
السدادالحالةتاريخ االلتحاقالوظيفةاالسمرقم العضوية
منتظمفعال02/07/1417شيخحنش بن منصور بن سعد العلياني1493124
منتظمفعال03/07/1417موظف سعد بن علي بن عائض آل رائد1493270
منتظمفعال08/07/1417مدرسعبدالغني سعد عوضه آل رائد1497743
منتظمفعال09/07/1417مدرسسعيد عمير دمحم سالم1497011
منتظمفعال10/07/1417مدرسدمحم عبدالرحمن فرحة الشمراني1495484
منتظمفعال11/07/1417ضابط متقاعدعلي مصلح سعد عمار الشمراني 1493537
منتظمفعال12/07/1417رجل اعمالسعد عبدالغني عوضه آل رائد1494893
منتظمفعال13/07/1417ضابط متقاعددمحم عبدهللا صافي آل صافي1490332
منتظمفعال14/07/1417رجل اعمالمقبول ظافر عبدهللا العلياني1495028
منتظمفعال19/07/1417موظفسابر دخيل هللا سابر آل سابر1499693
منتظمفعال23/07/1417مدرسسعيد مسفر سعد آل مناع الشمراني1496540
منتظمفعال24/07/1417رجل اعمالمسفر عوضه عبدهللا حمدان الشمراني1492332
منتظمفعال25/07/1417موظف متقاعددمحم صالح مسفر صالح الشمراني1497934
منتظمفعال27/07/1417استاذ جامعيسعد علي عايض آل سليم الشمراني1494319
منتظمفعال28/07/1417مدرسدمحم سعيد دمحم الشمراني1494319
منتظمفعال29/07/1417رجل اعمالعبدالرحمن عبدالغني عوضه الشمراني1498177
منتظمفعال05/08/1418متقاعدسعد عبدالرحمن عوضه صالح1499158
منتظمفعال06/08/1417ضابط طيار متقاعدعبدهللا عايض غرم هللا آل غرم هللا1493778
منتظمفعال08/08/1417متقاعدظافر بن زاهر مشخص آل عثمان1494048
منتظمفعال07/07/1417عسكري متقاعدعلي دمحم سعد البحيري العلياني1494812
منتظمفعال08/03/1420موظف بالكهرباءعبد هللا علي عائض الشمراني1491127
منتظمفعال09/05/1417مدرسدمحم عبد هللا مفرح الشمراني1499684
منتظمفعال07/02/1422مدرسعبد هللا دمحم صالح الشمراني1499171
منتظمفعال03/03/1417مدرسسعد بن دمحم  سعد الحالفي1494335
منتظمفعال04/07/1422مدرسعلي عبد الرحمن ظافر الحالفي1492092
منتظمفعال09/05/1422مدرسسعيد دمحم صالح الشمراني1495641
منتظمفعال23/07/1417مدرس/متقاعدعلي عبد هللا دمحم الشمراني1494350
منتظمفعال12/05/1417مدرسعبد الرحمن مسفر سعد الشمراني1499146
منتظمفعال21/06/1425مدير مدرسةسعد عبد هللا عبد الرحمن الشمراني1496640
منتظمفعال11/02/1427ضابط متقاعدعبد هللا مسفر ظافر العلياني1493244
منتظمفعال05/02/1426مدرسمشعل  عوضه غصاب العلياني1498363
منتظمفعال07/04/1427مدرسعليان مسفر سعد الحالفي1493933
منتظمفعال07/06/1434موظفعلي شباب جلوي العلياني1492024
منتظمفعال02/03/1435موظف بالصحةمحيميد سعد جلوي العلياني1497816
منتظمفعال03/03/1435موظف بالصحةسابر مشعل سابر العلياني1493907
منتظمفعال04/03/1435موظف بالصحةيزيد سعد سعيد العلياني1493843
منتظمفعال07/07/1420مدرسعلي دمحم مسفر الشمراني1495202
منتظمفعال05/06/1434موظف بالصحةدمحم علي عبد هللا صافي الشمراني1493752
منتظمفعال06/06/1434موظف بالصحةمقبول محيميد قبالن العلياني1493704
منتظمفعال07/06/1434موظفحمدان نغيش جبار العلياني1490460
منتظمفعال22/04/1422ضابط متقاعدعبد هللا عبد الغني عوضه1497465
منتظمفعال23/07/1434مدير مستوصفجلوي خلف جلوي العلياني1494022
منتظمفعال24/07/1434موظف بالصحةمشعل قبالن محيميد العلياني1493621
منتظمفعال25/07/1434موظف بالصحةعبد الرحمن قبالن محيميد العلياني1499256
منتظمفعال12/05/1425مدرسعبد الرحمن علي عايض الشمراني1498989
منتظمفعال01/05/1428مدرس متقاعدمعيض عبد هللا بطي العلياني1498379
منتظمفعال14/01/1428مدرسسعد مصلح سعد الشمراني1494870
منتظمفعال08/03/1424مدرسطامي دخيل حافظ العلياني1497836
منتظمفعال14/08/1420مدرسمعيض دمحم عطية العلياني1491468
منتظمفعال08/06/1422موظفعبد هللا صالح مسفر الشمراني1499991
منتظمفعال06/06/1424 هيئة االمر بالمعروفسعد دمحم مسفر الشمراني1498354
منتظمفعال22/03/1424مدرسعلي عبد هللا خميس العلياني1493737
منتظمفعال01/07/1433مدرسحسن بخيت حسن الحالفي1490846
منتظمفعال02/07/1433موظف بالصحةأحمد شعالن سابر العلياني1494013
منتظمفعال03/07/1423مدرس علي عبدالغني عوضه الشمراني 1496580
منتظمفعال03/09/1438موظف مسفر عبدهللا صالح الشمراني1495013
منتظمفعال13/02/1438معلمسعيد عبدهللا علي الشمراني1497935
منتظمفعال23/05/1437موظف حامد سعيد دمحم الشمراني1496063
منتظمفعال13/02/1438وزارة التعليممصلح عبدهللا دمحم الشمراني1490429
منتظمفعال08/04/1439معلمعبدهللا دمحم عبدهللا الشمراني1491300
منتظمفعال05/03/1439وزارة الصحةاحمد علي احمد العلياني1496792
منتظمفعال01/07/1443معلمصالح دمحم سعد الحالفي1499023
منتظمفعال01/07/1443وزارة الدفاعسعيد عبدهللا صافي الشمراني1497888
منتظمفعال01/07/1443معلمسعد رداد الشمراني1491111
منتظمفعال01/07/1443معلمعلي جروان الشمراني1492222
منتظمفعال01/07/1443معلمدمحم مصلح عمار الشمراني1493333
منتظمفعال01/07/1443معلمعبدهللا علي جروان الشمراني1494444
منتظمفعال01/07/1443وزارة الصحةدمحم عبدالرحمن مشني الشمراني1495555
منتظمفعال01/07/1443وزارة الصحةسعد دمحم زاهر العلياني1496666
منتظمفعال01/07/1443معلممحيميد حسن هديان الحالفي1497777
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منتظمفعال01/07/1443معلمعوض عبدالرحمن علي الشمراني1491492


