
  

 
 

 
 

 الجـــــامعة األمــــيرآية في بــيروت
   لبـــنان-بـــيروت  

 
 
 
 

 نـــــظام العمـــــل
  

  للمستخــــــدمــــين والعـــمال خــــارج الهــــيئة التعـــــليمــــية
 
 



  

 
 

     صـــفحة    المحتـــــويات    القســــم
 

  ٤   أساس النظام والقصد منه      األول
  ٤   تعاريف واصطالحات    ي الثان

  ٥     تطبيق النظام     الثالث
   ٥     االستخدام     الرابع

   ٦     ساعات العمل     الخامس
  ٧ فترات الراحة األسبوعية وأيام العطل    السادس
  ٧    السلوك أثناء العمل     السابع
   ٨     السالمة     الثامن
  ٨           العناية والتدابير الصحية    التاسع
 ٩  اإلجازات الخاصة واجازات الوالدة     العاشر

     ٩    اإلجازات المرضية     الحادي عشر
      ١١    اإلجازات السنوية    الثاني عشر
    ١٢    األجور والرواتب    الثالث عشر
 ١٢     التعويضات    الرابع عشر

 ١٣  للمستخدمين والعمال إنماء الكفاية المهنية   الخامس عشر
 ١٣    اإلجراءات التأديبية   السادس عشر
 ١٤    إجراءات التظلم    السابع عشر
  ١٥     عوائد العجز    الثامن عشر
 ١٥     إنهاء الخدمات    التاسع عشر
 ١٧     أحكام عامة    العشرون

 
 



 
 القســــم األول

  أساس النـــــظام والقصــــد مـــــنه
 
 
 
وضـــــع هــذا النـــــظام من قبـــل الجـــــامعــــة األمـــيرآــــية في بـــــيروت            -١

وفقــــــا لمتطلـــــــبات الـــــمادة الــــــتاسعة من قــــــانون العمــــــل                                 
اللبنــــــاني، وهـــــو يتضمــــــــن قـــــــواعـــــد العمــــــل وأنظمة                                    

دام الخاصـــــة بمستـــــــخدمي وعمــــــال الجـــــــامعـــــة                              االستخـــــ
 . خــــــارج الــــــهيئــة الـــتعليـــــمية

 
أن القصـــــد مـــن هـــذا الــــنظام هــو اطـــالع مــن يعـــنيهم األمـــر مــن                     -٢

الــمستــخدمـــين والعـــمال عـــلى شــــروط االستــــخدام والعمـــل في                            
الـــجامعـــة وإيجـــاد تفــــــهم أو فى لــديهـــم للقـــواعــــد واألنظمــــة الـــتي             

 .ا عـــالقـــاتهـــم بالـــجامعـــةتخضــــع لهـــ
 
 



  

 
 القســــــــم الــــثانـــــي

  تعــــــاريــــــف واصــــــــطالحـــــــات
 
  

ون للكلـــــمات الــــتالية الـــمعاني المــــــبينة                      الغــــراض هذا النظام، يك                
  :مقــــابلـــــها

 
يقصـــد بــه الشخــــص الذي تستـــــخدمه الجـــــامعـــة ويتعاطى           " مستخـــدم -١

عمــال مكتبيـــــا أو غــــير يـــدوي خــــــارج نطــــــاق التعــــليـــم والذي                      
ويشمـــــل . يخضــــع استخـــــــدامـــــه لقـــــانــــون العمــــل اللبنـــاني                   

لفنيـــين المتــــخصصـــــين واألشخاص اآلخــــرين                   الممـــرضــــات وا      
الذيــــــــن يعـــــــرف عنهــــم آمستخــــــــدمين في آتــــــب تعيينهــــــم أو                

 .عـــــــقود استخـــــــدامهـــــم الخطـــــية
 
ويقصــــد بـــــه الشخــــــص الــــذي تستخــــــدمه الجـــــامعة           " عـــــامـــل" -٢

ويتعـــــــاطى عـــــــمال يــــــدويــــا أو غــــير مكتـــــبي والـــذي يخضـــــع              
 .استخــــــدامه لقـــــانـــــون العمــــل اللبنــــاني

 
ويقصــــــد بــــه نظــــــام العمــــــل لمستخـــــدمـــي وعمـــــال           " النظـــــام" -٣

الجامعــــــة خــــارج الهيئــــــة التعليميــــــة آمــــا ورد في النصـــــــوص                  
الحـــاليــــة ووفـــــق ما يطــــرأ علــــيه مـــن تعــــديـــــالت مـــن وقــــت                   

 .ــرآلخـــــ
 
ــ    " -٤ ويقصــــــد بــــه قـــــانـــون العمــــل اللبنــــاني                    " ــلقانــــــون العم

 وفــــق مــــا يطــــــرأ عليـــــه مــــــن            ١٩٤٦ ايلــــول     ٢٣الصـــــادر في     
 .تعـــــديـــــالت مـــــن وقــــــت الخــــــر

 
ويقصــــد بهـــا الجامعـــــة األميرآيــــــة في بــــيروت                    " الجــــــامعـــة" -٥

وهـــي مـــؤسســـة خــــاصــــة للتعـــليـــم العــــالي ال تتـــوخـــى في                                
نشــــاطهـــا تحقيــــق الربـــح، مســــجلة في واليــــــة نيــــويـــورك ولـــها                

 .روت، لبـــنانجــــامعـــة في بـــي
 



  

  القســـــــم الثــــــالـــــث
 ــــــام تطبــــــيق النظ

 
فيـــــما عــــــدا مــــــا نــــــص علــــــيه بخــــــالف ذلــــك، يطــــبق النظــــام          -١

علــــى جميــــع المستخـــــدمـــين والعمـــــال خـــارج الهيئــــة التعليميــــة                 
ســواء أآــــانوا يعمــــــلون علــــى أســــاس دوام آــــــــامل أو بعـــــض                       

أمـــا المستــــــخدمــــون والعمــــــال خـــــارج الهيئــــــــة                           . دوامالـــ
التعـــليميــــة مــــن غـــيراللبنـــــــانيــــــين فيــــخضـــــع آـــــل منهـــــم                    

ــ           واجبـــــة ــالحكـــــام عقـــــــد استخــــــــدامـــــه وفقــــــا للقــــــوانـــــين الـ
 .التــــطبـــــيق

 
ال يســــــرى هــــــذا النظــــــام علــــــى المستخــــدمـــين والعمـــال خــــارج            -٢

الهيئـــة التــــعليميـــــة الذيـــــن تتـــــعاقـــــد معهــــــم الجامعـــــة لمــــدة                    
معينـــــة تقــــل عــــن أربعـــة اشـــهر، وتحــــدد حقـــــوق وواجبــــــات                      

لئـــــك المستـــــخدمـــــين والعمــــال وفقــــا لعقـــــــود استخــــدامـــــــهم             أو
 .ووفقا للقوانين الواجبة التطبيق

 
 

 



  

 
  القســـــــم الـــرابـــــع

 االستخـــــدام
 
العمــــال وفقــــا       يجـــــري استخــــــدام جميـــــع المستخـــــدمـــين و                           -١

 .لإلجــــــراءات الــــتي تضعــــها الجــــامعــــة لهـــــذا الغــــرض
 
يتعـــــين علـــى طـــــالـــب االستخـــدام ان يقـــوم باألمــــــور التـــاليــة قبــل             -٢

 :اســـتخدامـــه
 
 :ان يقــــدم للجـــامعــــة المســـتندات التـــاليــــة  -أ

تــذآــرة هــويـــة صــادرة عــــن الحكـــومــة اللبنــانيـــة حســب                                  -١
األصـــــول، وفيمــا يختــص باألجنبـــي، إجــــازة عمـــل صــادرة عـــن             

