شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز
مكتب لجـــــــــــــــنة اإلدارة

جدول المناوبة األسبوعية للفترة
Weekend Duty Schedule for

التاريخ 20 :جماد األولى 1438هـ الموافق  2017/22/25م

2017/22/11-10م
إلى :المديرين العامين /مديري اإلدارات /المراقبين /قسم االتصاالت

مدير العمليات المناوب:

To: General Managers/ Managers/ Superintendents/ Communications Center

اسماعيل عيسى دواس
هاتف العمل
هاتف المنزل
هاتف النقال

Operations Duty Manager :
25242
ــــــــــ
2013754537
2045452227

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

هاتف
المنزل
Home
No.

هاتف النقال
Mobile No.

محمد حمد الحضيري

22355

31251

2013754277-2025513745

نصر صالح عبدهللا

22227

31005

2022024405

مصطفى امحمد هماد

22354

31422

2025554735

ـــــــــــ

2013432552-2024152334

31472

2013775052-2022434277

احمد صالح ابراهيم

22122

31434

2027522514

محمد السنوسي درفون

22232

33272

2055504144

توفيق بوعجيلة عبدالسالم

22257

31222

2025351451

فرج محمد لفلقي

25215

31232

2012275504-2025245472

محمد السنوسي يوسف

25343

ــــــــــ

2025244374

جعفر الصادق احمد

22542

33442

2013750552

تقنية المعلومات واالتصاالت

It& Comms Dept.

عبدالخالق يونس حسين

22425

31405

2013257225-2024442220

المخازن واإلمداد

Storage& Supply

عمر مصطفى اقوطين

22152

31517

2027202744

Transportation

ونيس خليل الرهيوين

22227

31104

2027045224

فرج حمد الشلماني

22274

31537

2013424423-2027523130

سعيد بلعيد القطراني

22213

31134

2024227155

عبدالعاطي أحمد المرغني

ـــــــــــ

ـــــــــــ

2215555211–2025174004

جمال علي الشريف

32422

ـــــــــــ

2024117047

مناوب اإلدارة
Department’s Duty

اإلدارة
Department
اإلنتاج
صيانة الحقول

Production
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

النقل
الخدمات

Services

الصحة المهنية

Occupational Health Dept.

مكتب طرابلس

Tripoli Office

مكتب بنغازى





Benghazi Office

عمر سعد االوجلي
عمر الطاهر الزيادي

22422
21523
22274
22721

يعقد اجتمـاع قصيــر لمناوبـــي منطقــة البريقـــة فــي مركــز الطــــــوارئ يـــوم الخميـــس عند الساعة  14مساء .
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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