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 إداري أمر

 م/ خفارات الدفاع املدني

 السؤرخ في 7/2/11042اشارة الى كتاب رئاسة جامعة ذي قار/قدم الستابعة السرقم 
السذار فيو الى كتاب وزارة التعميم العالي والبحث العمسي /الدائرة القانهنية واالدارية  31/8/2015

والستزسن  18/8/2014في والسؤرخ  15507  /5/2/شعبة الدالمة واالطفاء ذي العدد ق/
الرابعة عمى شسهل جسيع السهضفين بخفارات  تعميسات خفر الدفاع السدني  حيث تشص الفقرة
 …واستشادا" لمرالحيات السخهلة لشا تقرر الدفاع السدني باستثشاء رؤساء الدوائر ومعاونيها

كانهن  لذهرعقهد (عمى خفارات الدفاع السدني السهظفين و التدريدين و التهزيع مشتدبي كميتشا من ) 
 .وكسا مبين في الجدول ادناه 2023الثاني لدشة 

 .…مع الشكر والتقدير

  املرفقات

 جدول خفارات

 قاسم علي خزعل . د. م ا.                                                                 

 للشؤون الادارية العميدمعاون                                                                           

       9299/     29  / 92                                                                                                                                                     نسخة منه اىل //     
  مع التقدير...مكتب السيد العميد //للعلم 

  مع التقدير...مكتب السيد املعاون //للعلم 

 موقع الكليه 

  كافة االقسام 

  مع التقدير ...وحدة املتابعة //للعلم   

                             9292 علي حممد مجعةرئادة مجعة ذي قار/قسم املتابعه 
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 التاريخ اليوم االسم الثالثي ت التاريخ اليوم االسم الثالثي ت

 11/1 االحد وليد راجي ذوجة 11 92/19 اخلميس كازم مشتاق شامن 1

 11/1 االثنني سلي سناوة سبد 12 03/19 اجلمعة حسني ذاكر سلي 9

 11/1 الثالثاء م.د.سيد سلي سمر 93 01/19 السبت امحد جواد كازم 0

 11/1 االربعاء سلي حمسن مجعة 91 1/1 االحد سباس صيصل سطيه 4

 12/1 اخلميس مصطفى جادم سودة 99 9/1 االثنني دعد كازم حسن 1

 93/1 اجلمعة كمال سباس رعمة 90 0/1 الثالثاء سبد النيب سبد احلسني 1

 91/1 السبت ديف صالح خضري 94 4/1 االربعاء امحد سبد اخلضرداجت 1

 99/1 االحد سلي نبيل سبيد 91 1/1 اخلميس ديف سبد صرحان 1

 90/1 االثنني دالم حسن صليحم.  62 1/1 اجلمعة سالء حسن هاذم 2

 94/1 الثالثاء وادر محيد وودف 62 1/1 السبت م.واثق صرات كامل 13

 91/1 االربعاء دعد شدور خضري 62 1/1 االحد حممد حنني جعفر 11

 91/1 اخلميس جالل سباس رعمة 62 2/1 االثنني سلي خليف مخاط 19

 91/1 اجلمعة امحدجواد كازم 03 13/1 الثالثاء ثائر سبد سلي منشد 10

 91/1 السبت سلي نبيل سبيد 01 11/1 االربعاء م.م.امحد سبد احلسني 14

 92/1 االحد سلي رزاق مطر 09 19/1 اخلميس مصطفى جادم سودة 11

 03/1 االثنني مشتاق شامن كازم 00 10/1 اجلمعة سلي نبيل سبيد 11

 01/1 الثالثاء سليحسني ذاكر  94 14/1 السبت سلي حنني جعفر 11