 .وزارة العمـــل
 .شــــــهــــادة التحصيــــــــالت العـــلميــــــة وخبـــــــرة العمـــــــل -٢
 .ــــادة خــــــدمــــــة مــــــن آخـــر صـــــاحــب عمـــل لــديـــهشــــهـ -٣
 .تصـــــــريــح عــــــن وضعـــــــــه العــــــائــلــــــي -٤
 .مســتخرج حــديــث  عــن ســـجله العــدلــــي -٥

 
أن يــــكون الئــقــــــا صحيــــــا للخـــــدمة وفقـــــا لشهـــــادة صــــادرة                    - ب

 .عــــن طبيــــــب تعينـــــــه الجــــامعـــــة
 
 .أن يتقـــــدم ألية فحـــــوص تطلبهــــــا الجـــــامعـــــة  - ج
 
 .بطاقة خدمة او إعفاء: خدمة عســكرية  -د

  
 يعـــــين المســـتخدمــون والعمـــال مــن قبــل الجـــامعــة علــى أساس أهليتهم            -٣

للعمــــل ويــؤخـــذ بعيـــــن االعتبـــار عــوامـــل التحصيــــل العلمـــي                          
ويكـــون قــرار      . والخبـــرة والمهـــارة والكفــــاءة والليــاقـــة للعمـــل                    

الجــامعـــة بشـــأن اختيــــار المــرشـــحين للعمـــل نهــائيــا ولــن تكـــون                     
ــة بإبــــداء أسبــــاب االختيـــار أو الــرفـــض بشــــأن أي          الجـــامعـــة ملـــزم 
 .طلـــب يقــــدم أليها

 
يمكــــن أن يكـــون تعييـــن المســتخدم أو العــامــل للعمـــل لـــدى الجـــامعــة              -٤

 .بمـــوجــب عقـــد خطـــي أو آتــــاب تعييـــن



  

 
ــ      -٥ ــه الفقــــرة الثــانيـــة مـــن القســـم الثـــالـــث،       فيمـــا عـــدا مـــا نص ـــت علي

يخضــــع آــــل مســــتخدم أو عـــامــل جــديــد لفتـــرة تجــربـــة مــدتـــها                   
ويمكـــن إنهاء خــدمــاتــه أثنـــــاء هـــذه الفتـــرة بـــدون           .  ثـــالثـــة اشــــهر 

 .ــانـــون العمــــــلإنذار وفقــــا الحكـــــام قـ
 
عنـــدمـــا تشــــغر وظيفـــة، تبـــذل الجـــامعـــة قصـــارى جهـــدها لــملء                  -٦

الــوظيفـــة أو الــوظــائــف الشـــاغــرة مــــن قبـــل المســـتخدميــن             تلــــك
ــ        . والعمـــال الــموجــوديــن لــديـــها      امعـــة ولـــهذا الغــــرض تطـــبق الجـ

نظـــام التــرقيـــة ومل  الـــوظـــائــف الشـــاغــرة مـــن الـــداخـــل عنـــدمـــا             
تـــرى الجـــامعـــة أن المســتخدم أو العــــامـــــل يســــتوفـــي المــــؤهـــالت           

 .الـــالزمــــة للعمــــل المطلــــــوب
 
مــــــع مــــراعــــاة أحكام القســــــم الثــــــالـــــث عشــــر مـــــن هــــذا                         -٧

النظـــــــام يجــــــوز أن يطـــــلب مـــــــن المستخــــــدم أو العــــــامل أن                       
في أي عمـــــــل أو في أي مـــوقــــع تعينــــــه الجـــامعـــــة                                 يعمـــــل

لعمــــــل التي تقــــــــررها          وذلـــــــك علــــــى أساس متطــــــلبـــــات ا                  
الــــــجامعــــة علـــــى أن تكـــــــون طبيــــــعة العمـــــــل متســــــاوية                          

 .بشكــــــل عـــــــام مـــــع العمـــــــل الـــذي استخـــــــدم مــــــن اجلـــــــه



  

 
 

  القســـــــــــم الــــــــــــخامس
  ســــاعـــــــــــات العمــــــــــل

 
علـــى المستخــــدمــــين والعمــــال أن يــــراعــــوا المـــواعيــــد بكــــل                        -١

 .دقــــة وان يتقيــــــدوا بســـــاعــــات الـــــدوام المنشــــورة
 
 تضــــــــع الجـــــامعــــة جــــداول وســــــاعــــات العمــــل لجميـــــع                            -٢

وتعـــــلــق .  مستخـــــدمـــــين والعمــــال على أســـــاس العمــــــل األسبوعي     ال
 .الجــــــامعـــــة في مــــــحل العمــــــل بيــــانـــــا بســــاعـــــات العمــــل

 
تحـــــــدد ســـــاعــــات العمـــــل األســـــبوعية لجميــــــع عمـــــال                                   -٣

ومستخـــــدمـــــي الــــجامعـــة بأربــــــعين ســـاعة مــــوزعـــة علـــى                        
خمســــــة أيــــــام وتقــــــوم الجـــامعـــــة بتحــــديــــد أيــــــام التعطيــــــل                

 . وفقـــــا لمقتضيـــــــات العمـــــلاألسبـــــوعية
 
ولألسباب الـــــتي تــرتئـــيها أن             للجـــــــامعة بمحـــــض اختيـــــارهــــا         -٤

تخفــــــض ســـــــاعــــات العمـــل ألي مستخـــــدم أو فـــريـــق مــــن                             
المستخـــــدمـــين وألي عـــــــامـــــل أو فــــريــــق مــــن العمـــال للمــــدة                 

ــ       ـــــد العمــــــل بجـــــــداول   الـــــتي تـــريـــــدهــــا آـــما يحــــق لــــها أن تعي
الـــــــدوام الكــــامــــل ضمـــــــن الحــــــد األعلى لســــــاعـــــات العمـــــــــل       

 . مـــن هــــذا القســـــم٣ و ٢المبـــــين في الفقــــرتــــين 
 
ـــل في الحــــــاالت االضطـــــراريـــة يـــحق للجـــــامعــــة أن تشغـ                                 -٥

المستخـــــدمــــين والعمـــــال ســـــاعــــات إضافية مــــع مـــراعــــاة أحكام             
وان ســــــاعـــات   .   مــــن قـــــانـــون العمـــــل        ٣٤ و      ٣٣المــــادتـــــين   

العمــــــل اإلضـــــافية هــــي الـــوقــــت الـــــذي يعمـــل فيــــه زيـــــــادة                   
ـــن الـــــجدول األسبـــــوعي العـــــادي ولكــــي يستــــحق المستخـــــــدم أو        عـ

العــــامـــل أجرا عـــن الســــاعات اإلضافية يجـــــب أن يكـــــون قــــد أذن                  
لـــه خطــــيا حســــب األصـــــول مــــن قبـــــل الـــــجامعــــــة بالعمــــــل                 

ـــح المستخـــــدمـــون والعمــــال المصــــرح لـــــهم اجـــــر         ــويمنـ. اإلضافي
للســــاعــــات اإلضـــــافية أو إجـــــازات بــــدل الســــــاعـــــات اإلضــــافية          

 .وفقـــــا الحـــكــــام قــــانــــون العمــــــــل



  

  القســـــــــــم الســـــــــادس
 فـــــــترات الـــــــراحــــــة االسبـــــوعيــــــة وايــــــام العطــــلة

 
 
تمنـــــح الجــــامعــــة لكــــل المستخـــــدمـــــين والعمـــــال فــــترة مـــن                      -١

