَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 35:05:12 PM 4/13/2022 35:05:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 االستاذَالدكتورَحسينَلفتهَحافظَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 59:07:12 PM 4/13/2022 59:07:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 رائدَمحمدَعليَمصطفىَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 35:10:12 PM 4/13/2022 35:10:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 اَدَمهابادَعبدَالكريمَاحمدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 26:11:12 PM 4/13/2022 26:11:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.د.َمهديَصالحَمحمدَجدوعَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 48:11:12 PM 4/13/2022 48:11:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.م.د.َأزهارَمحسنَشذرَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 57:13:12 PM 4/13/2022 57:13:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 دَنغمَسالمَابراهيمَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 06:15:12 PM 4/13/2022 06:15:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.َم.َصباَعبدَالباقيَسلمانَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 47:15:12 PM 4/13/2022 47:15:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.َد.َخالدَمحمودَعبدهللاَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 13:16:12 PM 4/13/2022 13:16:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 زينةَخالدَعصمتَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 00:17:12 PM 4/13/2022 00:17:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 يلةَعرفاتَمحمدأ.َد.َفضَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 27:18:12 PM 4/13/2022 27:18:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 الدكتورةَصادقيَفوزيةَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 24:19:12 PM 4/13/2022 24:19:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 مدرسَمساعدَانسامَزهيرَخضرَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 00:20:12 PM 4/13/2022 00:20:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 د.َحسينَخزعلَمحمدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/31/2022 33:20:12 PM 4/31/2022 33:20:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.رسلَفيصلَدلولَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 54:20:12 PM 4/13/2022 54:20:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.د.َخمائلَشاكرَالجماليَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 14:21:12 PM 4/13/2022 14:21:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 باحثَعلميَاقدمَد.انعامَنوريَعليَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 05:22:12 PM 4/13/2022 05:22:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.د.َبشارَعبدَاللطيفَعلوانَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 46:22:12 PM 4/13/2022 46:22:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 دريدَسليمَبولصَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 58:22:12 PM 4/13/2022 58:22:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.م.د.عليَعبدالهاديَالكرخيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 24:23:12 PM 4/13/2022 24:23:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.د.فتحيَسالمَحميديَاللهيبيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 27:23:12 PM 4/13/2022 27:23:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 عبيرَكرمَضاحيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 58:23:12 PM 4/13/2022 58:23:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.م.ليثَعصامَمجيدَالعبيديَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 08:24:12 PM 4/13/2022 08:24:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.مَ.دَزمنَحامدَهاديَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 11:24:12 PM 4/13/2022 11:24:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 دَامينا.َم.َد.َوسنَسمينَمحمَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 42:24:12 PM 4/13/2022 42:24:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.َم.َعثمانَغانمَمحمدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 01:25:12 PM 4/13/2022 01:25:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.د.رحيمَخلفَكاظمَالشرعَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 30:25:12 PM 4/13/2022 30:25:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.َدَاميرهَعبدالحسينَجاسمَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 56:25:12 PM 4/13/2022 56:25:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.َد.َهدىَعليَكاكهَيىَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 54:26:12 PM 4/13/2022 54:26:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.مَعمرَحسامَالدينَصاللَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 55:26:12 PM 4/13/2022 55:26:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.م.د.َفراسَبحرَمحمودَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 34:27:12 PM 4/13/2022 34:27:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 زةَخليفَالشمريأ.م.د.احمدَحمَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 34:27:12 PM 4/13/2022 34:27:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.َرعدَسالمَمحمدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 11:28:12 PM 4/13/2022 11:28:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 دَسارةَنعمتَاحمدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 18:29:12 PM 4/13/2022 18:29:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.دَخالدةَعباسَنصيفَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 28:03:12 PM 4/13/2022 28:03:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.نورَسعدَمحمدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 02:31:12 PM 4/13/2022 02:31:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 مدرسَرناَوعدهللاَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 52:31:12 PM 4/13/2022 52:31:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.دَرشاَعيسىَفارسَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 56:34:12 PM 4/13/2022 56:34:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 نميرَعبدَعليَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/0222 58:34:12 PM 4/13/0222 58:34:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.احمدَنصيفَجاسمَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 01:35:12 PM 4/13/2022 01:35:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.م.َسرمدَحميدَاسماعيلَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 12:35:12 PM 4/13/2022 12:35:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.د.رقيةَفالحَحسينَعليَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 20:35:12 PM 4/13/2022 20:35:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /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



4/13/2022 02:36:12 PM 4/13/2022 02:36:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.د.فاضلَعباسَفاضلَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 04:38:12 PM 4/13/2022 04:38:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.د.جاسمَمحمدَهايسَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 59:40:12 PM 4/13/2022 59:40:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 الباحثةَبلحربَخيرةَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 18:41:12 PM 4/13/2022 18:41:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 اجَجابرم.د.َأحمدَسرَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 16:42:12 PM 4/13/2022 16:42:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.َم.َدَعالءَحسينَفرجَعبيدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 20:42:12 PM 4/13/2022 20:42:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

