شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز
مكتب لجـــــــــــــــنة اإلدارة

جدول المناوبة األسبوعية للفترة
Weekend Duty Schedule for

التاريخ 13 :جماد األولى 1438هـ الموافق  2017/20/12م

2017/20/18-17م
To: General Managers/ Managers/ Superintendents/ Communications Center

مدير العمليات المناوب:

عبدالسالم علي الجابري
هاتف العمل
هاتف المنزل
هاتف النقال

اإلدارة
Department
Production
Fields Maintenance Dept.

الحفر والهندسة النفطية

02122
21520
2012338722
2056532228

Drilling & Pet. Eng.

نقل وتزويدات الغاز

GT & S. Dept.

هاتف العمل
Office
No.

محمد امريض المهدي

00233

21302

2016322261-2065036033

احمد اسماعيل الماطوني

03226

03270

2005332852

عبدالناصر عبدالرحيم الفضيل

00252

21006

2012608776-2008602820

21250

2005110305

ــــــــــ

2012036023

02110

21270

2008058572

06222

ــــــــــ

2006721026

00285

21012

2003012031

مصطفى موسى موسى

00227

21722

2012837060-2002877721

06281

22557

2012721258-2002708002

22200

2066271055
2008037822

يونس اسماعيل يونس

التصنيع
الصيانة

Maintenance

ساسي عمار قشوط

Utilities & Shipping

محمد صالح زيدان

االستكشا

Exploration

Mobile No.
هاتف
المنزل
Home
No.

Manufacturing

المرافق والشحن

Office No.
Homee No.

هاتف النقال
Mobile No.

مناوب اإلدارة
Department’s Duty

اإلنتاج
صيانة الحقول

Operations Duty Manager :

عبدالفتاح ابراهيم عبدهللا

اشر

عبدالحميد العقيلي

02526
01301
02262
02263

السالمة وحماية البيئة

S. E. Dept.

مراقبة األمن الصناعي

Industrial Security Div.

سالمة ابشينة عمر

Technical

صالح محمد سالب

02652

االتصاالت وتقنية المعلومات

Comms It& Dept.

محمد صالح الحامدي

00525

21727

المخازن واإلمداد

Storage& Supply

خالد سالم المعداني

06000

22831

2002802216

داوود حمد عبدهللا

02063

02063

2002881823

Services

عمر عبدالنبي بوحوش

06113

22871

2008687821

الصحة المهنية

Occupational Health Dept.

عيسى اشتوى المطوح

02226

21810

2005222285

مكتب طرابلس

Tripoli Office

رجب فرج الجربوعي

ـــــــــــ

ـــــــــــ

2016666211–2003230306

Benghazi Office

ونيس احمد الدروقي

22521

ـــــــــــ

2012832028

الفنية

النقل

Transportation

الخدمات

مكتب بنغازى





يعقد اجتمـاع قصيــر لمناوبـــي منطقــة البريقـــة فــي مركــز الطــــــوارئ يـــوم الخميـــس عند الساعة  15مساء .
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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