 ســـــــاعـــــة متـــــوالــــية عــلــى األقــــل في          ٣٦الـــراحـــة مــــــدتهــــــا    
 .األسبــــــوع

 
منــــــح الجــــامعـــــة للمستخــــدمـــــين والعمـــــال في آـــــل سنـــــة                        ت -٢

عطـــــال نظـــــاميــــــة بــــاجــــر، حســـــب مـــــا تسمــــح بــــه                                      
ويكـــــون مجمــــــوع العطــــــل النظــــاميــــــة          . مقتضيــــــات العمـــــــل   

  يــــومــــا في        ١٧لجميــــع العمــــــال والمستخــــــدمـــــين        الممنــــوحــــة   
 .السنـــــــة

 
تعـــــــين الجــــــــامعـــــــة مــــــن وقــــت آلخـــــر أيــــام العطـــــــلــــة                    -٣

المـعتمــــــــدة الـــــتي تــــوزع عــــــادة علــــــى أســــاس األعيـــــاد                             
ـوطنيــــة الـــــــرسميـــــة واألعيـــــــاد الدينيــــــــة المتبعـــــــة، ويبل ــــــغ       الـــ

آــــــل تعـــــديــــــل يطـــــــرأ علـــــــى جــــــدول العطـــــل الى وزارة                       
 .العمــــــل

 
إذا طلـــــب الى مستخـــــدم أو عــــامـــــل ان يعمــــــل في يــــوم راحــــة                       -٤

أسبوعــــية أو يــــــوم عطـــــلة فيــــــدفــــع لــــه اجــــر عــــن ذلــــك                            
 .العمـــل أو يمنـــــــح إجـــــــازة مقـــــابـــــلة بـــاجـــــر

 



  

 
 القســـــــــــم الســــــــــابع

 الســــــلـــــوك اثنـــــــــاء العمــــــــل
 
 
 
ظــــــر مــــــن المستخـــــدمــــــين والعمــــــال أن يـــــــؤدوا ســــــاعة                  ينت -١

 .عمـــــــل آــــــامـلــــــة عـــــن آـــــل ســــــاعــــة مـــن األجـــــر
 
يتـــــــوجـــــب علـــــى المستخــــــدم أو العــــامـــــل الـــــذى يستخـــــدم                      -٢

علــــى أســـــاس الـــــدوام الكـــــامـــــل أن يكـــــــرس آــــل وقتـــــه                             
وال يحـــــق  .  للـــواجبــــــات المعينــــــة لــــه في خـــــدمـــــة الجـــــامعـــــة       

لـــه أن يتعـــــاطـــى أي عمـــــل آخــــر اال بــــأذن خطــــي صـــريــــح                         
 .ـــةالجــــامعـ مــــن 

 
علـــــى المستخـــــــدمين والعمــــــال الــــذيــــن يتعـــــاطــــون أعمــــال                     -٣

الــمراســـالت والعقــــــود والقيـــــــود والـوثــائــــق والحســــابـــات                              
والمعـــلومـــات الطبيــــة ان يــــــدرآـــــوا أن عمــــلهــــم ســـري وانــــه                   

البحــــــث فيــــــه فقـــــط فيمـــــــا يختــــص بعمـــــلهـــم ومـــــع                 يمكــــن
 .األجـــــراء المفــــوضــــين بــــــذلــك

 
يتــــوجـــــب علــــــى المستخـــــدمــــــين والعمـــــال أن يقتصــــــروا علـــى           -٤

 الخصـــــوصيــــة ومـــــن استعمــــــال    الحـــــد األدنـــــى مـــن الزيـــــــارات   
الـهــــــاتــــف ألغراض شخصيـــــة وتسمــــح الجـــــامعــــة بمثــــل تلـــــك            
الـــزيـــارات والمكــــالـمـــات الـهــــاتفيــــة فقـــط السبـــــاب ضـروريــــة أو        

 .مستعجـــــــلة
 
يجـــوز ألي مستخـــدم أو عـامـل أن يقـود أو يشغــل أو يديـــر أو يستعمــل                 ال -٥

بأيـــــة طـريقــة مـــن الطــــرق سيــارات الجــامعــــة أو معــــــداتهـــــا أو                 
 .اآلتهــــا أو أدواتهــــــا مـــا لم يكــــن مـــأذونـــا لـــه بذلـــك صـــراحـــة

 



  

 
 

  القســـــــــم الثـــــــامــــــن
 الســـــــالمـــــة

 
 
يتـــــــوجــــــب علـــــى آـــــل مستخــــدم وعــــامــــل أن يتقيـــــد بأنظمــــة             -١

الســــــالمـــة والــــوقـــايـــة مـــن الحـــرائـــق الموضــــوعــــة مــــن قبــــل         
 .الجــــــامعــــة

 
يتـــــوجــــب علــــى المستخـــــدم أو العــــامـــل الــــــذي يقــــع لـــــه                             -٢

حـــادث ينتـــــج عنــــه إصــــــابة شخصيـــة أو ضــــرر للممتــــلكــــات أن              
ــ غ الحـــادث فـــــورا الى رئيســــــه        وعلــــى المستخــــدم أو العـــامـــل      . يبلـ

ــرآــــز العنــــايـــة الطبيــــة في       مـ يب ان يبـــــل غ بســــرعــــة       الــــذى أص  
 .الجــــامعـــة آــــــل األضــــرار الـــــــتي أصــــــابته

 



  

 
 القســــــم التـــــاســــــع

 العنايــــــــة والتدابـــــــير الصحيــــــة
 

 
يتــــــوجب علـــــى آــــــل مستخـــــدم وعــــامـــــل أن يتقيـــــد بأنظمة                          -١

 .العنـــــايـــــة والتــــدابـــــير الصحيــــة الــــتي تضعهــــــا الجـــــامعـــة
 
يـــحق للجـــــامعــــة أن تطــــلب الى أي مستخــــدم أو عــــامــــل أن                                  -٢

طبيــــــا أو يــــلقــح مـــن وقـــــت آلخــــــر أثناء خـــــدمتــــه                          يفحـــص
ـون قـــــرار الطبيـــــب المعــــين مــــن الجــــامعـــة الجـــــراء                             ويكـــ

 .الفحـــــص أو إعـــــادة الفحـــــص أو التطعيـــــم نهــــائيــــا
 
تقــــــدم الجـــــامعــــة مشـــروعــــا لضمـــان الصحي لكــــل مستخـــــدم أو               -٣

عــــامـــــل يعمــــل علـــى أســـــاس نصـــــف الــــدوام أو اآثـــــر وذلــــك               
 .وفقــــا للشــــروط واألحكام الــــواردة في المشـــــروع الــــمذآــــور

 
يدفع فــرع ضمــان المرض واألمومــــــة في الصندوق الوطنــي للضمــان                    -٤

 عائالتــهم    االجتماعــي لألجـــراء المضمونين والمســـتفيدين من أفـــــراد                  
ثمانــين بالمـاية من ثمــن األدويـــــة التي يصفها األطـــــباء المتعاقدين مع                       
الضمان وذلك ضمــن الشـــروط المحــددة في قانـــون الصندوق الوطني                          

 .للضمــان االجتماعي ووفـــقا للقوانيـــن الواجبــة التطبــيق
 



  

 
 

 القســــــــــم العــــــــاشـــــــــر
 االجــــازات الخــــاصــــة واجــــازات الــــــوالدة

 
 
تمنــــــح الجـــــــامعـــــــة لكـــــــل مستخـــــدم أو عــــامــــل فقــــد أبـــاه أو               -١