َعيسىَالباحث:  م.د.َمحمدَلطفَّٰللاه

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 42:42:12 PM 4/13/2022 42:42:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 إ.م.د.َرغد.َجمالَمنافَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 08:43:12 PM 4/13/2022 08:43:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.د.َعليَضياءَعباسَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 30:44:12 PM 4/13/2022 30:44:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.م.د.اسراءَخضرَخليلَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 15:45:12 PM 4/13/2022 15:45:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.م.دَافاقَباسمَعليَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 06:47:12 PM 4/13/2022 06:47:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.د.َالهامَمحمودَالجادرَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 07:49:12 PM 4/13/2022 07:49:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.م.د.َمحمدَعبدَمطشرَالالميَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 23:50:12 PM 4/13/2022 23:50:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 مهاَوضاحَعبدَاالميرَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 31:51:12 PM 4/13/2022 31:51:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.دَسماحَهاديَمحمدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 50:52:12 PM 4/13/2022 50:52:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 نغمَفالحَخماسَ/مدرسَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 14:53:12 PM 4/13/2022 14:53:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.د.انيسهَمحمدَجاسمَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 00:56:12 PM 4/13/2022 00:56:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 غسانَمردانَحجي/مدرسَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 16:56:12 PM 4/13/2022 16:56:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 المعموريم.م.َعليَعبيسَحسينَعليََالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 45:00:1 PM 4/13/2022 45:00:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.د.َبسامَغالبَرشيدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 03:01:1 PM 4/13/2022 03:01:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.م.د.َاالءَحمادَرجهَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 53:02:1 PM 4/13/2022 53:02:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.َمَ.دَحامدَجاسمَحماديَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 01:04:1 PM 4/13/2022 01:04:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 إيثارَكسارَالشريفيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 49:05:1 PM 4/13/2022 49:05:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.د.ايناسَسعدَمحمدَجاسمَالمولىَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 07:06:1 PM 4/13/2022 07:06:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.َم.َدَعثمانَمشعانَعبدَعلوانَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 27:12:1 PM 4/13/2022 27:12:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 مَدَحيدرَسالمَمحمدَالمالكيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 35:14:1 PM 4/13/2022 35:14:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.َد.َنورسَعباسَمحسنَالعبوديَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 10:18:1 PM 4/13/2022 10:18:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.باسمهَعبودَمجيدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 47:18:1 PM 4/13/2022 47:18:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ايادَجوادَمحمدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 29:20:1 PM 4/13/2022 29:20:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.َمَزينبَحسنَمشيريَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 29:20:1 PM 4/13/2022 29:20:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.م.د.َحوراءَعباسَكرماشَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 58:21:1 PM 4/13/2022 58:21:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.م.سيناءَاحمدَجارهللاَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 19:22:1 PM 4/13/2022 19:22:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.م.د.َعليَعبدالوهابَعبدَالرزاقَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 31:22:1 PM 4/13/2022 31:22:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 محمدعبدهللاَجليلَفنيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 36:22:1 PM 4/13/2022 36:22:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 نجاتَحسينَمحمودَرئيسَمدربينَفنيينَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 42:22:1 PM 4/13/2022 42:22:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.مَمرتضىَجاسمَحسنَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 15:23:1 PM 4/13/2022 15:23:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 زهراءَصباحَنايفَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 32:24:1 PM 4/13/2022 32:24:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.مَرسلَهيثمَمحمدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 50:24:1 PM 4/13/2022 50:24:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.م.د.َابتهاجَعبدالوهابَعبدالرزاقَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 00:26:1 PM 4/13/2022 00:26:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 نَالجبوريعالءَعبدَالحسينَمتعبَسلماَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 20:27:1 PM 4/13/2022 20:27:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 كرارَعليَحسينَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 19:30:1 PM 4/13/2022 19:30:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 مصطفىَعدنانَحمزةَمحمدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 40:31:1 PM 4/13/2022 40:31:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.م.د.مهاَنصيفَجاسمَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 29:32:1 PM 4/13/2022 29:32:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 .م.دَسهامَاحمدَهاشمَقاسماَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 48:32:1 PM 4/13/2022 48:32:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.م.د.ناديةَمجيدَحسينَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 21:34:1 PM 4/13/2022 21:34:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 اَدَعباسَلطفيَحسينَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 28:34:1 PM 4/13/2022 28:34:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 د.اعتدالَسلمانَعريبيَالتميميَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 56:34:1 PM 4/13/2022 56:34:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.