إعالن صادر عن شركة مياه العقبة

تعلن شركة مياه العقبة عن دعوة املرشحين في الفرز االولي التالية أسماؤهم أدناه ملراجعة شركة مياه العقبة – دائرة الصرف الصحي في
محطة التنقية،مصطحبين معهم صورة مصدقة عن الهوية الشخصية سارية املفعول وصورة عن الخبرات العملية يوم االحد املوافق
ً
 2019/2/24وذلك الجراء االمتحان التنافس ي وحسب التوقيت املبين ادناه  ،وكل من يتخلف عن الحضور يعتبر مستنكفا عن الوظيفة.
وقت االمتحان

م

وظيفة  :حارس

م

وظيفة  :حارس

1

عبدهللا علي عوده الصويلحين

 30بدر عيد سالم أبو قاضوم

2

موس ى عشيشان سالم الطقاطقه

 31عمر شحاده علي املراعيه

3

عبدهللا محمد هليل الصقور

 32عبدهللا حرب محمد املدهون

4

عمر زيدان محمد الجويان

 33عناد قاسم نافل العواسه

5

احمد عطاهلل قاسم النجادات

 34عوده سويلم سعد القريات

6

محمد ساري عبد الحميد الحسنات

 35غالب محمد سليمان الخضيرات

7

كايد عطاهلل قاسم النجادات

 36علي سليمان حماد القدمان

8

مخلد إبراهيم صباح الطقاطقة

 37عبدهللا سالم حسن االحيوات

9

سالم فتحي نصار سالم

 38حسين سليمان عوض املوسه

 12زيدان صالح سلمان الكساسبه

 41ناجح سالم اسعد العواسا

 13علي سالم جمعه أبو قاضوم
 14عبدهللا هويمل سالم القدمان
 15فايز علي عوده القدمان

 18علي سليمان عتيق الحويطات

ً
صباحا

 17محمد عوده مرزوق النجادات

 42حابس عيد علي القوايشم
 43سالم صالح سالم املراعية
 44موس ى إبراهيم موس ى الصقور
 45حامد محمد عوده أبو جعيبة
 46نايف سالم جمعة أبو قاضوم
 47سالم سالمة سالم املراعية

 19احمد عيد خضير السالمان

 48محمد عوده فراج الخضيرات

 20محمد سالم جمعه أبو قاضوم

 49سالم عيد سالم أبو رصاصة

 21احمد عطاهلل مفض ي الطقاطقة

 50خالد سليمان محمد النجادات

 22غالب سعد فرج القواشمه

 51هيثم سالمه حميد املالعبة

 23خضير هليل خضير صقور

 52عامر نجم زعل النجادات

 24خالد مسلم سالم الحسنات

 53فرج محمد عوده الكبيش

 25جمعه عيد جمعة أبو قاضوم

 54عمر محمد علي النجادات

 26خلف حسن سالمه الهواسلة

 55احمد عبدهللا سليمان الحساسين

 27احمد عواد حامد الدماني

 56حمزه صالح سالم املحاميد

 28باسل سالم مطلق ذياب النجادات

 57يزن قاسم سليمان املراعية

 29مالك عبد الكريم رجا املراعية

 58سلطان حسن عيد االحيوات

ً
صباحا

 16ماجد عبدهللا عوده القدمان

8 : 00

 11سالم عطا هللا قاسم نجادات

 40اسامه خالد سالم العواسا

9 : 00

 10علي ذيب صباح الطقاطقه

 39عبدالرحمن حسين النجادات

وقت االمتحان

م
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 59قاسم سالم صالح العواس ى

 87جاسر محمد حرب النجادات

 60مدهللا سالم صالح العواس ى

 88محمد احمد مطلق املراعية

 61احمد عيد احمد أبو قاضوم

 89عمر خضير علي الصقور

 62مراد عطاهلل مفض ي الطقاطقة

 90عمر خالد عطاهللا الطقطقي

 63رضا سالم خضير الخضيرات

 91سالم سويلم سالم املناجعه

 64مرعي منصور سلمان أبو ربيع

 92حكم راجى علي املراعية

 65سالم علي هويمل املراعية

 93عناد محمد عيد ابو دالي

 66محمد سويلم سالم املناجعه

 94محمد كريم سالمه الحويطات

 67سالم سالمه سالم املراعية

 95زيد عليان سالمه ابودالي

 68عبدهللا حمد حسين العجول

 96إبراهيم سالم عتيق أبو دية

 69عبدهللا سالمه خضير الخضيرات

 97ايمن محمد سليمان الخضيرات

10 : 00

 71احمد سلمان سميحان الحويطات
 72علي صالح سالم املدهون

 75مدهللا سليمان سالمه السالمات
 76مصلح علي سالم املراعية

ً
صباحا

 74شاكر محمد سالم الروافعة

 99حسين محمد سالم الجرامية
 100قص ي علي حسين الطرشان
 101علي عوده سليمان الحساسين
 102عمر محمد سليمان الحساسين
 103سالم عيد سالم حمد الصقور
 104احمد عوده موس ى الصقور