أمـــــه أو زوجتــــــه أو أحـــــد أوالده إجــــــازة أقصـــــاها ثالثــة أيــام باجر             
ــــــاها يومـــــين في حـــال فقـــدان شــقيقه، شــقيقته، حفيــده،          واجـــــازة أقص 
 .جـــده أو جدتــــه

 
يـــــــجوز منـــــــح إجــــــازة بــــــدون اجـــــر في أحــــوال استثنـــــائيــــــة            -٢

بمــــــوافقــــة الجـــــامعـــــة وإذا تجـــــاوزت مـــــدة هـــــذه اإلجــــازة                        
ــ            دمــــــة ثـــــالثـــــين يـــومـــا تحســـــم هــــــذه الـمـــــدة مــــــن مــــدة خـــ

 .المستخـــــدم أو العـــامـــل
 
ال يــوجــه أي إنذار لألجيـــر أثناء اإلجازة السنوية، اإلجازة المرضية أو خالل              -٣

 .فترة الحمل أو إجازة الوالدة
 

 للمستخــــــدمات والعــــامــــالت المتــــزوجـــات ان ينلــــن إجــــازة        يحــــــق -٤
تشمـــــل المــــدة  )  يــومــــا ٤٩(والدة بـــأجـــر مـــدتهـــا ســــبعة أســـــابيع         

الـــتي تتقــــدم الــــــوالدة والمـــــدة الــــتي تـليـــها، ويحظ ــــر علــــى                            
ــدمــــة أو العـــاملـــة أن تعــــــود الى عملهــــا قبــــل انقضـــــاء                    المستخـــ

ويحظر أن نصرف    .   علــى تاريـــخ الوالدة   )  يــوما ٣٥(خمســــة أســـــابيع    
أي أجـــــيرة من الخدمـــة أو يوجـــه اليــــها أي إنــــذار خـــالل فترة الحــمل                

 .أو الوالدة
 



  

 لحــــــــاد ى عشــــــرالقســــــــم ا
  االجــــــازات المـــرضيــــــة

 
 
يـحـــــــق للمستخـــــدم أو العـــــامـــــل إجازة مـــــرضيــــة إذا لم يكـــــن                     -١

قـــــادرا علــــى العمــــل بسبــــب مــــرض أو إصابة شــــرط أن يصــــــادق            
أو يتــــوافـــق علــــى العجــــز عـــن العمـــل طــبيب تــابــع لمــرآـــز                           

وللمســـتخدم أو العــامــل المـــذآـــور       . يـــة فـــي الجـــامعـــة    العنــايـــة الطب  
  :الحـــق بإجازة مــرضيـــة تحــــدد آمـــا يلــــــي

 
ــ                 -أ ي خمســـة عشـــر يــومـــا باجــر آامــــل للشـــخص الــذي  قضــى فـ

 .الخــــدمــة اآثـــر مـــن ثـــالثــــة اشـــهر واقـــل مـــن ســــنتين
 

شـــهر بــأجــر آــامــل وشـــهر وبنصــف اجـــر لألشخــاص الذيـــن                    - ب
 .قضـــوا فــي الخـــدمــة ســنتين واقـــل مـــن أربــع ســـنوات

 
شـــهر ونصــف الشــهر بأجــر آامـــل وشــهر ونصـــف الشـــهر                              - ج

بنصـــف اجـــر لألشخـــاص الذيـــن قضـــوا فـــي الخـــدمــة مـــن                         
 .أربـــع ســنوات اقـــل مــن ســـت ســـــنوات

 
شـــهران بأجـــر آامـــل وشـــهران بنصـــف اجـــر لألشخـــاص الذيــن              -د

واقــــل مـــــن عشــر      قضـــوا فــي الخــدمــــة مـــن ســــت ســـنوات                
 . ســـــنوات

 
شـــهران ونصـــف بأجـــر آامـــل وشــهران ونصـــف بنصــف اجـــر                -ه

لألشخـــاص الذيــــن قضـــوا فـــي الخـــدمــــة عشـــر ســـنوات ومـــا                
 .فـــــوق

 
ــ          -أ  -٢ ـن اإلجـــازات  يعــــر ض المســـتخدم أو العــامـــل نفســه للحـــرمـــان م

الــمرضيـــة المــدفــوعــة األجـــــر فــي حــــال ثبـــوت مخـــالفتـــه                      
 .لألنظمـــــة المتعلقــــة بتـــلك اإلجــــازات

يحـــــرم المستخـــــدم أو العـــامــــل مـــــن آــافـــة الفـــوائــــد                                   - ب
ء والمعـــالجـــة واألدويــــة الــتي         والمـــزايـــا الخـــــاصـــة باالستشفــا     

تمنحهــــا الجـــامعـــة وفقـــا ألي مشـــروع يكــــون معمـــوال بــــه                         
لديهـــــا وذلـــك إذا لم يتقيـــــد المستخــــدم أو العـــامـــل بأنظمــــــة                        

ينـــــه أو بإرشــــــادات الطبيـــب الــذى تع                  الجــــامعـــة الصحيــــة 
 .الجـــامعـــة



  

 
ال يستفيـــــد المستخــــدم أو العـــامــــل مــــن اإلجــــــازات الــــــمرضيــــة               -٣

إال عنـــــد حصــــول المـــــرض ووفقـــــا للفقـــــرة األولى مـــن هـــذا                            
 .القســـــم

 
ــ                            -٤ ــتي استعمــــــلهــا       إذا تجــــــاوزت اإلجـــــازة المـــــرضيــــــة الـ

المستخــــــدم أو العــــــامــــل مـــــدة شهـــــر يحـــــق للجـــــــامعـــــة أن                    
تخفـــــض إجــــــازته السنـــــويـــة وفقـــــا الحكـــــام قــــانــــون العمـــــل                

السنــــوية عـــن     شـــرط اال  تقـــــل  بـــاي حـــــال فــــترة اإلجـــــازة                              
 .ثمـــــانيـــة أيـــــــام

 
ال يحــــــق للجــــــامعــــــــة ان تنهــــــي خدمــــــــات مستخــــــدم أو                              -٥

عــــامــــــل أو ان تنــــــذره بإنهـــــاء خــــدمتـــــه أثنـــــاء اإلجــــــازة                          
ــ               اء الحـــــالــــة الــــــواردة في               الســـنوية أو المـــــــرضيــــــة باستثنــ

 .الفقــــــرة الخــــامســــة مـــن القســــم الـــــرابـــع مـــــن هـــــذا النظــــــام
 

تصبح الجـــامعـــة بحـــل من الموانـــع المذآـــورة أعـــــاله إذ اســـتخدم                       - 
 .األجــــير فــي مكان آخـــر خالل تلك المدة

 
 



  

 
  القســـــــــم الثــــــانــــــي عشـــــــر
  االجـــــــازات السنـــــــويــــة

 
يمنـــــح المستخـــــدمــــون والعمـــــال الــــذيــــن أتمــــوا سنـــة آــــاملـــة أو          -١

 :اآثـــر مــــن الخــــدمـــــة إجــــازة سنــــوية بـــأجـــر آـــما يلــــي
 

خمســـــة عشــــر يـــوم عمـــل لألشخـــــاص الـــذيـــــن لهـــــم في                           -أ
 .الخــــدمـــة لغــــايــــة سبــــع سنــــوات

ســـبعة عشـــر يــــوم عمـــل لألشخـــــاص الـــذيــــن لهم في الخدمة                      -ب
 .اآثر من سبع سنــــــوات ولغـــــايــــة أربــــع عشـــــرة سنـــة

