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 إداري  أمر

 خفارات الدفاع املدينم/                                            
 14/8/2042 املؤرخ يف 7/2/44012اشارة اىل كتاب رائسة جامعة ذي قار/قسم املتابعة املرقم 

السالمة املشار فيو اىل كتاب وزارة التعليم العايل والبحث العلمي /الدائرة القانونية واالدارية /شعبة 
واملتضمن تعليمات خفر الدفاع  48/8/2041يف واملؤرخ  42207  2/2واالطفاء ذي العدد ق/

ع املدين ابستثناء رؤساء الرابعة على مشول مجيع املوضفني خبفارات الدفا  املدين  حيث تنص الفقرة
 ...استنادا" للصالحيات املخولة لنا تقررو  الدوائر ومعاونيها

  ايلول لشهرعقود (على خفارات الدفاع املدين الوففني و املتدريسني و التوزيع منتسيب كليتنا من ) 
 .وكما مبني يف اجلدول ادانه 2022لسنة 

 مع الشكر والتقدير                                                            

  املرفقات

 جدول خفارات

 قاسم علي خزعل . د. م                                                                    

 للشؤون الادارية العميدمعاون                                                                          

     2022/    8   /     14                                                                                                                                                       نسخة منه اىل //     
  مع التقدير... مكتب السيد العميد //للعلم 

  ... مع التقديرمكتب السيد املعاون //للعلم 

 موقع الكليه 

  كافة االقسام 

  مع التقدير ...وحدة املتابعة //للعلم   

                             2022 علي حممد مجعةرئادة مجعة ذي قار/قسم املتابعه 
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