
حساب “هبتي” للتوفير

#اربح_مع_هبتي

٥ مارس، ٢٠١٩

نهنئ الفائزين الـ 100 بجوائز السحب األسبوعي 
100 ريال عماني لكل فائز

النتائج المعلنة هي نتائج السحب االسبوعي التاسع عن متوسط الرصيد االسبوعي للفترة 24 فبراير الى 2 مارس 2019
*يتم اإلعالن عن أسماء الفائزين حسب رغبتهم الشخصية.

أحمد محمد الكندي  الغبرة

يوسف عبداهلل البارحي الغبرة

سلمى سهيل الحبسي  إبراء

يحيى يوسف البلوشي  جامعة السلطان 
قابوس

عبدالقادر محمد الشيزاوي صحار

فيصل محمد الكندري صحار

شريفة عبدالواحد المسلمي  صحار

سعود سرور الهطالي  بركاء

جهينة إبراهيم البلوشي  بركاء

االسمالفرعاالسمالفرع

أحمد حميد الهنائي عبري

محمد سعيد الحساسي  عبري

ريم جمعة الشماخي  عبري

طالل مطر السلطي الخوض

حميد زهران األغبري السيب

أحمد محمد النعماني  الخوير

محمد حسني عبدالرحمن الخوير

سليم راشد الريزي صور

جاسم محمد الشماخي صور



DSU ي النبهاني

DSUف اللواتي

DSUم المنذري

ه المعشري الغبرة

أ الشيباني الغبرة

ع الخليليالغبرة

و الرواحي الغبرة

م البحرينزوى

م سليمان نزوى

ش الراجحينزوى

خ السليماني نزوى

س بني عرابه إبراء

س المصلحيإبراء

ع العزري إبراء

س السلماني إبراء

جامعة السلطان 
قابوس

س الهمامي

جامعة السلطان 
قابوس

ث الشيذاني

جامعة السلطان 
قابوس

أ العاصمي

جامعة السلطان 
قابوس

ي الرواحي 

جامعة السلطان 
قابوس

ا الهنائي

ع الكثيريصاللة

م المعشني صاللة

أ باعمر صاللة

م بيت سبيع صاللة

م بيت بركات صاللة

ع الذهب صاللة

أ النجار صاللة

ع الغزالي صاللة

ع الشبلي صحار

ص الفضيلي بركاء

ب البلوشي بركاء

ز منير البريمي

س احمد البريمي

م األسطةعبري

م الوائلي عبري

ح  النصيري عبري

ه  الرزيقيروي

س شماس روي

أ الرئيسي روي

ع الصقري روي

ع الهشامي روي

و الريامي روي
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أ الحامديروي

ي الرحبيالخوض

م الراشديالخوض

س اليحيائيالخوض

ف الحميدي الخوض

ب الضاويالخوض

ش الكيوميصحم

م السنانيصحم

ع الكيوميصحم

ع المزينيصحم

س النبهانيالقرم

خ الصوليالقرم

ن الجهوري القرم

ز العصفورالقرم

أ المحرميالسيب

أ الضامري السيب

ي الجابريالسيب

م اللواتياالسيب

ب المالكيالخوير

ح الجهوري الخوير

ب آل فنهصور

ن الهميميالوطية

ي الزدجالي الوطية

س الدحني الوطية

ش الوهيبي الوطية

س العويسيالوطية

إ  الهاديالوطية

ر اليوسفي مطرح

ف الهنائيمطرح

محمد فاروق مطرح

س اللواتي مطرح

ص اللواتي مطرح

ز اللواتي مطرح

س الهنائي بهالء

ز أمبو سعيديبهالء

ن الشكيليبهالء

س الربعانيبهالء

أ الربخيبهالء

س الخاطري  بهالء

ع العبري بهالء
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