
الغبرةخديجة المسكري

أحمد الخياري
جامعة السلطان 

قابوس

صحارعهود الشيزاوي

صحارعلي البادي

صحارنادر المقبالي 

صحارزهرة الغيثي 

بركاءفاطمة درويش

الخوضمريم الوهيبي

الخوضنوف العويدي

صحمفاطمة البريكي

صحماحمد الزعابي

صحمخميس المزيني

صورمنذر العزري

مطرحسالم الوهيبي 

محمد 
البوسعيدي

مطرح

بهالءعامر المعني 

بهالءخالد الجديدي

الفرع الرئيسيخ البرواني

الفرع الرئيسير البداعي

الغبرةص البلوشي 

الغبرةإ اليحمدي

الغبرةس المسكري

الغبرةأ الراشدي

نزوىس السيابي 

نزوىن المحروقي

إبراءع الرزيقي

م الزعابي
جامعة السلطان 

قابوس

ه السومري
جامعة السلطان 

قابوس

ط الصوافي 
جامعة السلطان 

قابوس

س الحضرمي
جامعة السلطان 

قابوس

ن التوبي
جامعة السلطان 

قابوس

م المعولي
جامعة السلطان 

قابوس

صاللةس الحريزي
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حساب “هبتي” للتوفير
نهنئ الفائزين الـ 100 بجوائز السحب األسبوعي 

100 ريال عماني لكل فائز

الفرعاالسم

١٢ يناير ٢٠٢١

النتائج المعلنة هي نتائج السحب األسبوعي الثاني عن متوسط الرصيد األسبوعي للفترة من 3 إلى 9  يناير 2021.    
*يتم اإلعالن عن أسماء الفائزين حسب رغبتهم الشخصية.

الفرعاالسمالفرعاالسم



صاللةس كوفان

صاللةع الرواس 

صاللةع الصيعري 

صاللةح العجيلي 

صحارن الخروصي 

صحارف النصراوي 

بركاءأ المحروقي 

بركاءح المشرفي 

بركاءع البلوشي 

بركاءن المحروقي 

بركاءح المعولي 

البريميم المعمري 

عبريع السديري

عبريإ العزري

عبريس الهنائي

عبريم المقبالي 

عبريو الغافري

عبريح الغافري

عبريب المجرفي

عبريأ المجرفي

عبرير الهنائي

عبريع المعمري

روير الدغيشي

روير الشحي

الخوضن الرحبي 

الخوضو الضاوي 

الخوضع الشيراوي 

الخوضس اإلسماعيل 

الخوضخ عبدالموجود

صحمع آل عبدالسالم

صحمي الرشيدي

صحمط الشيخ

القرمح الوهيبي

القرمج البوسعيدي

القرمم الزدجالي

القرمج النعماني
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القرمي السيابي

السيبه اليوسفي 

السيبي اليوسفي 

السيبن الحبسي 

الخويرح الهاشمي 

الخويرن قاوي 

الخويري البوسعيدي 

الخويرح الحارثي 

الخويرن البلوشي

الخويرس المحروقي

الخويرح الخصيبي

صورم الصلطي

الوطيةس الفريسي

الوطيةب عمراني

الوطيةب الغزالي

الوطيةع جعبوب

الوطيةس اللواتي

الوطيةح المخيني

الوطيةم البحري

الوطيةم البطاشي

الوطيةأ آل عبدالسالم

مطرحم مثقل

مطرحس الرحبي

بهالءح الريامي

بهالءي المعمري

بهالءر البيماني

بهالءم العبري 

بهالءع الخايفي 

بهالءح الشعيلي 

بهالءس الدرعي 

شارع 1٨ نوفمبرر أحمد
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