شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز
مكتب لجـــــــــــــــنة اإلدارة

جدول المناوبة األسبوعية للفترة
Weekend Duty Schedule for

التاريخ 27 :رجب 1438هـ الموافق  2017/04/22م

+92/29-23عطلة عيد العمال2937/95/93م
To: General Managers/ Managers/ Superintendents/ Communications Center

مدير العمليات المناوب:

صالح محمد الزريدي

Operations Duty Manager :
هاتف العمل
هاتف المنزل
هاتف النقال

22292
13271
9931311283
9952589938

Office No.
Homee No.
Mobile No.
هاتف العمل
Office
No.

هاتف
المنزل
Home
No.

هاتف النقال
Mobile No.

Production

محمد امريض المهدي

22188

13829

9932819123-9925982288

Fields Maintenance Dept.

عبدهللا ابريك الطشاني

22927

13799

9923519393

Drilling & Pet. Eng.

مسعود سليمان موسى

22121

13953

993122832

GT & S. Dept.

يونس اسماعيل يونس

29512
23823

13952

9925332825

التصنيع

Manufacturing

عيس خميس الفارسي

29923

22822

9922133219

الصيانة

Maintenance

امحمد ابراهيم بن هامل

22139

11928

9931352893-9922938235

Utilities & Shipping

محمد السنوسي درفون

29912

11272

9922293353

توفيق بوعجيلة عبدالسالم

22987

13929

9928183523

جمعة عمر الورفلي

22929

12912

9927955983

محمد السنوسي يوسف

22151

ــــــــــ

9928933173

فتحي حامد السيليني

29279

29353

9928573725

االتصاالت وتقنية المعلومات

Comms It& Dept.

عبدالخالق يونس حسين

29592

13392

9925339929

المخازن واإلمداد

Storage& Supply

ابوبكر رابح المقريف

22229

11997

9925237881

داوود حمد عبدهللا

29228

ــــــــــ

9921773718

فرج حمد الشلماني

29275

13817

9931323321-9927821319

عيسي اشتيوى المطوح

29112

13732

9925911975

جمال عمر مرعي

ـــــــــــ

ـــــــــــ

9232222932–9921533338

فرج يونس االوجلي

19533

ـــــــــــ

9922512988

مناوب اإلدارة
Department’s Duty

اإلدارة
Department
اإلنتاج
صيانة الحقول
الحفر والهندسة النفطية
نقل وتزويدات الغاز

المرافق والشحن
االستكشاف

Exploration

السالمة وحماية البيئة

S. E. Dept.

مراقبة األمن الصناعي

Industrial Security Div.

الفنية

Technical

النقل

Transportation

الخدمات

Services

الصحة المهنية

Occupational Health Dept.

مكتب طرابلس

Tripoli Office

مكتب بنغازى





Benghazi Office

يعقد اجتمـاع قصيــر لمناوبـــي منطقــة البريقـــة فــي مركــز الطــــــوارئ يـــوم الخميـــس عند الساعة  35مساء .
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 .
ع لــــــى 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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