شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز
مكتب لجـــــــــــــــنة اإلدارة

التاريخ 30:ربيع االول  3511هـ الموافق  2017/12/18م

جدول المناوبة األسبوعية للفترة
Weekend Duty Schedule for
02237/30/05-01-00م

معــدل

To: General Managers/ Managers/ Superintendents/ Communications Center

مدير العمليات المناوب:

عوض عبدهللا الجبالي
هاتف العمل
هاتف المنزل
هاتف النقال

اإلدارة
Department
اإلنتاج
Production
صيانة الحقول
Fields Maintenance Dept.
الحفر والهندسة النفطية
Drilling & Pet. Eng.
نقل وتزويدات الغاز
GT & S. Dept.
التصنيع
Manufacturing
الصيانة
Maintenance
المرافق والشحن
Utilities & Shipping
االستكشاف
Exploration
السالمة وحماية البيئة
S. E. Dept.
مراقبة األمن الصناعي
Industrial Security Div.
الفنية
Technical
االتصاالت وتقنية المعلومات
Comms It& Dept.
المخازن
Warehouse
النقل
Transportation
الخدمات
Services
الصحة المهنية
Occupational Health Dept.
مكتب طرابلس
Tripoli Office
مكتب بنغازى
Benghazi Office

Operations Duty Manager :
05242
13723
2131042175
2145452214
2109551175

Office No.
Home No.
Mobile No.

مناوب اإلدارة
Department’s Duty

هاتف العمل
Office No.

هاتف المنزل
Home No.

عبدالحميد المصري الفضيل

00155

11917

عبدهللا ابريك الطشاني

00207

13722

2109412913

مصطفى امحمد هماد

00154

13422

2105559715

عمر سعد االوجلي
فضيل المبروك عبدالمولى

02400
03503
02275
02723

هاتف النقال
Mobile No.

2101395559

2131951013

ــــــــــ

2109350119

2131410550

15252

2101900357

2131905110

فرج سعيد لحسوني

02302

13019

عبدالسالم محمد صويد

02314
02200

13155

فيصل يوسف عوض

00254

13954

2105571517
2104273452

2131940420

2131435735

جمعة عمر عمر الورفلي

05202

10210

2107144259

2131059750

عبدالعزيز نجم الجازي

05142

13100

2105704507

2131779375

ميلود محمد الغرياني

00015

13271

2101393115

2131717145

محمد صالح الحامدي

00302

13919

2107059721

بوبكر رابح المقريف

05002

11217

2104597551

عبدالحميد عوض سعيد

02023
02024

13271

مفتاح سعيد نجم

02041

13551

2131900211

عيسى اشتيوي امحمد

02115

13730

2104211274

ادريس عمار المهدي

ـــــــــــ

ـــــــــــ

ونيس احمد الدروقي

12423

ـــــــــــ

2105531332

2031115233

2131952227

2107157511

2131751117

 يعقد اجتمـاع قصيــر لمناوبـــي منطقــة البريقـــة فــي مركــز الطــــــوارئ يـــوم الخميس عند الساعة  34مساء .
 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 .
 للسيد رئيس لجنــــــــــــــــــــــــــة اإلدارة .
 إلى الشركة النرويجية الليبية لألسمــــــــدة (اليفكو).
** مـــ **الزواوي
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