عشــرون يوم عمـــل لألشخاص الــذيـــن لهــــم فــي الخـــدمــــة اآثـــــر            - ج
مـــــن أربـــــع عشـــــرة سنـــــة ولغــــــايــــة إحـــــدى وعشـــرين                      

 .سنــــــة
خمســـة وعشـــرون يــــوم عمــــل لألشخـــــاص الــذيـــن لهــــم في                      - د

 . اآثـــر مــــن إحـــــدى وعشــــــريـــن سنـــةالخــــدمــــة
 
أن أيــــــام الــــراحــــة األسبـــــوعية الــــواقعـــة ضمــــن مــــــدة                                     -٢

 .اإلجــــــازة السنـــــويــــة ال تعتــــبر جـــــزءا مـــــن اإلجــــــازة
 
يقــــــرر تــــاريــــخ اإلجـــــازة السنــــويـــة مــــن قبـــــل الجـــــامعـــة                        -٣

علــــى ضــــؤ متطلبـــــات العمــــل وتــؤخـــذ بعـــين االعتبـــــار رغبـــــات           
ويكـــــون قــــرار الجــــامعــــة بشـــــأن             . المستخــــــدم أو العــــامـــــل        

 .ـويــــة نهـــائيــــاــيــــد تـــــاريـــــخ اإلجــــــازة السنــتــــحد
 
يجــــب علـــــى المستخــــــــدمـــــين والعمـــــال ان يــأخـــذوا إجـــــازاتهم                -٤

وال يجــــوز تـــراآــــم اإلجـــــازة آمـــــا ال يـــــجوز نقلهــــــا             . سنـــــويــــا
 الى سنــــــة تـــاليــــة إال في الحـاالت الخـاصـة بعـد موافقـــــة الجــــامعـــة                 

علــى أن يأخــــذ المستخــــدم والعــــامـــل ستــــة أيـــــام متتـــاليــة مـــن                       
إجــــازتــــه المستحقـــــة وينقـــل مـــا تبقـــــى منهــــــا الـــى السنــــة                             

 .   القــــادمــة عــــلى أن يــأخذهــــا دفعــــــة واحـــدة
 
تنتظـــــر الجـــــامعـــــة مــــن آـــــل مستخـــــدم وعــــامــــل أن يـــأخــــذ                 -٥

إجازته السنــــــويــــة في ميعــــادهــــا وال يــــحق لــــه أي بـــــدل عنهـــا إال              
 .فـــي الـــحالـــة المنصـــوص عليهـــا في البنـــد السادس التـــالــــــي



  

 
في حال إنهــــــاء خـدمـــة المستخـــــدم أو العامـــــل الـــذى قضـــى سنـــة أو               -٦

اآثــــر في الـــخدمـــة، الي سبـــب مـــن األســــــبـاب، يـــدفـــع لـــه اجــــره            
 عـــن أيــــــام اإلجـــــازة السنــــويـــــة المتجمعــــة لغــايــــة تــاريــخ إنهاء              

ـدمتــه شـــرط التقيــــد بأحكام الفقـــرتــــين الــــرابعــــة والخـــــامســــة                خـ
 .مـــــن هــــــــذا القســـــــــم

 



  

 
  القســــــــم الثـــــــالــــــث عشـــــر

  االجــــــور والــــرواتــــــب
 
تــــدفــع أجــــور ورواتـــــب المستخـــــدمـــــين والعمــــــال بالعمـــلة                            -١

 .اللبنانيــــة
 
تحـــــد د األجـــــور والـــــرواتـــــب وفقـــــا لجـــــدول تصنيــــــف                                   -٢

وســــل م األجــــــور والــــرواتـــب المتبعــــين فـــي                                 الــــوظـــائف
ـــب الجــــــدول    وتصن ـــــف آـــــــل وظيفـــــة بمــــوجـ           . الجــــــامعــــــة

الــــمذآــــور آمــــا يوضـــــع نطـــــاق للــــــرواتــــب واألجـــــور لكــــل               
 .فــــئة مــــن الفــــــئات المصنفــــــة

 
يعــــــين آــــل مستخـــــدم أو عــــامــــل في التصنيـــــف الخـــــاص                                -٣

بـوظيفتــــه لنظـــــاميـــة ويمنــــح الزيـــــادة في األجــــر والــــراتــب مــــن             
قبــل الجـــــامعــــة بمــــوجــــب جــــدول تصنيف الوظـــائف ضمــن                             

 . ـا فــــي سلــــم األجــــــور والرواتـــبالحـــدود المنصـــوص عليهــ
 
جور والـرواتـــب  األ يجـــوز تغيـــير جـــدول تصنيــــف الــوظـــائـف وسلــــم       -٤

مـــن قبـــل الجـــامعـــة حسبمــــا تقتضيـــه حســـن إدارة األجــــور                                    
والــــرواتــب أو إذا تطلبـــت ذلـــك الظــــروف أو القـــوانيـــن المحليــــة                      

 . المعمــول بهـــا
 
ال تـــؤثر أحكــــــام هذا القسم على الــرواتــب واألجــــــور المنصــــوص                      -٥

 .عنـها في عقــود العمــل



  

 
  القســــــم الـــرابــــع عشـــــر

  التعــــويضــــات
 
يدفـــع الصنـــــدوق الوطـــــني للضمــــان االجتمــــاعــــي تعــــويضــــا                     -١

عـــائلــــيا للمستخــــــدمــــين والعمــــــال المستفيـــــــديـــــن مــــن                                 
ويتـــــوجـــــب علـــــى آـــــل       .  انـــــون الضمـــــان االجتمــــاعـــــي      قـــ

يبلــــــغ رئيســـــه أي تغيـــــير يطـــــرأ                         مستخـــــدم أو عــــامـــــل أن 
خـــــالل عشــــرة أيــــــام                     علــــــى وضعـــــــه العــائلـــي، وذلـــــك 

ــــــذا التغيـــــير، وان يقـــــــد م األدلـــــة الكافيــــــة                مــــــن حصـــــول ه      
المطـــلوبــــة، وعنـــــد إبــــالغ ذلـــــــك التغيـــير حســــب ألصـــــــول                      
تقـــــــوم الجـــــــامعـــــــة بأخطـــــار الصنـــــدوق الـــوطــــني للضمــــــان          

 .االجتمــــــاعــــي بـــه
 

منـــح الجامعة تعويضــــا خاصــــا للمستخــــدمين والعمــــــال الذيـــن                          ت -٢
بخــــالف (يعمـــــلون دوامــــا آامــــال فــي الليــــل وللمناوبــــات المنتظمــــة        

، وتحــــدد الجامعـــــة مقــــدار ذلـــك                    )منـــاوبـــات النهــــار المنتظمة         
ذي يحســــب عــــن آـــل منـــاوبـــة يـــوم على حده ويـــدفع          التعـــــويـــض الـ 

 .مـــرة آـــل شــهـــر



  

 
 القســــــم الخـــــامـــــس عشـــــــر

  انمـــاء الكفــــــايــة المهنيـــــة للمستخـــــدمــــين والعمـــــال
 

ــ              -١ ـدريـــب المهــــني والفـــني          تشجــــــع الجـــــامعــــــة مشــــــروع التـــ
المتعــــلـق بالـوظيفـــة بغيـــة إنمـــــاء آفــايـــــة المستخـــــدمــــين                                   
والعمــــــال الحاليــــين لسد حاجات الحالية والمستقبليــــــة مــــن بينهــــم                       

 .حيثـــــما أمكـــــــن ذلـــك
 
تمنـــــح الجـــامعـــة مستخــــدميهـــا مــن ذوى الكفـــــاءات امكــــانيــة                           -٢

