شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز
مكتب لجـــــــــــــــنة اإلدارة

جدول المناوبة األسبوعية للفترة
Weekend Duty Schedule for

التاريخ 29 :شعبان1438هـ الموافق  2017/25/22م

2218/25/29-25م
To: General Managers/ Managers/ Superintendents/ Communications Center

مدير العمليات المناوب:

حسين سالم احمد الباشك
هاتف العمل
هاتف المنزل
هاتف النقال

Operations Duty Manager :
22202
03103
2310711282
2353592129

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

هاتف
المنزل
Home
No.

هاتف النقال
Mobile No.

علي حامد الكيالني

22099

ــــــــــ

2310893293-2322327531

احمد اسماعيل الماطوني

29223

29272

2325990852

Drilling & Pet. Eng.

رمضان الصديق حامد

22020

01131

2333222357

GT & S. Dept.

موسي اصميدة محمود

22500

01739

2318325587-2333553230

فضيل المبروك عبدالمولي

22289
22821

03232

2310729032-2320722138

احمد صالح ابراهيم

22122

01705

2328323317

خالد سعيد زايد

22202

01770

2327227333

اشرف عبدالحميد العقيلي

22285

01310

2329312391

فرج محمد الفلقي

23213

01202

2312289935-2323259782

ابراهيم احميد اشويقي

22132

ــــــــــ

2333331727

Technical

ميلود محمد الغرياني

22203

01283

2310838359-2320171033

االتصاالت وتقنية المعلومات

Comms It& Dept.

محمد صالح الحامدي

22122

01707

2328297820

المخازن واإلمداد

Storage& Supply

احمد عبدالفتاح عبدهللا

22132

01797

2328337738

السنوسي سعيد علي

22225

00825

2329353232

Services

عادل الهاشمي الذويب

22252

32715

2325200397

الصحة المهنية

Occupational Health Dept.

مجدي رافع المحيشي

22017

01759

2325895312

مكتب طرابلس

Tripoli Office

رجب فرج الجربوعي

ـــــــــــ

ـــــــــــ

2213333213–2329292923

منصور عبدهللا الفارسي

02523

ـــــــــــ

2329195332

مناوب اإلدارة
Department’s Duty

اإلدارة
Department
اإلنتاج
صيانة الحقول

Production
Fields Maintenance Dept.

الحفر والهندسة النفطية
نقل وتزويدات الغاز
التصنيع

Manufacturing

الصيانة

Maintenance

المرافق والشحن

Utilities & Shipping

االستكشاف

Exploration

السالمة وحماية البيئة

S. E. Dept.

مراقبة األمن الصناعي

Industrial Security Div.

الفنية

النقل

Transportation

الخدمات

مكتب بنغازى





Benghazi Office

يعقد اجتمـاع قصيــر لمناوبـــي منطقــة البريقـــة فــي مركــز الطــــــوارئ يـــوم الخميـــس عند الساعة  15مساء .
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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