شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز
مكتب لجـــــــــــــــنة اإلدارة

جدول المناوبة األسبوعية للفترة
Weekend Duty Schedule for

التاريخ 35 :جمادى األخرة  3340هـ الموافق  0239/24/33م

 0239/24/30-39م
To: General Managers/ Managers/ Superintendents/ Communications Center

مدير العمليات المناوب:

ناصر عبدالجليل بازامه
هاتف العمل
هاتف المنزل
هاتف النقال

اإلدارة
Department

Operations Duty Manager :
02522
44633
2705906007
2753562244

مناوب اإلدارة
Department’s Duty

اإلنتاج

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

هاتف
المنزل
Home
No.
43233

2703334903-2734960099
2700705073

هاتف النقال
Mobile No.

محمد حمد الحضيرى

00466

نصر صالح عبدهللا

00209

43776

مسعود سليمان موسى

00434

43750

2734307630

عمر سعد االوجلى

03603

---

2700360440-2734540660

التصنيع

Manufacturing

محمد جمعة الدغيلى

02469-02265

43739

2700030540-2734037673

الصيانة

Maintenance

ساسى عمار قشوط

02330-02332

43407

2709709502

خالد سعيد زايد

02242

43004

2700220773

عقيلة محمود مفتاح

02432

43349

2709303507

السالمة وحماية البيئة

S. E. Dept.

مصطفى موسى موسى

03247

43022

2704900023-2734960737

مراقبة األمن الصناعي

Industrial Security Div.

محمد السنوسى يوسف

03454

---

2706200490

صالح محمد سالب

02352

40200

2733403755

االتصاالت وتقنية المعلومات

Comms & IT. Dept.

محمد صالح الحامدى

00525

43040

2737596423-2709060924

المخازن واإلمداد

Storage& Supply

الفى المصرى الساعدى

00300

43337

2703366333

ونيس خليل الرهيوين

02009

43370

2734002745-2709703000

السنوسى رمضان الدواس

02030

43739

2709334652

سعيد بالعيد القطرانى

02234

43345

2700209333

0214444014
2034443233
42533

ـــــــــــ

2704500036

ـــــــــ

2700543766

صيانة الحقول
الحفر والهندسة النفطية
نقل وتزويدات الغاز

المرافق والشحن
االستكشاف

Production
Fields Maintenance Dept.
Drilling & Pet. Eng.
GT & S. Dept.

Utilities & Shipping
Exploration

الفنية

Technical

النقل

Transportation

الخدمات

Services

الصحة المهنية

Occupational Health Dept.

مكتب طرابلس

Tripoli Office

جمال عمر المرعى

Benghazi Office

فرج يونس االوجلى

مكتب بنغازى





يعقد اجتمـاع قصيــر لمناوبـــي منطقــة البريقـــة فــي قاعة اجتماعات إدارة السالمة يـــوم الخميـــس عند الساعة  35مساء .
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 .
ع لــــــى جميــع المنـــاوبيـــن التواجــد بمواقع اعمالــهم طوال ســاعات الدوام الرسميــة .

 للسيد رئيس لجنــــــــــــــــــــــــــة اإلدارة .
 إلى الشركة النرويجية الليبية لألسمــــــــدة (اليفكو).
** مــنى **
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