تسجيـــل انفسهـــم، بــرســــوم مخفضـــة، في الـــدروس الــتي لـــها صـلــــة             
. بعمـــــلهم وذلـــــك بغيـــــة مســاعـــدتهــــم في تقـــدمهـــم المهـــني                               

 .روط ذلــــك التسجيــــــلــعـــة مـــن وقـــت آلخــــر شـــوتعـــلــــن الجــــام
 



  

 
 

  القســــــم الســـــادس عشــــــر
 االجـــــراءات التـــأديبيـــــة

 
 
تتخــــــذ الجــــامعــــة اإلجراءات التــــأديبيــــة بشـــــأن قيـــــام                                            -١

المستخــــــدمــين أو العمـــــــال، أو عـــــدم قيــــــامهــــــم، بــأي عمـــــل ال              
 .يتفـــــق ومصـــلحــــة الجــــامعـــــة

إن أنـــواع األعمـــال الـتي تـدعـــو التخاذ اإلجــراءات التـأديبيــــة تشمــــل                    
  :مـــا يـلـــــي

 .إعطــــاء معـــلـومــــات مغـلــــوطــــة عنــــد طلــب االستخـــــدام -أ
 بـــأي تغيـــــير يطــــرأ في الـــوضـــع                       عـــدم إشعار الجــامعــــة         - ب

 .العــائلـي
عـــدم التقيــــد بــانظمــــة الجـــــــامعة الخـــاصــة بالســــالمــة                                 - ج

والعنـــايـــــة الصحيـــة أو التـــدابير الصحيـــة أو غيــرهــا مــــن                            
 .األنظمــــة الـــداخليــــــة

التغيـــب عـــن العمـــل بــدون تـــرخيص ولســــبب ال تقبلــــه                                       -د
 . الجــامعــــة

اســـتعمال معــدات أو مـــواد أو ممتلكـــات الجـــامعــة بــدون                                        - ه
 .تــــرخيص

 .التـــأخيــر المتكـــرر بــــدون عــــذر شـــرعــي -و
 .التمــــــرد  -ز
 .عـــدم العمــــل بنشـــــاط - ح
 .ــــاجــرة والعـــراك فـــي مكـــان العمــــلالمش  - ط
 .عــــدم التبليــــغ عـــن الحــــوادث التــي تطـــرأ أثنـــــاء العمــــل - ي
 .عـــرض أو قبــــول الرشــــوة أو الهـــدايـــا أو العمـــولـــة - ك
 .إفشـــــاء األمــــــور الســـريـــــة - ل
ــــل مخـــــل باآلداب، تنـــاول أو حمـــل المشــروبــات                  اقتــــراف عم   - م

 . الروحيــــة، أو حمـــــل األسلحـــة داخــــل أســـــوار الجـــامعـــــة



  

 
تتخــــــذ اإلجـــــراءات التـــأديبيــــة شـــكال مـــــن األشـــــكال المبينـــة                        -٢

 :ـالفـــةأدنــــــاه حســــب أهميـــــة المخــ
 .التـــوبيــخ الشـــــفهي  -أ
 .اإلنــــــذار الخطــــي - ب
التــوقيــف عـــن العمــــل بــــدون اجـــر لمـــدة ال تتجـــاوز الثالثــــة                     - ج

 .أيــــام عـــــن المخــالفـــة الواحــــدة
 .التســــريح مـــــن خـــدمـــة الجـــــامعـــــة -د
 مـــن  ٧٤فصــــــل االجيـــر الحـــدى االســـباب الـــواردة فـــي المـــادة             - ه

 مــن القســـم       ٨ و       ٤قــانـــون العمــــل المــذآــورة فــي الفقــرتيــن                
 .التــاســع عشـــر مــــن هـــذا النظــــام

 
 تقـــرره    ان اي اجـــراء تــأديبي يتــوجب اتخـــاذه فـــي أيــــة حــالـــة                             -٣

 .الجـــامعـــة وفقــــا الحكـــام قــانـــون العمــــــل
 
اذا لحــــق بالجـــامعــــة ايــــة خســــارة مــاديـــة نتيجـــة لخطـــأ فــــادح أو                 -٤

اهمــــال أو مخــــالفــــة لهـــذا النظــــام يحــــق للجـــامعـــة ان تســـترد                          
تـــلك الخســــارة مـــن راتـــب المســـتخدم أو العــامــل الــذى                            قيمـــة

ويجـــب اال يتجـــــاوز، فــي ايــــة حـــال، المبلـــغ المســـتقطع مـــن         . ســــببها
. الراتـــب لهـــذا الغـــرض اجــــر خمســـــة ايــــام فـــي الشـــهر الواحـــد                   

ـة تعــــد مــــرور خمســــة عشــــر يــومـــا          ــلعقــوبـولــــن تفـــرض هـــذه ا     
مــــن تـــاريخ التحقـــــق مـــن اقتـــراف الخطـــأ أو االهمــــال أو                                         

 .المخـــالفـــــة
 
عندمـــا يجــــري تــوقيف مستخدم أو عــامــل الســـباب قــانــونيــة فيعتبـــر                -٥

. هـــذا المســــتخدم أو العـــامـــل مـــوقــوفــا عـــن العمـــل بـــدون اجـــــر                 
ويتــــوقــف قـــرار الجـــــامعـــــة فيمــــا يتعلـــق بــاستمـــــرار                                          

ــ      ــى طبيعــــة التهـــــم الـــموجهـــــة اليــــه ومــــدة                          استخـــدامــــه عل
 .القضيــــــة تـــوقيفــــه ونتيجــــة 

 



  

 
 

  ســـــابــــع عشــــــرال القســــــم
 اجـــــراءات التظــــلــــم

 
 
يعـــــرض المستخـــدم أو العـــامـــل تظـــلمـــــه أوال الى الجـــامعــــة للنظـــر           -١

والتـــــدقيـــق فيــــه بالطــــرق المقــــررة للنظـــــر في التظـــلمـــات وذلــــك           
 قبـــــل ان يقـــــوم بعـــــرض هـــــذا التظلـــــم علـــــى ايـــــة سلـــــطة أو                   

 .هيئــــــــة اخــــــــرى
 
تعـــــــين الجــــامعـــــة الطــــــرق المنــــاسبـــــة لتــــأمــــين النظـــــر في                 -٢

 .ــــةتظلـــــــم المستخــــدم أو العــــامـــــل بصــــــورة ســــريعـــة وعـــــادلـ
 
 
 
 



  

 
 

  القســـــم الثـــــامـــــــن عشــــــر
 عوائـــــــد العجــــــــز

 
 

في حـــــالـــة اصــــابـــة العــــامـــل بعجـــــز نتيجــــة حــــادث يقـــــع                           -١
ثنــــــــاء العمــــــــل المعــــــين لـــــــه وبسببــــــــه، تمنــــــح الجــــــامعـــــة ا

ــدتــــه عــوائـــــد للعجــــــز والتطبيــــــــب وفقـــــــا لمشـــــروع خــــاص اعـ   
للعمـــال الــــذيــــــن يقـــومــــون بـاعمـــــال يــــدويـــــة وذلـــك مــع                            

النصــوص القـــانـــونيــــة المتعــلقــــــة بطــــوارىء                           مـراعــــاة
 .ـــل واالمـــــراض المهنيــــــةالعمـــــ

 
اذا اصيـــــــب مستخـــــــدم بعجـــــــــز نتيجــــــة حــــــــادث وقـــــــع                           -٢

اثنــــــاء العمــــــل المعـــــــين لــــــه وبسببـــــه تقـــــــــوم الجـــــامعـــــة                  
 .بـــــــدرس حــــــالتـــــه بالنظـــــــر فيهــــــا بحســــــب ظــــروفهـــــا

