شركة سرت إلنتاج وتصنيع النفط والغاز
مكتب لجـــــــــــــــنة اإلدارة

جدول المناوبة األسبوعية للفترة
Weekend Duty Schedule for

التاريخ 20:محرم  0080هـ الموافق  2017/10/02م

2203/02/00-13م
To: General Managers/ Managers/ Superintendents/ Communications Center

مدير العمليات المناوب:

حمد ابوبكر زوبي

Operations Duty Manager :
20222

Office No.

هاتف العمل
هاتف
المنزل

88233

Home No.

2008388020
2080852285

Mobile No.

مناوب اإلدارة
Department’s Duty

هاتف العمل
Office No.

هاتف المنزل
Home
No.

Production

محمد امريض المهدي

22855

80522

Fields Maintenance Dept.

عبدهللا ابريك الطشاني

22223
22858

80322

2023882300

Drilling & Pet. Eng.

مسعود سليمان موسى

22808

80083

2008020502

GT & S. Dept.

يونس اسماعيل يونس

هاتف النقال
اإلدارة
Department
اإلنتاج
صيانة الحقول
الحفر والهندسة النفطية
نقل وتزويدات الغاز
التصنيع

Manufacturing

الصيانة

Maintenance

المرافق والشحن

Utilities & Shipping

االستكشاف

Exploration

22880
20520
22230
22853

هاتف النقال
Mobile No.

2008050255

2000582800

80282

2028002528

2008002528

80580

2025038850

2000232855

فائز سالم النعاس

22022

80503

2020808032

2008302058

محمد السنوسي درفون

22282

88232

2000003083

حمد خليفة دبوب

22800

88002

2028803023

فضيل عبدالعالي الشلماني

السالمة وحماية البيئة

S. E. Dept.

جمعة عمر الورفلي

20222

82282

2023088253

2008253353

مراقبة األمن الصناعي

Industrial Security Div.

سالمة ابشينة عمر

20830

ــــــــــ

2028323222

2008380883

المبروك حامد امغيب

22288

ـــــــــــ

االتصاالت وتقنية المعلومات

Comms It& Dept.

عبدالخالق يونس حسين

22820

80300

المخازن واإلمداد

Storage& Supply

عبدهللا بلعيد خليفة

22008

80200

Transportation

داوود حمد عبدهللا

22250

ــــــــــ

عمر عبدالنبي بوحوش

20005

88330

2023033320

الصحة المهنية

Occupational Health Dept.

عيسى اشتيوى امحمد

22880

80302

2028288238

مكتب طرابلس

Tripoli Office

ادريس عمار المهدي

ـــــــــــ

ـــــــــــ

Benghazi Office

ونيس احمد الدروقي

82820

ـــــــــــ

الفنية

Technical

النقل
الخدمات

مكتب بنغازى





Services

2023003252
2028332220

2008253225

2028005838
2028330385

2208880200

2008330385

2023803588

2008358083

يعقد اجتمـاع قصيــر لمناوبـــي منطقــة البريقـــة فــي مركــز الطــــــوارئ يـــوم الخميس عند الساعة  08مساء .
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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