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 -تعليمات عامة للموظف :

حلني عودتك جيوز ترك فراغا إذا مل يكن يف إمكان رئيسك حتديد ميعاد سفرك أو عودتك من املهمة فأنه   - 1

 علي أن تدون املعلومات فيما بعد من رئيس الذي رخص لك باملهمة .

جيب عليك أن تعود الي مركز عملك العادي يف اليوم التالي من انتهاء من املهمة وإذا تأخرت عن ذلك حرمــت من   - 2

نوية وعرضــت نفســـــك العالوة عن أيام الغياب التالية وخصمت تلك االيام من استحقاقك يف اإلجـــازة الس

مدة تأخرك أو تقدت بهذه األسباب ومل يقبلها  رإلجراءات تأديبية ، وذلك إذا مل تقدم من األسباب والدالئل ما يرب

 رئيس املصلحة .

املرض عن العمل ملدة تالته ايام فانه يكون من  كتعرضت الي وعكة صحية وأنت يف مهمة رمسية أو عجز ذاإ  - 3

 واجبك أن خترب رئيسك الدائرة مبرضك الختاذ عالج عودتك أو إنهاء مهمتك حسب االحوال .

إذا تأخرت مهمتك خارج ليبيا فأنه حيتم عليك أن خترب مركز البعثة الدبلوماسية الليبية أو من يقوم مقامــها أن   - 4

جهات التنقل خارج مركز املهمة وتاريخ انتهاءك أو موعد عودتك إلي ليبيا وغريهـــا وجد بوصولك وعنوانك و

 من املعلومات اليت تهم القطاع لالطالع عليها .

 

 

  

  


