إعالن صادرعن شركة مياه العقبة بالتنسيق مع ديوان الخدمة املدنية
تدعو شركة مياه العقبة التالية أسماؤهم أدناه ملراجعة مبني االدارة – دائرة املوارد البشرية والتدريب  -قسم تخطيط املوارد البشرية ،مصطحبين
معهم صور عن املؤهالت العلمية والخبرات والدورات والهوية الشخصية ودفتر العائلة مصدقة حسب االصول،خالل مدة اقصاها  4ايام من
ً
ً
تاريخه  ،وذلك تمهيدا لترشيح من تنطبق عليه الشروط لالمتحان التنافس ي واملقابلة الشخصية وكل من يتخلف يعتبر مستنكفا.
وظيفة :فني صيانة شبكات مياه
-1بالل سالمه عوده السعيدين

-15نصر صياح سالمة املراعية
-16عبدالرحيم سلمان سالم السالمات

-2مدهللا علي عوده الصويلحين

-17عبدهللا سالمه سالم املراعية

-3عبدالرحمن القدمان () 9991001336

-18رمزي عبدهللا سليمان خضيرات

-4علي سالم النجادات ()989010255

 -19عبدالكريم جمعه محمد املوسه

-1طالب سالم عواد الرياطي

-5طارق حسن محمد النجادات

-20اياد احمد مسعد القدمان

-2ابراهيم عيد نجم النجادات

 -6حسين محمد حسين الجذيالت

 -21جمعه محمد عوض الخضيرات

-3خالد عبد املهدي سالم النجادات

-7حاكم سعيد مرزوق نجادات

-22محمد حرب احمد العويضات

-4فيصل علي موس ى سلمان الصقور

-8سامح سالمه مهدي العمران

-23علي حماد عوده القدمان

-5سامي محمد فراج الخضيرات

-9محمد فرحان سالمة املحاميد

 -24حسام محمد حمد املراعية

-6سالم محمد عوده أبو جعيبة

-10فيصل امان سالم النجادات

-25سالم حماد سالم العجول

-11عماد حسن سالمة الصويلحين

-26باسل سالم مطلق ذياب النجادات

-1جليل مرض ي مطلق الزوايده

-12محمد عطيه محمد العوضات

-27حسن عبدهللا سالم الرصاعي

-2فيصل سودان عبدهللا الزوايده

-13ثامر علي جخيدم السالمات

-28عدي محمد مسعد القدمان

-3احمد جمعه سالم الزوايده

-14عبداملهدي سالم النجادات احمد

-29خالد عقله القدمان

-4بدر محمد حمد الزوايده

-15طالل عبدهللا سالم الرصاعي

-30حسن عبدهللا علي الصويلحين

-5احمد عبيد ناصر الزوايدة

-16عمر سليم سالم الطقطقي

-31ناصر جمعه عيد العواسا

-6عمر سالم عوده الزوايده

-17نور الدين محمد خليل املعاني

-32عمر زايد محمد الجويان

-7محمد عود علي املحاميد

-18محمد مبروك حمود النعيمات

-33حسين محمد حسين النجادات

-19محمد علي ناصر الزوايده

-34محمد عوض قاسم البذول

وظيفة :مهندس شبكات مياه
-1يزن كايد علي النجادات
وظيفة  :وفني كهرباء قوى
-1إبراهيم امين سالم الزوايده
وظيفة :فني لحام شبكات مياه

وظيفة  :سائق حفارة

وظيفة :فني تشغيل مظلة مياه

وظيفة :فني تشغيل محطات مياه

-1عبدهللا علي صباح الحساسين

-35عطاهللا صباح سليمان حساسين

-2عمر علي محمد النجادات

-1هاني عواد سالمه السعيدين

-36عماد عبدهللا علي الصويلحين

-3احمد محمد سليمان الرصاعي

-2عادل معيش سالم الطقاطقة

-37سلطان سالمه حماد الزوايده

-4عبد العزيز محمد موس ى ابو ديه

-3ماهر ناصر أبو قاضوم

-38سلمان ناصر سلمان الزوايده

-5ايمن قاسم فرج الزالبية

-4عمر عبدهللا سالم الخضيرات

-39عمر سليم سعد الزوايده

-6عمر محمد مالح الحويطات

-5عبد الكريم علي موس ى ابو ديه

-40جمعه سالم حمد الزوايده

-7يوسف نجم زعل نجادات

-6علي محمد عيد السالمين

-41عطاهلل عواد عيد املزنة

 -8محمد سالم محمد عيال علي

-7عمر علي دحيات النجادات

-42معاذ خالد عوده املراعية

-9اسامه محمد سالم النجادات

-8علي عطاهلل سلمان ابو قاضوم

-43عبدالسالم جليل سودان الزوايده

-10احمد علي عيد العويضات

-9إبراهيم علي سالم الحساسين

-44سالمه سالم سليمان الزوايده

-11فيصل علي محمد النجادات

-10عوض مبروك محمد الحساسين

-45ناصر سالم ناصر الزوايده

-12محمد توفيق محمد أبو معيتق

-11محمد احمد عبدهللا العمران

-46قص ي فالح عقله الزوايده

-13إبراهيم علي سويلم الصقور

-12محمد عطيه سالم العثامين

 -47علي سالمه محمد املزنة

-14ارحيل محمد سالم الجرامية

-13اسامه جميل بشير الركيبات

-48نواف دخيل هللا رجا املزنة

-15محمد حسين عمير السالمات

-14محمد عوده فراج الخضيرات

-

الوثائق املطلوبة:

* صورة مصدقة عن هوية األحوال املدنية سارية
املفعول.

* صورة مصدقه عن شهادة البكالوريوس لوظيفة ( مهندس شبكات مياه).

* صورة مصدقة عن الثانوية العامة أو شهادة تدريب
منهي .

* صورة عن رخصة القيادة سارية املفعول لوظيفة (مهندس شبكات مياه).

* صور عن شهادات الخبرة مصدقة من مكتب العمل.

* صورة عن رخص القيادة سارية املفعول فئة سادسة وانشائية لوظيفة( سائق حفارة ).

* صورة عن عضوية النقابة للمهندسين.

* صورة مصدقة عن شهادة مزاولة املهنة لوظيفة (فني لحام) و( فني كهرباء قوى).

ملزيد من التفاصيل يرجى الدخول الى موقع الشركة االلكتروني ( )www.aw.jo