 77ممدوح محمد عوض املوس ى

 105حميد عواد سالمه العكالين

 78سعود محمد الخضيرات

 106عطاهلل صباح سليمان الحساسين

 79اسامه خليل سليمان العمران

 107محمود عطيه سالم القرياوي

 80عبدالسالم علي سويلم الصقور

 108ايمن سالمه جمعه أبو قاضوم

 81فيصل عوده مطلق املراعيه

 109سيف علي حسين املالعبة

 82سليمان زايد سليمان الهاليله

 110احمد موس ى سلمان الخليفي

 83عبدهللا الحويطي

 111احمد محمد هليل املراعية

 84علي خالد عوده الطقاطقة

 112احمد عودة سليمان العويضات

 85سليمان سالم صالح املحاميد

 113عبدهللا ناجج عودة النجادات

 86عبدهللا محمد عيد الكرادشه

 114جعفر سالم محمد النجادات

الوثائق المطلوبة:
ل
* صورة عن هوية األحوال املدنية سارية املفعو .
صورة عن الخبرات العملية مصدقة من مكتب العمل.

ً
صباحا

 73عطاهللا حسين عوده أبو جعيبة

 98سفيان احسان هويمل الشياهين

11 : 00

 70محمد سالم سليمان الكساسبه

*

م
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1
2
3
4

سليمان عبدهللا عوده حمدان الزوايده
جمعه سليمان عيد الخضيرات
فالح ساري سالم الطقاطقة
رعد حسين الزوايده
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ً
بعدالظهرا

21
22
23
24
25
26
27
28

نايل عيد ناصر الزوايده
عمر محمد فرج الزوايده
انس صالح عودة الزوايده
سالم صالح علي الزوايده
عبدهللا عطاهللا صباح الزوايده
عبدهللا حمد محمد الزوايده
بدر علي حمد الزوايده
عبدهللا غافل زيدان الزوايده

1 : 00

17
18
19
20

عصام عيس ى عقله الزوايده
حمزه خليل عبدهللا الزوايده
صالح علي مفلح الزوايده
فيصل فريح سالم املزنة

 29عبدهللا نايف جليل الزوايده
 30حسن محمد حمد الزوايده
الوثائق المطلوبة:
* صورة عن هوية األحوال املدنية سارية املفعول.
*

صورة عن الخبرات العملية مصدقة من مكتب العمل.

35
36
37
38
39
40
41
42

عوض ناصر جريذي العمامره
عبداملجيد علي سليمان املزنة
عناد عواد خلف املزنه
متعب نايف محمد املزنة
معن فرج احمد املزنة
جهاد كريم محمد الزوايده
عطا سليم ناصر الزوايده
عيد علي سالم الزالبية

43
44
45
46

حسين محمد سليمان الطقاطقة
صالح سليمان محمد الزوايده
محمد عبدالرحيم عبدهللا الفلحيين
احمد منصور عبدهللا الزوايده

47
48
49
50

حمزه عبدهللا خلف املزنة
عماد حمد علي الزوايده
عمر غازي حمد الزالبية
ساهر محمد صباح الصويلحيين

51
52
53
54
55
56
57
58

صباح عوده سالم املزنة
محمد اعتيق مطلق الزوايدة
عمر حمد خلف املزنة
عادل علي محمد الزوايده
عبدهللا علي حمدان الزالبية
يزن سالم محمد املزنة
محمد عوض املزنة
سليمان حامد سليمان بني عطيه

 59احمد عوض عتيق الزوايده

ً
بعد الظهرا

13
14
15
16

عبدهللا اعبيد ناصر الزوايدة
احمد سالمه سليمان املزنة
سالم عطاهلل حمد الزوايده
خالد سالمة سليمان املزنة

31
32
33
34

جهاد عبدهللا محمد املزنة
احمد عوده عقله الزوايده
سالمه محمد سلمان الزوايده
نايل محمد سليمان سالم الطقاطقه

2 : 00

 5إبراهيم محمد حمدان الزالبية
 6سيف غالب سليمان الزوايده
 7عناد عبدهللا عوده الزوايده
 8يحيى محمد مطلق الزالبية
 9حسن علي عيد الزوايده
 10عبد املجيد عبدهللا محمد املزنه
 11محمد عبدهللا سليمان الزوايدة
 12ماهر محمد عوده حمدان الزوايده

م

وظيفة  :عامل

وقت االمتحان

