شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز
مكتب لجـــــــــــــــنة اإلدارة

جدول المناوبة األسبوعية للفترة
Weekend Duty Schedule for

التاريخ 30 :جماد األولى 1438هـ الموافق  2017/94/27م

2017/03/04-03م
To: General Managers/ Managers/ Superintendents/ Communications Center

مدير العمليات المناوب:

مسعود سليمان موسى
هاتف العمل
هاتف المنزل
هاتف النقال

Operations Duty Manager :
44222
28591
9582246584
9542665692

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

هاتف
المنزل
Home
No.

هاتف النقال
Mobile No.

عبدالحميد المصري الفضيل

44266

22122

9582162428-9542812621

نصر صالح عبدهللا

44942

28556

9544549152

Drilling & Pet. Eng.

السنوسي خليفة اقويدر

44919

28448

9542212989

GT & S. Dept.

موسى اصميدة محمود

49922

28156

9582299921-9522992952

22929

9582146254-9542144822

28652

9542259224

عبدالرحمن السنوسي محمد

44262

28999

9582255299-9541295999

حمد خليفة دبوب

49282

22289

9549281291

السالمة وحماية البيئة

S. E. Dept.

جمعة عمر الورفلي

42949

24924

9582461264-9542599961

مراقبة األمن الصناعي

Industrial Security Div.

مفتاح محمد المهدي

42292

ــــــــــ

9522828285

المبر وك حامد امغيب

44429

ـــــــــ

9542222469

االتصاالت وتقنية المعلومات

Comms It& Dept.

عوض فرج الخفيفي

44999

29446

9541652492

المخازن واإلمداد

Storage& Supply

عيسي يونس السنوسي

44822

22246

9542216928

Transportation

عبدالحميد عوض سعيد

49498
49499

28922

9582129992-9546282889

أحمد محمود مفتاح

49469

28488

9549845259

أحمد محمد البراح

49982

22922

9582425192-9542425192

عبدالهادي الصادق سليك

ـــــــــــ

ـــــــــــ

9482222982–9582845284

عبدالمنعم مصطفى الحوتي

292998

ـــــــــــ

9549252146

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

الفنية

Technical

النقل
الخدمات

Services

الصحة المهنية

Occupational Health Dept.

مكتب طرابلس

Tripoli Office

مكتب بنغازى





Benghazi Office

فضيل المبروك عبدالمولي
فائز سالم النعاس

49926
49298
49899
49894

يعقد اجتمـاع قصيــر لمناوبـــي منطقــة البريقـــة فــي مركــز الطــــــوارئ يـــوم الخميـــس عند الساعة  89مساء .
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 ا لمنـــاوبيـــن التواجــد بمواقع اعمالــهم طوال ســاعات الدوام الرسميــة .

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

Rev.No 3.

MCF-05-01-

