
 

ف مايلي: -1  عر ِّ

  قانون العمل. 

 األجر.                 

 الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي.                

 عقد التدريب المهني.              

  اإلجازة السنوية.              

 عقد العمل الفردي.              

 إضراب األجراء.              

 النظام الداخلي للمؤسسة.              

 اجازة األمومة              

 النقابة              

 االنذار              

 الصرف التعسفي              

 صاحب العمل              

 األجير              

 مجلس العمل التحكيمي              

 مفتش العمل              

 التحكيم              

 الوساطة              

 عقد العمل الجماعي              

 

 أجب "بصح" أو "خطأ " معل ال" اإلجابة : -2

a- .ينفَّذ األجير أوامر رب العمل بصورة مطلقة 

b- .ًيجب أن ال يكون هدف إضراب األجير القانوني سياسيا 

c-  للمؤسسة يشتمل على أحكام وقواعد توضع لمصلحة صاحب العمل.إنَّ النظام الداخلي 

d- .إنَّ رابطة التبعية هي الركن الثالث واألهم في عقد اإلستخدام 

e- .إنَّ من موجبات األجير اإلمتناع عن اإلضرار بمصلحة رب العمل 

f-  .إنَّ مجالس العمل التحكيمية هي من أجهزة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

g- يوماً. 15رة التجربة في عقد االستخدام هي إن مدة فت 
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h-  يستطيع صاحب العمل أن يمتنع عن دفع أجور االجراء المضربين حتى ولو كان سبب االضراب

 قانوني. 

i-  .إن عقد العمل الجماعي يكون غير محدد المدة 

j- .التحكيم يّشكل المرحلة االولى المنصوص عنها في عقود العمل الجماعية 

k- إضراب األجير القانوني سياسياً. يجب أالّ يكون هدف 

l- .أجاز قانون العمل لالجير خالل مهلة االنذار ان يتغيّب ساعتين عن العمل في اليوم الواحد 

m- .يخضع العمال الزراعيون ألحكام  قانون العمل 

n- .نّص قانون العمل على أن مدّة إجازة االمومة هي  ثمانية أسابيع 

o-  الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.إن تعويض الصرف التعسفي يدفع من قبل 

p- .إن عقد العمل هو عقد رضائي ومتبادل 

q- .ال ضرورة لإلنذار في عقد العمل المحدد المدة 

r- .إن عقد العمل الجماعي هو العقد الحاصل بين أجير وصاحب عمل 

s- 70يُساهم الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي في إستشفاء المضمون بنسبة%. 

t- عسفي من قبل وزارة العمل إلى االجير.دفع تعويض الصرف الت 

u- .ًيكون عقد العمل الجماعي محدد المدة دائما  

v- .إن كافة األحكام التي تصدر عن مجلس العمل التحكيمي قابلة لالستئناف 

w-  أجيراً او أكثر. 15يجب على صاحب العمل تعيين طبيب خاص للمؤسسة إذا استخدم 

x-  المحدد المدة.ال ضرورة لإلنذار في عقد العمل غير 

 

 إمأل الفراغ بالكلمة المناسبة: -3

a- .إنَّ مدَّة العمل األسبوعي القصوى هي ..... ساعة 

b- .يحق لألجير بإجازة سنوية إذا مضى على عمله ..... ..... على األقل 

c- .إن النظام الداخلي للمؤسسة يحكم عالقات ..... بين ..... وصاحب العمل داخل هذه المؤسسة 

d-   ًيستفيد والدا األجير المضمون من فرع ضمان المرض واألمومة إذا بلغا سن ..... عاما

 مكتملة.

e-  ،النقابة هي ............ بين مجموعة من ............ أو ............، تجمعهم مصالح مشتركة

من يتكتلون فيما بينهم للدفاع عن هذه المصالح المشتركة وحمايتها، ورفع مستوى األعضاء 

 أجل تحسين أوضاعهم ............ و ............ و ............ . 

