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الهيئــــة العراقيــــة التكليــــف بمهــــام اإلشــــراف علــــى المكتبــــة االفتراضــــية حســــب الكتــــاب  -ت
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 . 1009وبرقم  5/0/1301على شكر وتقدير في 

فــي  0005نقــل خــدمات مــن قســم الشــؤون الهندســية الــى كليــة الهندســة حســب الكتــاب المــرقم  -5
19/0/1301 . 



ق . ض من الشؤون الهندسية حسـب الكتـاب المـرقم  0/1/1301انفكاك من مهام عمله في  -9
 . 0/1/1301في  0193

والمباشــــــرة فـــــــي  0/1/1301فـــــــي  150كتــــــاب المباشــــــرة فـــــــي كليــــــة الهندســـــــة المــــــرقم فــــــي  -9
0/1/1301   

 . 9/1/1301في  195كتاب التكليف بمهام مسؤول وحدة الحاسبة واالنترنيت المرقم  -9

وتكليــف بعضــو لجنــة  1/5/1301فــي  593ة تشــكيل لجنــة امتحانيــة فــي الكليــة بالعــدد اعــاد -6
 لقسم هندسة العمارة .فرعية 

اعفاء وتكليف . يكلف التدريسـي صـالح الـدين عبـد الجبـار مزهـر بمهـام منصـب مقـرر قسـم  -03
 . 09/6/1301في  0099هندسة العمارة حسب الكتاب المرقم 

بـد الجبـار مزهـر مـن مسـؤولية وحـدة الحاسـبات واالنترنيـت اعفاء السـيد م.م. صـالح الـدين ع -00
 . 11/6/1301في  0109حسب الكتاب المرقم 

يكلـــف  1305-1301لجنـــة الفرعيـــة لقســـم هندســـة العمـــارة للعـــام  –تشـــكيل لجـــان امتحانيـــة  -01
ــــــــدين عبــــــــد الجبــــــــار مزهــــــــر عضــــــــوا حســــــــب االمــــــــر االداري  فــــــــي  0539الســــــــيد صــــــــالح ال

05/01/1301     
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