د.َاسراءَعبدالزهرةَكاطعَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 24:35:1 PM 4/13/2022 24:35:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.َدَمحمودَتركيَفارسَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 45:37:1 PM 4/13/2022 45:37:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 نضالَخليلَعجيلَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 38:39:1 PM 4/13/2022 38:39:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ساميةَََخليلَََمحمودَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 28:42:1 PM 4/13/2022 28:42:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.د.الهامَمحمدَعليويَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 41:43:1 PM 4/13/2022 41:43:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 المهندسةَهندَفاضلَعبدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 18:47:1 PM 4/13/2022 18:47:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.َد.َأميرَهاديَجدوعَالحسناويَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 53:49:1 PM 4/13/2022 53:49:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 سعدَرضاَفنجان/مَر.مدربينَفنيينَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 48:52:1 PM 4/13/2022 48:52:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 خولةَفيصلَرحمةَهللاَعليَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 08:56:1 PM 4/13/2022 08:56:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 مدرسَدكتورَسوزانَعليَمرزةَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 35:58:1 PM 4/13/2022 35:58:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 المبرمجَواثقَجابرَمجيدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 35:58:1 PM 4/13/2022 35:58:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 Karrar S. Alramhiَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 34:59:1 PM 4/13/2022 34:59:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 رشاَسلمانَعريبيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 35:01:2 PM 4/13/2022 35:01:2 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.د.وسامَعبدهللاَجاسمَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 50:02:2 PM 4/13/2022 50:02:2 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.د.َبيداءَحيدرَعليَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 58:06:2 PM 4/13/2022 58:06:2 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.َم.َنجاةَنجمَعبدَهللاَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 23:24:2 PM 4/13/2022 23:24:2 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.َد.َوسنَكريمَعبدَالرضاَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 56:36:2 PM 4/13/2022 56:36:2 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا.م.د.احمدَنعمهَرسنَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 00:49:2 PM 4/13/2022 00:49:2 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.م.د.َآمالَأحمدَناجيَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 05:58:2 PM 4/13/2022 05:58:2 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.م.د.عبيرَعنايتَسعيدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 25:01:3 PM 4/13/2022 25:01:3 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 مدرسَمساعدَرقيةَعبدَالعباسَسيدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 01:02:3 PM 4/13/2022 01:02:3 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 ا..د.َمثنىَفليفلَسلمانَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 57:03:3 PM 4/13/2022 57:03:3 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 Ass.t.Ahmed rasheedَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 38:24:3 PM 4/13/2022 38:24:3 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.د.َوسنَجاسمَمحمدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 38:54:3 PM 4/13/2022 38:54:3 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.د.ابراهيمَحسينَخلفَالجبوريَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 42:52:4 PM 4/13/2022 42:52:4 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.َدَصفاءَعبدالخالقَحسينَالمندالويَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 13:01:6 PM 4/13/2022 13:01:6 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 زينهَهاشمَجمعةَحسنَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 55:03:6 PM 4/13/2022 55:03:6 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 اسيلَمحمدَحسينَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 55:05:6 PM 4/13/2022 55:05:6 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.د.َحيدرَعليَنعمةَالزبيديَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 39:07:6 PM 4/13/2022 39:07:6 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.زينبَجاسمَمحمدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 05:20:7 PM 4/13/2022 05:20:7 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.د.أحمدَعليَنعمةَالزبيديَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 57:28:7 PM 4/13/2022 57:28:7 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.د.َأحمدَسهامَرشيدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 27:52:7 PM 4/13/2022 27:52:7 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.َاكرامَهاديَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/13/2022 39:42:11 PM 4/13/2022 39:42:11 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 أ.َم.َدَلمىَسعدونَجاسمَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/14/2022 18:33:12 AM 4/14/2022 18:33:12 AM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 االستاذَالدكتورةَانعامَمهديَعليَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/14/2022 03:25:1 PM 4/14/2022 03:25:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 يادجاسممَمَاَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/15/2022 49:52:12 PM 4/15/2022 49:52:12 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 م.َم.َهناديَقيسَعبودَ/َمدرسَمساعدَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



4/15/2022 53:02:1 PM 4/15/2022 53:02:1 PM 

ة َـــهَ ــشَ  شَ َاد  كَ ـــم   ةَ ــــار 

 تقديـــراًَلمشاركتكـــمَالفاعلــةَفــيَالندوةَالعلميةَااللكترونيـــةَالموسومـــةَبـ:
 ((المجاميعَالخاصةَللنقودَفيَاغناءَالبحثَالعلمي))

  13/4/2202  ربعاءاالجامعةَالقادسيةَيومَ /اقامتهاَكليةَاآلثار التي

 َ مــنَالعطــاء نمنحكـــمَهـــذهَالشهـــادةَ,َمتمنينَلكمَمزيداًَ
 
 

 منتهىَخضيرَعباسَالباحث:

 

 العميد

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

 جامعةَالقادسية/ كليةَاآلثار



 


