اعالن
تدعو شركة مياه العقبة وبالتنسيق مع ديوان الخدمة املدنية املرشحين في الفرز االولي التالية أسماؤهم أدناه ملراجعة شركة مياه
العقبة – دائرة الصرف الصحي في محطة التنقية ،يوم االربعاء املوافق  2019/7/3وذلك ألجراء االمتحان التنافس ي وحسب
املوعد املحدد لهم مع احضارهوية األحوال املدنية سارية املفعول ،وكل من يتخلف عن الحضور يعتبرمستنكفا عن الوظيفة.

موعد االمتحان الساعة الثامنة والنصف صباحا• وظيفة فني ثالث صيانة شبكات مياه  -القويرة
 -1محمد حرب احمد العويضات

-8

عمر علي دحيالن النجادات

 -15طالل عبدهللا سالم الرصاعي

 -2ياسين سالم احمد النجادات

-9

طارق حسن محمد النجادات

 -16حازم عوض مطلق املناجعه

 -3رمزي عبدهللا سليمان الخضيرات

 -10قص ي علي حسين الطرشان

 -17عبدهللا ناجح عوده نجادات

 -4محمد توفيق محمد أبو معيتق

 -11عبدهللا صباح علي الزوايدة

 -18سلطان حاكم عواد املدهون

 -5عماد عبدهللا علي الصويلحين

 -12عماد عودة اسويلم أبو جعيبة

-19

 -6مدهللا علي عودة الصويلحين

 -13سالم عيد سالم أبو رصاصة

 -20صالح حسن سليمان االحيوات

 -7محمد حسن فرحان النجادات

 -14إبراهيم عيد نجم النجادات

سلطان عيد سالم أبو قاضوم

• وظيفة فني ثالث صيانة شبكات مياه  -الديس ي
-1

ناصر سالم ناصر الزوايدة

-3

بدر عواد عيد املزنة

-5

صالح عبدالقادر عيد املزنة

-2

عبدهللا امين سالم الزوايدة

-4

احمد عطاهللا حمد الزوايدة

-6

محمد جمعة محمد الزوايدة

• وظيفة سائق حفارة  -الديس ي
 - -1احمد جمعه سالم الزوايدة -2
• وظيفة فني ثالث كهرباء قوى -الديس ي
 -1فالح حمد سلمان الزوايدة

فيصل سودان عبدهللا الزوايده

-2

محمد مبروك حمود النعيمات

-3

إبراهيم امين سالم الزوايده

موعد االمتحان الساعة العاشرة صباحا• وظيفة فني ثالث تشغيل محطات مياه  -القويرة
-1

عبدالكريم محمد محمد العكالين

-9

حسن عبدهللا سالم الرصاعي

-17

عمر علي محمد النجادات

-2

محمد عودة سليمان الحساسين

 -10عبدهللا غافل زيدان الزوايده

-18

محمد سليمان سليم املراعية

-3

عبد الرحيم سلمان سالمه السالمات

 -11انس موس ى سليمان الغرايبة

-19

طالل حسين سالم املراعية

-4

معن حسين عميد السالمات

 -12عوض مبروك محمد الحساسين

-20

حسين محمد حسين الجذيالت

-5

محمد إبراهيم عيد العويضات

 -13ماهر ابنية حماد أبو زيتون

-21

احمد محمد سليمان الرصاعي

-6

سالم هويمل احمد املداهين

 -14عبد الوهاب عمر إبراهيم العس

-22

فهد سالمه سليمان النجادات

-7

حسن درويش نصار الجبهة

 -15احمد سالمة عودة املوس ى

-23

حمزة علي محمد النجادات

-8

حمزة خليل عبدهللا الزوايده

 -16سالم حماد سالم الحجول

• وظيفة فني ثالث تشغيل محطات مياه -الديس ي
-1

يحيى محمد خلف املزنة

 -5عبدهللا نايف جليل الزوايده

-9

عبدهللا اعبيد ناصر الزوايده

-2

حمزة عبدهللا خلف املزنة

 -6صخر عواد عبدهللا الزوايده

-10

جمعه سالم حمد الزوايدة

-3

محمد سالم عوض املراعية

 -7احمد عقيل سلمان الزوايدة

-11

حمد عبدهللا حمد الزوايدة

معوض عبدهللا سليمان الزوايده

 -8عواد محمد علي املزنة

-4

-

علما انه سيتم اجراء املقابلة الشخصية يوم الخميس املوافق  2019/7/4لناجحين في االمتحان التنافس ي.
مديرعام شركة مياه العقبة
املهندس  /خالد العبيدين

ملزيد من االستفساريرجى االطالع على املوقع االلكتروني للشركة ))www.aw.jo

