شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز
مكتب لجـــــــــــــــنة اإلدارة

جدول المناوبة األسبوعية للفترة
Weekend Duty Schedule for

التاريخ 23:صفر  1341هـ الموافق  2017/10/23م

2217/12/28-27م
To: General Managers/ Managers/ Superintendents/ Communications Center

مدير العمليات المناوب:

مفتاح علي اشويقي
هاتف العمل
هاتف المنزل
هاتف النقال

اإلدارة
Department

Operations Duty Manager :
23242
41313
2114771277
2133372222

Office No.
Home No.
Mobile No.

مناوب اإلدارة
Department’s Duty

هاتف العمل
Office No.

هاتف المنزل
Home No.

عبدالحميد المصري القضيل

22477

44247

محمد امحمد هاشم

22227

41212

2124131173

الحفر والهندسة النفطية

Drilling & Pet.
Eng.

مصطفى امحمد هماد

22433

41322

2123732743

نقل وتزويدات الغاز

GT & S. Dept.

موسى اصميدة محمود

22344

اإلنتاج
صيانة الحقول

Production
Fields Maintenance Dept.

التصنيع

Manufacturing

نزية محمد الجهاني

الصيانة

Maintenance

ساسي عمار قشوط

22237
22233
22112
22112

هاتف النقال
Mobile No.

2124123732

2114274141

41217

2133333214

2117323372

ـــــــــ

2123722234

2112277472

41421

2127137322

خالد سعيد زايد

22227

41224

2122222113

Exploration

جاب هللا محمد عقيلة

22231

43222

2122232324

السالمة وحماية البيئة

S. E. Dept.

مراقبة األمن الصناعي

Industrial Security
Div.

المرافق والشحن

Utilities & Shipping

االستكشاف

جمعة عمر الورفلي

23222

42242

2127133272

2114272772

عبدالعزيز نجم الجازي

23432

41122

2127723327

2114772177

Technical

عصام مفتاح ابوحجر

22242

41731

2127223414

&Comms It
Dept.

محمد صالح الحامدي

22122

41242

2127272724

عيسى يونس السنوسي

22137

44727

2127327271

الفنية
االتصاالت وتقنية المعلومات
المخازن واإلمداد
النقل

Storage& Supply
Transportation

الخدمات

Services

ونيس خليل الرهيوين

22227

41112

2127123222

2114222143

فرج صالح الشلماني

22273

41747

2127724141

2114222224

عبدالمنعم ابراهيم الفاخري

22432

41147

ـــــــــــ

ـــــــــــ

42321

ـــــــــــ

الصحة المهنية

Occupational Health
Dept.

مكتب طرابلس

Tripoli Office

عبدالعاطي احمد المرغني

Benghazi Office

عبدالوهاب امراجع ماضي

مكتب بنغازى





2122774323
2213333213

2123172113

2123771477

يعقد اجتمـاع قصيــر لمناوبـــي منطقــة البريقـــة فــي مركــز الطــــــوارئ يـــوم الخميس عند الساعة  13مساء .
علــــــى مناوب كـــل إدارة أن يكون علــــــى اتصـــال دائــــم مــــع جميــع األقســـام والــــوحدات التابعـــة إلدارتــه .
علــــــى المديــر المنـــاوب االتصال بمديــر اإلدارة المختصة في حــــالة الطوارئ للمساهمة فــي تذلــيل الصعــــاب .
علــــــى جميــع المنـــاوبيـــن التواجــد بمواقع اعمالــهم طوال ســاعات الدوام الرسميــة .

 للسيد رئيس لجنــــــــــــــــــــــــــة اإلدارة .
 إلى الشركة النرويجية الليبية لألسمــــــــدة (اليفكو).
** مـــ **الزواوي
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