شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز
مكتب لجـــــــــــــــنة اإلدارة

جدول المناوبة األسبوعية للفترة
Weekend Duty Schedule for

التاريخ 00 :ربيع االخر  0016هـ الموافق 2018/20/09
م

0202/20/01-00م
To: General Managers/ Managers/ Superintendents/ Communications Center

فرج محمد ميالد

مدير العمليات المناوب:

Operations Duty Manager :

هاتف العمل
هاتف المنزل
هاتف النقال
اإلدارة
Department

مناوب اإلدارة
Department’s Duty

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 واإلمداد
Storage& Supply
النقل
Transportation
الخدمات
Services
الصحة المهنية
Occupational Health Dept.
مكتب طرابلس
Tripoli Office
مكتب بنغازى
Benghazi Office





02202
ـــــــــــــ
2601200990
2601201209

Office No.
Home No.
Mobile No.
هاتف العمل
Office No.

هاتف المنزل
Home No.

هاتف النقال
Mobile No.

علي حامد الكيالني

00199

ــــــــــ

2604900090 2600622260

حسن جمعة علي

02224
00204

02202

2604009064

عبدالناصر عبدالرحيم
الفضيل

00122

10000

2601064220 2604062420

موسى اصميدة محمود

02211

10269

2604022242 2600220261

10604

2601206960 2602002210

10126

2604624222

عوض منصور العكي

00112

10692

2600202019

نوري فرج العريبي

00204

00029

2604062490

جمعة عمر الورفلي

00202

10210

2601092490 2604622292

مفتاح المهدي محمد

00124

ـــــــــ

2600010406

فتحى حامد السيلينى

02042

02020

2609242402

عبدالخالق يونس حسين

02220

10260

2602222206 2602222206

عامر عبدالنبي علي

00002

10620

2609020420

فخرى عبدالرحيم الشافعي

02004

ــــــــــــ

2609019620

مجدى عبدالحميد الكيالني

02021

11416

2604402429 2602626114

عبدالمنعم ابراهيم الفاخري

02122

10614

2602491002

عبدالعاطي احمد المرغني

ـــــــــــ

ـــــــــــ

2600042662 2000000200

محمد عبدهللا المنقوش

12202

ـــــــــــ

2602202900

محمد جمعة الدغيلي
ساسي عمار قشوط

02292
02194
02002
02000

يعقد اجتمـاع قصيــر لمناوبـــي منطقــة البريقـــة فــي مركــز الطــــــوارئ يـــوم الخميس عند الساعة  02مساء .
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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