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 التخفيض  التكميف  ت
 ساعة فقط  2نصابو  العميد  1
 ساعات فقط  4نصابو  معاون العميد لمشؤون االدارية والطمبة والعممية  2
 ساعات فقط 4نصابو  رئيس القسم  3
 ساعات فقط  6نصابو  طالب الدكتوراه 4
 ساعات من النصاب  4يعفى  رئيس الفرع  5
 ساعات من النصاب 4يعفى  مقرر القسم  6
 ساعات من النصاب   4يعفى  مسؤول الوحدة  7
 ساعات من النصاب   4يعفى  مدير مركز الحاسبة  8
 ساعات من النصاب   4يعفى  المحاسب او المدقق عمى ان يعمل في الوحدة المالية والتدقيق  9

 ساعات من النصاب   4يعفى  مسؤول مخزن الكيمياويات  11
 ساعات من النصاب   4يعفى  مشرف ورشة اوحقل او عيادة  11
 ساعة من النصاب  2 يعفى عام  51التدريسي الذي يتجاوزعمره  12
 ساعة من النصاب  2يعفى  مسؤول الحقول والورش  13
 ساعة من النصاب 2يعفى  مسؤول المختبر  14
 يعفى نصف النصاب  مسؤول االحصاء  15
 يعفى نصف النصاب  المكمف باعمال قانونية  16
 يعفى نصف النصاب  المهندسين العاممين في الوحدات الهندسية والصيانة  17

 النصاب / ساعة اسبوعيا   المقب العممي ت
 6 استاذ 1
 8 استاذ مساعد 2
 11 مدرس 3
 12 مدرس مساعد ماجستير 4
 14 مدرس مساعد بكالوريوس 5
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 النصاب العنوان الوظيفي  ت
 11 رئيس مدربين فنيين اقدم  1
 11 رئيس مهندسين زراعيين اقدم  2
 11 رئيس مهندسين اقدم  3
 11 مدير فني اقدم  4
 12 رئيس مدربين فنيين  5
 12 رئيس مهندسين زراعيين  6
 12 رئيس مالحظين فنيين  7
 12 مدير فني  8
 14 معاون رئيس مدربين فنيين 9

 14 معاون رئيس مهندسين 11
 14 معاون مدير فني  11
 14 معاون مخدر 12
 16 امين مكتبة  13
 16 مدرب فني اقدم  14
 18 مهندس  15
 18 مهندس زراعي  16
 18 مالحظ فني  17
 18 مدرب فني  18
 21 معاون مالحظ فني  19
 21 معاون مدرب فني  21
 21 فني 21
 21 معاون مهندس  22
 21 معاون مهندس تقني 23
 21 معاون مهندس تطبيقي  24
 21 معاون مهندس زراعي  25
 21 مرشد زراعي  26
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 التخفيض / ساعة اسبوعيا   التكميف ت
 ساعات  3نصابو  الفنيون العاممون في الوحدات االدارية  1
 يخفض ثمث النصاب  سكرتارية ) العميد، معاون العميد ، مجمس المعهد ، االقسام العممية ( 2
 النصاب  ثمثيخفض  مسؤولوا المخازن والورش  3
 ساعات من النصاب 4يخفض  عاما   51الفني الذي يتجاوز عمره  4
 ساعات من النصاب  4يخفض  طالب  311المكمفون بمتابعة غيابات الطمبة لكل  5
 ساعات من النصاب 3يخفض  المكمفون بالعمل في مركز الحاسبة  6
 ساعات من النصاب 2يخفض  عضو االرتباط تدريب صيفي  7
 ساعات من النصاب 2يخفض  مسؤول المختبر  8

 

 

 

 

 

 

 