  
ان القـــــــرار الـــــذى تتخـــــــذه الجـــــامعـــــــة فيمـــــــا يتعــلـــــق                              -٣

بــــالعــوائـــــد الخــــــاصــــة بالتطبيــــــــب أو العجــــز والـــــــتي                                
ــ      ــين بمقتضــــــــى هــــذا القســـــم      تـــــدفـــــع للعمــــــــال أو المستخـــــــدمـ
 .مــــــن النظــــــــام يعتـــــــــبر نهـــــائيــــــا

 
 
 
 
 



  

 
  القســــــــم التـــــــاســـــع عشـــــــر

 انهـــــــاء الخــــدمـــــــات
 
 
تعـــــــرض الجــــــامعــــــة االستخــــــدام علـــــى المستخــــــدمــــين                           -١

ويـــــحق . والعمــــــال وفقــــــــا الحتيـــاجــــات العمـــــل فيهـــــا                             
للجـــــامعـــــة وفقــــا لـــما نـــــص عليــــه قـــانــــون العمـــــل، ان تنهـــــي             

ــ          ـت خـــــدمــــات اى مستخــــــدم أو عـــــامــــل مـــــع                             في اى وقــ
ـــاة احكـــــــام الفقـــــــرة الثـــــانيـــة عشــــــرة مـــــــن هــــــذا               ــمــــــراع
 .القســـــــم

 
آــــل مستخـــــدم أو عــــامـــــل انهـــــت الجــــامعـــة خــــدمــاتــــه بعــــد                 -٢

اتمــــامــــه فـــترة التجــــربــة يعطـــــي انــــذارا مــــدتــــه شهــــر واحــــد              
اذا آـــــان لـــه ثــــالث سنــــــوات أو اقــــل مـــــــن الخــــدمـــة                                          

ـــواصلة أو شهـــــــريـــــن اذا آــــان لـــــه اآثـــــــر مـــــن ثــــــالث                 المتــ
و  أ سنـــــــوات وأقــل من ســــت سنــــوات مـــــــن الخــــدمـــة المتواصلـــة            

ثالثـــة اشهـــــر اذا آـــان لــــه اآــــثر مـــن ســــت سنـــوات  واقـــل مـــــن               
اثنتي عشــــــر سنـــــة من الخــــدمة المتواصلـــــة واربعــــة اشهـــر اذا                        
آـــان لــه اثني عشـــر سنـــة أو اآثـــر مـــــن الخـــدمـة المتواصلـــة،                               

مستخـــــدم أو العــــامـــــل ان يتغيــــب عــــن عمـــله مــــدة                  ويجــــــوز لل  
ســــاعـــة واحـــدة آـــــل يـــــوم خــــالل مــــدة  اإلنذار للبــــحث عـــن                         

 .عمــــــل آخـــــــر
 
بمحـــــض اختيــــارهــــا، ان تعطـــــي اجـــــرا           ،يجـــــــوز للجـــــامعـــــة   -٣

 .ـدل آـــــل أو بعــــض مــــدة االنــــذار المتــــوجبـــــةبـــ
 
يحــــــق للجـــــامعــــة انهـــــاء خـــــدمــــات اي مستخــــدم أو عـــــامـــــل               -٤

 :دون مـــــا تعــــويــــض أو عــــلـــم ســـابـــق في الـــــحاالت التــــاليـــة
 .اذا انتحـــــل المستخـــــدم أو العــــامــــل جنسيـــــة آــــاذبــة -أ
اذا استخـــدم المستخـــدم أو العــامـــل علــى سبيـــل التجــــربـــة ولم                        - ب

 .يــــرض الجـــــامعــــة خـــالل ثـــالثــة اشهــــر مـــن استخــــدامـــه
  



  

ــ         - ج ــل ارتكــــب عمـــــال أو اهمــــاال       اذا ثبـــت ان المستخـــــدم أو العـــامـ
مقصــــودا يرمـــــي الى الــــحاق الضــــــرر بمصـــــالح الجـــــامعـــــة          

علـــى انـــه يجــــــب علـــى الجـــامعـــة للتـــذرع بهـــذا               . الــــماديــــة
ــ             ــة وزارة العمــــــل     لسبـــــب ان تعلــــم خطيـــــا بهـــــــذه المخــــالفـ

والشــــــؤون االجتمــــاعيــــة خــالل ثــالثـــة ايـــام مــن التثــــبت                         
 .منـــها

اذا اقــــدم المستخــــدم أو العـــامـــل بــالــرغـــم مــن التنبيهـــات                                -د
ـة الخطيـــة الــــتي تــــوجـــه الــــيه علــى ارتكــــاب مخـــالفــة هـــامـ                

 .للنظـــام الـــداخلـــي ثــــالث مــــرات في السنــــة الـــواحــدة
اذا تغيـــــب المستخــــدم أو العــــامـــــل بــــدون عــــذر شـــرعــي                         - ه

اآــــثر مـــن خمســــة عشــــر يـــومــــا في السنــــة الــواحـــدة أو اآثـــر            
 .مــــــن سبعــــة ايـــام متــــواليــــة

يجــــــب ان يبــــــين المستخــــدم أو العــــــامـــــل للجـــــامعـــــة                            
اسبــــاب الغيـــــاب خــــالل اربــــع وعشـــــريـــن ســـاعـة مــن                             

 . رجــوعـــــه
وعلــــى الجــامعـــــة في آـــــــل مـــــرة ان تبلـــــغ المستخـــــدم أو                        
لعــامـــــل خطيــــا عـــن عــــدد االيـــــام الـــتي تحســب عليــــه انـــــه             ا

 .تغيـــــــب فيــــــها بـــدون عــــذر شــــرعـــي
اذا حكـــــم علـــــى المستخــــــدم أو العـــــامـــــل بـــالحبــــس سنـــــة                   -و

فـــاآثـــــر الرتكــــابــــه جنـــايـــة أو اذا ارتكـــــب جنحــــــة في                             
محـــــل العمــــــل واثنــــــاء القيـــــام بــــــه واذا حكــــم علـــــى                              

العــــــامـــــل الجــــــل االفعـــــال المنصــــــوص               المستخــــــدم أو 
نــــــون   مــــــن قـــــا         ٣٤٤والمعــــــاقــــب عليهــــــا في الـــــــمادة             

 .العقـــــوبــــــات
اذا اعتــــــدى المستخــــــــدم أو العـــــامــــل علـــــى متـــولي االدارة                     -ز

 .المســـــــؤول في محـــــــل العمـــــــل
 
يتــــوجــــب على المستخـــــدم أو العـــــامــــــل الــــذى يعــــزم علـــــى                        -٥

تـــــرك خـــــدمـــــة الجــــامعـــــة ان يعطــــي انـــــــــذارا مسبقــــــا                             
مـــــدتــــه شهـــــرا اذا آــــان قــــد قضــــى في الخـــــدمة المتــــواصلــة                     

ــــوات أو اقــــل أو شهــــريــن اذا زادت خـــدمتـــه                                         ثـــــالث سن     
 .المتــــواصـــلة علــــى ثالث سنـــوات



  

عنـــد انتهــــاء خـــدمـــــة المستخــــدم أو العـــامـــل بسبـــب التســـريــح أو                 -٦
الفصـــل أو االستقــالـــة أو الـــوفـــاة اذا آــان هـــذا المستخـــــدم أو                                    
العـــامـــل منضمـــــا الى فــــرع نهــــايــة الخدمــــــة مـــن قـــانــون                               

