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 أمر إداري                                                                       

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

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

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

اذار لسنة  توزيع منتسيب كليتنا من ) التدريسني واملوظفني والعقود (على خفارات الدفاع املدين لشهر
 .وكما مبني يف اجلدول ادانه2021

 مع الشكر والتقدير                                                            

  املرفقات

 جدول خفارات

                                                                                                   

 قاسم علي خزعل . د. م أ.                                                                                                        

 للشؤون الادارية العميدمعاون                                                                                                               

      2021 /  2  / 28                                                                                                                                                                                                   نسخة منه اىل //   
  مع التقدير...مكتب السيد العميد //للعلم 

  مع التقدير...مكتب السيد املعاون //للعلم 

 موقع الكليه 

  كافة االقسام 

  مع التقدير ...وحدة املتابعة //للعلم   

                          ــــــد2023ــــمعيل حمـرئاسة مجعة ذي قار/قسم املتابعه  
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 2021جدول خفارات الدفاع المدني لشهر اذار لسنة                       
 

 التاروخ اليوم االدم الثالثي ت التاروخ اليوم االدم الثالثي ت

 17/3 اجلمعة امحد جواد كازم 17 1/3 االربعاء م.واثق صرات كامل 1

 18/3 السبت سلي نبيل سبيد 18 2/3 اخلميس سباس صيصل سطية 2

 19/3 االحد امحد سبد اخلضر داجت 19 3/3 اجلمعة سباس رعمة كمال 3

 22/3 االثنني سلي سناوة سبد 22 4/3 السبت ثائر سبد سلي منشد 4

 21/3 الثالثاء ديف صالح خضري 21 5/3 االحد سلي حنني جعفر 5

 22/3 االربعاء م.سامر سبداهلل داجت 22 6/3 االثنني وادر محيد وودف 6

 23/3 اخلميس سلي نبيل سبيد 23 7/3 الثالثاء هاذمسالء حسن  7

 24/3 اجلمعة مشتاق شامن كازم 24 8/3 االربعاء ديف سبد صرحان 8

 25/3 السبت حممد حنني جعفر 25 9/3 اخلميس سبد النيب سبد احلسني 9

 26/3 االحد م.م.امحد سبد احلسني 26 12/3 اجلمعة دعد كازم حسن 11

 27/3 االثنني دعد شدور خضري 27 11/3 السبت وليد راجي ذوجة 11

 28/3 الثالثاء سلي رزاق مطر 28 12/3 االحد سلي خليف مخاط 12

 29/3 االربعاء سبد النيب سبد احلسني 29 13/3 االثنني حسني ذاكر سلي 13

 32/3 اخلميس مصطفى جادم سوده 32 14/3 الثالثاء م.حسني سبد احملسن 14

 31/3 اجلمعة جالل سباس رعمة 31 15/3 االربعاء سلي حمسن مجعة 15

 16/3 اخلميس مجيل دعود سبد 16

 

 // ــــــد2023ــــمعيل حمـ