f- .إنَّ مدَّة العمل األسبوعي القصوى هي ..... ساعة 

g- .يحق لألجير بإجازة سنوية إذا مضى على عمله ..... ..... على األقل 

h- مؤسسة.إن النظام الداخلي للمؤسسة يحكم عالقات ..... بين ..... وصاحب العمل داخل هذه ال 

 

د اإلجازات المدفوعة األجر التي يحق لألجير اإلستفادة منها وتحدَّث عنها باختصار.  -4  حدِّّ

د األشخاص الذين يشملهم فرع ضمان المرض واألمومة. -5  عدِّّ

 تحدّث بإختصار عن مختلف أنواع األجور وملحقاتها. -6

د فروع الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي. واذكر االشخاص  -7 المشمولون بأحكام فرع ضمان عدِّّ

 المرض واألمومة.

 ما هي موجبات المستخدم في عقد العمل الفردي؟ -8

 عّرف مجلس العمل التحكيمي. ما هو اختصاصه ؟ -9



 ما هو الفرق بين عقد العمل المحدّد المدة وغير المحدّد المدة ؟ -10

 تحدُث عن كل من اإلجازة السنوية وإجازة األمومة أو الوالدة ؟  -11

 األشخاص في لبنان، الخاضعون ألحكام قانون العمل؟من هم  -12

  النظام الداخلي للمؤسسة وتكلّم على مضمونه. عّرف  -13

 ما هي موجبات صاحب العمل في عقد العمل الفردي ؟ -14

  ؟أمكنة العملما هي تدابير الصحة والسالمة الواجب تطبيقها في  -15

 بين عقد العمل الفردي وعقد التدريب المهني.    قارن -16

 و الفرق بين الوساطة والتحكيم؟ إشرح ذلك.ما ه -17

  ما هي موجبات صاحب العمل في عقد العمل الفردي؟ -18

  تّكلم على مراقبة مفتشي العمل والصحة. -19

 عدّد اإلجازات التي نّص عليها قانون العمل وتحدث عنها بإختصار. -20

 ما هو الفرق بين تعويض نهاية الخدمة الكامل وتعويض نهاية الخدمة المّخفض؟ -21

 ما هي شروط تشغيل النساء واالوالد في قانون العمل؟  -22

 ؟أو دوره مجلس العمل التحكيمي. ما هو إختصاصهعّرف  -23

 ؟ما هي الحاالت التي يحق فيها لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل دون إنذار مسبق -24

  من هم األشخاص الذين يخضعون لقانون العمل؟ -25

  عّرف االجر وتحدث عن أنواعه. -26

  ، وحدّد شروط االضراب القانوني.عّرف االضراب -27

  ما هي االسباب الخاصة ألنهاء العقد بعقد العمل المحدد المدة؟ -28

 ما هي الحاالت الذي يحق فيها لألجير إنهاء عقد العمل دون إنذار مسبق؟ -29

عّرف كل من عقد العمل المحدّد المدة وعقد العمل غير المحدّد المدّة، وما هي أسباب االنهاء  -30

 بكّل منهما؟الخاصة 

تحدّث عن دور كل من الوساطة والتحكيم في حّل خالفات العمل الجماعية، وما هي الفوارق  -31

 بينهما؟ 

عدّد تقديمات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وتحدّث عن كل من التعويضات العائلية  -32

 وفرع المرض  واالمومة.

ومن هم األشخاص غير من هم األشخاص الخاضعون في لبنان ألحكام قانون العمل؟  -33

 الخاضعين ألحكامه؟

 عّرف اإلضراب، وما هي شروط اإلضراب القانوني؟ -34

 ؟ أمكنة العملما هي أهّم تدابير الصحة والسالمة والوقاية الواجب تطبيقها في  -35

 عّرف األجر وتحدّث عن أنواعه. -36

 ما هو التحكيم؟ تحدث عن إجراءاته. -37

 لمحدد المدة؟ ما هي األسباب الخاصة النهاء عقد العمل ا -38

                    

                                         ------------------------- 