مــــــاعـــــي، ســـواء آـــان انضمـــامـــه اختيــــاريـــا أو               الضمــــان االجت  
الــزاميـــا، يستحـــق هـــو أو المستفيــــديـــن مــن بعــده، للعـــوائـــد الـــتي                 

 .ينـــص عليهــــا قـــانـــون الضمــان االجتمــاعـــي
 
ــ         -٧ ير منضــــم الى فـــرع نهـــــايـــة       اذا آـــــان المستخــــدم أو العــــامــــل غـ

الــــخدمــة مـــن قـــــانــــــون الضمــــــان االجتمـاعــــي وانهــــــت                               
الجـــــامعـــة خــدمــاتــه الي سبـــب غــير االسبـــاب الـــواردة في الفقـــرة                 

ــ                   ـدم أو العــــامـــل       الــرابعـــة مــن هـــذا القســــم، يستحـــق هــذا المستخ
تعــــويـــض نهـــــايــــة الخـــدمـــة بمقــــدار يســــــاوى راتـــــب شهــــــر              
عــــــن آــل سنــــة مــــن ســــــني الـــــخدمـــــة وراتـــــــب نصــــف                          

ــ         ـة وفقــــــا  ــشهــــر عـــــن آـــل فــــترة اضــــافيــــــة تقـــــــل عــــــن السنـ
 .لقــــــانـــــون العمـــــل

 
اذا آـــــان المستخــــــدم أو العـــامــــل غـــير منضــــــم الى فـــــرع                                   -٨

نهـــــايـــة الخــــدمــــة مـــــن قـــانـــــون الضمــــــان االجتمـــــاعــــي                       
وانهـــــت الجــــامعــــة خـــــدمــاتـــــه وفقـــــا لنصــــوص الفقـــــرة                             

ــ  ــــن هـــذا القســـــم فـــال يستحـــق اي تعـــويـــض لنهــــايـــة            الـــرابعــــة م
 .الخــــدمـــة

 
يـــدفـــع تعــــويـــض نهـــــــايـــة الخـــدمـــة للمستخــــــدم أو العـــــامــــل                 -٩

ى فــــرع نهـــــايــــة الخـــدمـــة مـــن               ال الــذى يكـــــون غــــيرمنضـــم       
قـــانــون الضمـــــان االجتمـــاعـــي والــــذى يستقيـــــل مــــن خـــدمـــة                      

 .الجــــامعـــة
 

عنــــد وفــــاة مستخـــــدم أو عــــامـــل غــــــير منضـــــم الى فــــرع                                -١٠
نهـــــايـــة الخــــدمـــة مــــن قـــــانــــون الضمـــــان االجتمــــاعـــي يحـــــق          
لـــورثتــــه الحصــــول علـــى عــــوائــــد تعــــادل تعــويــــض نهــــايـــــة               

 .  مــــــةالخــــد



  

 
اذا تطلبـــــت ظــــروف العمـــل تغيــــــير شـــــروط االستخــــــدام مـــــن                   -١١

ــكامـــل الى بعــــض أوقــــات الـــدوام أو العــكس، تنهـــى                       الــــــدوام الـ   
عنـــدئـــذ خـــــدمــــة المستخــــدم أو العـــامـــل، وال يجــــــوز اعــــادة                         
استخــــدامـــه قبــــل انقضـــــاء ثالثة أشـــهر علـــى االقــــل مـــن تـــــاريـــخ         

 .انهـــاء خـــــدمتــــه
 

ال تطـــــبق احكــــام هــــذا القســـــم علــــى المستخـــدمـــين والعمـــال                             -١٢
الـــذيـــن جــــرى استخـــدامهــــم مــــن قبـــــل الجـــامعــــة بـــموجــــب                    

ويخضــــع انهــــاء خـــدمــــة المستخـــدمــــين          . عقــــود لمـــــدة معينــــة      
معينــــين بمــــوجـــــب عقـــود لـــمدة معينـــــة الحكـــام تلـــــك            ال والعمـــال
 .العقـــــود

 
تصـــــدر الجـــــامعــــة بنـــاء علـــــى طلـــــب المستخـــــدم أو العـــــامـــــل            -١٣

الـــذى انهيـــــت خـــــدمتــــه شهـــــادة تبــــين اســـم وظيفتــــــه وراتبــــه                  
 .ومــــــدة خـــــدمتــــــه وسبــــب وتــــاريــــخ انهـــــاء خــــدمتـــــه

 
 
 



  

 
  القســـــــم العشــــــرون
 احكــــام عــــامــــة

 
 
. يجــــــرى ادارة وتطبيــــــق هـــــذا النظــــــام مــــن قبل الجـــــامعــــة                         -١

ــوضــــع القــــواعــــد واالجـــــراءات الــــتي قــــد        بـ وتقــــوم الجـــــامعــــة 
 .يتطــلبهــــا تنفيـــــذ وتطبيــــق هــــذا النظـــــام

 
ان تــــــاريـــــخ ميـــــالد المستخـــــدم أو العـــــامـــــل الـــــذى يــــدو ن                         -٢

عنــــــد بــــــدايـــــة استخــــدامــــه يتخـــــذ اســــاســــا لتحـــــديــــد ســــن              
ــ           ـالقــــات ذلـــك المستخــــدم أو العــــامـــــل فيمـــــا يتعـــــلـــق بجميـــــع الع

الخــــــاصـــة باستخــــــدامــــه في الجــــامعــــة واذا لم يبــــــين تــــاريـــخ               
ان تـــاريـــخ ميــــالده هــــو اليــــوم األول         ر  الميــــالد بـــالكـــامـــل فيعتــــب   

 .مــــن شهـــر تمــــوز مــــن سنــــة الميــــالد
 
يخضــــــع هــــذا النظــام للتغيــــير مــــن وقــــت آلخـــــر علـــــى  ضــــؤ                  -٣

تطـــــور الظـــروف ومــــا يتــــوافــــق مـــع قــــانــون العمــــل وغـــيره                   
مــــن التشــــــريعــــات الــــتي تنطبـــــــق علـــــى المستخـــــدمـــــين                           

بعــــــد مــــــوافقــــــة وزارة العمـــــل والشــــــؤون                              والعمـــــال و       
 .االجتمـــــاعيـــة

 
طبيـــــق ال تســــــرى نصـــــوص الفقـــــرات التـــاليـــــة اال لحــــــين ت                         -٤

الفـــــــرع المختـــــص مـــــن قـــــانــــون الضمـــــان االجتمــــاعــــي                         
 :علـــــى المستخــــــدمـــــين والعمــــــال المعنيــــــين 

 . القســـــم التــــاســــع الفقــــرتـــــــان الثـــالثـــــة والـــــرابعـــــة -أ 
 .القســـــم العــــاشــــر الفقــــرة الثــــالثـــة - ب 
 .القســــم الحــادى عشـــر الفقــرات األولى والثــــانيــــة والثـــالثــــة - ج 
 .القســــم الثـــامـــن عشـــر الفقــرات األولى والثــــانيــــة والثــالثـــة -د 

 
و تـــؤثـــر بـــايـــة صـــورة علـــــى      ان احكـــــام هــــذا النظـــــام ال تقيـــــد أ         -٥

الحقـــــوق والمـــــزايــــا والعـــــوائــــد والخـــــدمــــات والـــرواتــــب                       
 .المنصــــوص عليهــــا بــاي عقـــــد عمـــل فـــــردي أو جمـــــاعـــــي



  

 
يبــــلــــغ هــــذا النظـــــام الى المستخــــدمين والعمـــــال بـــــواسطــــة                          -٦

 .نشــــرة في مكتـــــب شـــــؤون الــمـــوظفــــين بالجـــــامعــــة
 


