شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز
مكتب لجـــــــــــــــنة اإلدارة

جدول المناوبة األسبوعية للفترة
Weekend Duty Schedule for

التاريخ 36 :ذو الحجة 1438هـ الموافق  2017/32/22م

يوم عرفة  +أيام عيد االضحى المبارك

كل عام وانتم بخير
معدل

To: General Managers/ Managers/ Superintendents/ Communications Center

مدير العمليات
المناوب:

حاتم الساعدي قادربوه

Operations Duty Manager :

هاتف العمل
هاتف المنزل
هاتف النقال

22063
01313
3110220328
3108063312

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

هاتف المنزل
Home
No.

هاتف النقال
Mobile No.

محمد حمد الحضيري

22066

01381

3110162211 3128810128

ناصر صالح عبدهللا

22321

01116

3122120218

عبدالناصر عبدالرحيم الفضيل

22003

01228

3110811228 3121813132

اشرف محمد اشويقي

23002

01206

3128010220

فضيل المبروك عبدالمولى

23322
23131

08383

3110226012 3120222181

فائز سالم النعاس

23133

01611

3110112160 3128010812

عبدالسالم محمد صويد

23110

01188

3110202032 3120311063

Exploration

عبدالمالك فرج علي

22311

01316

3126010202

السالمة وحماية البيئة

S. E. Dept.

صالح اسباقة سليمان

22022

00016

3122261121

مراقبة األمن الصناعي

Industrial Security
Div.

عبدالعزيز نجم الجازي

28003

01122

3110112116 3126120821

صالح محمد سالب

23803

02322

3188021100

االتصاالت وتقنية المعلومات

Comms It& Dept.

محمد صالح الحامدي

22123

01202

3121262130

المخازن واإلمداد

Storage& Supply

ألفي المصري الساعدي

22122

08181

3128166188

ونيس خليل الرهيوين

23220

01112

3110223100 3121128222

السنوسي رمضان الدواس

23282

01181

3121810603

الصحة المهنية

Occupational Health Dept.

مجدي رافع المحيشي

23008

01206

3111121362 3120160812

مكتب طرابلس

Tripoli Office

ادريس عمار المهدي

ـــــــــــ

ـــــــــــ

3210008311 3121081600

Benghazi Office

ونيس احمد الدروقي

03031

ـــــــــــ

3110160101

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

الفنية

Technical

النقل

Transportation

الخدمات

مكتب بنغازى





Services

يعقد اجتمـاع قصيــر لمناوبـــي منطقــة البريقـــة فــي مركــز الطــــــوارئ يـــوم االربعاءعند الساعة  10مساء .
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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