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 سايد مطرد. طالب الرأي: 
 
األعياد والعطلة السكن في قبرص ألسباب عائلية في عطلة نهاية األسبوع وأيام كان إذا  بيان ما: لموضوعا

 الصيفية مخالفًا لقانون التفرغ
 

 إن لجنة االستشارات القانونية واإلدارية،
ما إذا  حولطلب بموجبه بيان الرأي يالذي   72/01/7102تاريخ  سايد مطرعلى كتاب د. وبعد االطالع 

الصيفية مخالفًا لقانون السكن في قبرص ألسباب عائلية في عطلة نهاية األسبوع وأيام األعياد والعطلة 
وأدلى بأنه متزوج من قبرصية مقيمة في قبرص وله من منها ولدان، وأن سفره الدائم إنما مرتبط  .التفرغ

 بضرورات عائلية. 
 

 وبعد المداولة، تبدي اللجنة ما يأتي:
الى قد حدد  في مادته األولى التفرغ بأنه االنصراف التام  72/7/0721 تاريخ  6/21 إن القانون رقم 

يخصص كل فرد من  وأوجبت الثامنة من هذا القانون أنالعمل في الجامعة مخصصين لها دوامهم الكامل، 
افراد الهيئة التعليمية المنتمين الى المالك الدائم اربع ساعات على االقل في االسبوع الستشارات الطالب 

 مجرى بحثهم او دراستهم. التي تعترض
دوام أفراد الهيئة التعليمية بأنه على مدار أربعة أيام في األسبوع  7/6/7106تاريخ  77ثّم حدد التعميم رقم 

 ورفع عدد الساعات المخصصة إلرشاد الطالب إلى ستة ساعات في األسبوع.
 

 

  

 2/2017:  رأي رقمـال

 11/11/2017 :  تــــــاريخ 
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م أسبوعيًا يصار إلى تعيينها بقرار توزيع ولهذا فإن على أفراد الهيئة التعليمية التواجد في الكلية أربعة أيا
 الدروس.

أما لناحية محّل إقامة أفراد الهيئة التعليمية واالستحصال على إذن بمغادرة األراضي اللبنانية، فال يوجد نص 
موظفي الدولة على سائر المرعية اإلجراء األنظمة عليهم ق لهذا تطبّ خاص في أنظمة الجامعة اللبنانية، 

قد أقّرت بأن أفراد الهيئة التعليمية وموظفو باعتبار أن المادة السابعة من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية 
الجامعة، فنيين واداريين، هم من موظفي الدولة، ويخضعون لجميع القوانين واالنظمة المتعلقة بسائر 

 الموظفين.
نما يطلب من الموظف االستحصال على تبيّن أن نظام الموظفين لم يدرج نصًا خاو  صًا حول إذن السفر، وا 

 بناء على األعراف المستخلصة من تفسير النصوص القانونية. بالمغادرة أو السفر إذن
من نظام الموظفين تنص  27ان الفقرة الخامسة من المادة ورد في اجتهاد مجلس شورى الدولة اللبناني:  ولقد

ارج لبنان بحكم وظيفته او الغائب عنه غيابا قانونيا آن يستحصل على اجازة يحق للموظف المقيم خ على انه
مححا يسححتتبع انححه كححي يححق للموظححف آن يستحصححل علححى اجححازة  ة او يطلححب تمديححد اجححازة صحححية سحابق..صححي

 ."صحية اثناء وجوده في الخارج ينبغي آن يكون وجوده هذا قانونياً 
 وزارة التربية الوطنية –لطوف حنا / الدولة  فريدة 72/7/7111تاريخ  702م.ش. قرار رقم 

 
إذن تكون مبنية على إجازة متضحمنة يجب أن إنها فالمغادرة لكي تكون قانونية  التفسير المعتمد أن وحيث أن

ولهحذا جحرى التعامحل فحي الجامعحة اللبنانيحة علحى طلحب االستحصحال علحى إذن السفر خارج األراضي اللبناني، ب
 مغادرة األراضي اللبنانية.بالسفر عند طلب 

 
وألسحباب  ولكحن حيحث أن حالحة طالحب الحرأي هحي حالحة سحفر دائحم وأسحبوعي لكونحه مقحيم إقامحة دائمحة فحي قبحرص

، فإنه وبغياب النص الراعي لوضعية مشابهة ولما كحان إذن تتصل بحقوق اإلنسان ومراعاة األوضاع العائلية
 نية.السفر هو عرف مبني إلى تفسير النصوص القانو 

 
 :نرى بأن لذلك

يحددي الحضحور  طالمحا أن األسحتاذ المعنحيض مع قانون التفرغ السفر األسبوعي إلى قبرص ال يتعار   -
 ساعات أسبوعيا للتوجيه. 6أربعة أيام في الجامعة ويمنح طالبه 
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سححفر بموجححب كتحححاب  يوجهححه إلححى عميحححد الوحححدة وذلححك قبحححل الإن باإلمكححان االكتفححاء بححإعالم اإلدارة قبحححل  -
 لمغادرة دون انتظار صدور إذن سفر. ا

من المناسب طرح القضية على مجلس الجامعة بصفته المرجع للتقرير واصدار نص تنظيمي يرعحى  -
 السفر إلى الخارج لحاجات علمية أو ألسباب عائلية.

 
 لذلك
 .ترى لجنة االستشارات القانونية واإلدارية، اإلجابة وفقًا لما تقّدم أواًل:
 

 :إبالغ هذا الرأي إلى ثانياً:
 رئيس الجامعة اللبنانية -
  سايد مطرد.   -

 
 7102تشرين األول  2رأيًا صدر بتاريخ 

 األعضاء 
 د. عصام إسماعيل    د. عقل عقل    الخطيب      الدين د. برهان    د. عصام مبارك   

 
 

 رئيس اللجنة
  العميد د. كميل حبيب

 
 تبّلغ نسخة عن هذا الرأي إلى:

 الجامعة اللبنانيةرئيس  -
 سايد مطرد.  -

 7102 تشرين األول 00بيروت في                 

 العميد د. كميل حبيب                                   
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