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نوع  المهنة  االسم  م

  ةالعضوي

االنتظام في دفع  

 االشتراكات

هل تم منح العضو  ضوية  خ العتاري

 وية  بطاقة عض

 منع م 10/1/2021 منتظم  فخري   مدرس جمعان بن فهد الدوسري  1

 منع م 10/1/2021 منتظم مل عا متقاعد معلم    النتيفات بتال محمد مناحي 2

 منع م 10/1/2021 منتظم عامل متقاعد معلم  النتيفات  مقعد عامر مقعد  3

 منع م 12/1/2021 منتظم عامل موظف متقاعد    النتيفات حشان  بن عايض 4

 منع م 13/1/2021 منتظم عامل متقاعد معلم    قينان عبدالرحمن قينان 5

 منع م 13/1/2021 منتظم عامل متقاعد معلم  فهد بن حشان النتيفي  6

 منع م 17/1/2021 منتظم عامل متقاعد معلم  خلف بن حسن ال وحيد  7

 منع م 18/1/2021 منتظم عامل مدرس   النتيفات سالم عايض محمد 8

 منع م 18/1/2021 منتظم عامل متقاعد معلم  عامر محمد بتال النتيفات  9

 منع م 18/1/2021 منتظم عامل مدرس المصارير  عبدهللا حسين راشد  10

 منع م 20/1/2021 منتظم عامل موظف حسن عبدهللا ماضي العبدهللا  11

 منع م 20/1/2021 منتظم عامل متقاعد معلم    النتيفات بتال عامر مدهش 12

 منع م 24/1/2021 منتظم عامل مدرس   فهيد  بن عبدهللا بن فهيد 13

 منع م 24/1/2021 منتظم عامل مدرس عبدالرحمن محمد راشد   14

 منع م 24/1/2021 منتظم فخري  مدرس سعد بن عبدالرحمن النتيفات  15

 منع م 25/1/2021 منتظم عامل مدرس عبدالرحمن راشد النتيفات  16

 منع م 25/1/2021 منتظم عامل مدرس عايش بتال حشان  النتيفات  17

 منع م 25/1/2021 منتظم عامل مدرس المصارير  مطرف بن حمد 18

 منع م 1/2/2021 منتظم عامل مدرس مبارك خلف مبارك البكر  19

 منع م 1/2/2021 منتظم عامل مدرس حسن وحيد حسن الخطيب  20

 منع م 1/2/2021 منتظم فخري   متقاعد معلم  سفر هضيبان مقعد النتيفات  21

 منع م 1/2/2021 منتظم عامل مدرس النتيفات  ظافي راشد محمد 22

 منع م 1/2/2021 منتظم عامل مدرس   النتيفات حشان  بتال بن سعود 23

 منع م 1/2/2021 منتظم عامل منقاعد  بتال محمد بتال النتيفي  24

 منع م 1/2/2021 منتظم عامل مدرس محمد الوداعين مهدي  25

 منع م 1/2/2021 منتظم عامل مدرس المصارير  حسين محمد  26

 منع م 1/2/2021 منتظم عامل مدرس الوداعين  محمد حزام 27

 منع م 1/2/2021 منتظم عامل معلم النتيفات  عامر عبدالعزيز  28

 منع م 1/2/2021 منتظم عامل موظف المجادعة عمر مدهش 29

 منع م 1/2/2021 منتظم فخري   مدرس   شبيب بن ابراهيم بن شبيب 30

 منع م 2/2/2021 منتظم عامل مدرس غصين خلف ناصر الدوسري   31

 منع م 2/2/2021 منتظم عامل مدرس عبدهللا محمد مقيت النتيفات   32

 منع م 2/2/2021 منتظم عامل موظف مبارك خلف ناصر النتيفات   33


