
الفرع الرئيسيسعيد العنقودي 

الخوضحمود المنذري

الفرع الرئيسيإ السمسمي

الغبرةم الفارسي 

الغبرةأ المرهوبي 

الغبرةس المنذري 

الغبرةس الحبسي 

نزوىإ البيماني 

نزوىم اليعربي 

نزوىع العزواني 

نزوىأ الحراصي

نزوىع و أ 

نزوىم الهطالي 

نزوىخ أمبو سعيدي 

نزوىه البوسعيدي 

إبراءج الحجري

إبراءم الشبيبي 

إبراءز و ح 

إبراءس اليزيدي 

إبراءم الحارثي 

ث الشيذاني 
جامعة السلطان 

قابوس

ن التوبي 
جامعة السلطان 

قابوس

س العدوي 
جامعة السلطان 

قابوس

أ القري
جامعة السلطان 

قابوس

إ و ب 
جامعة السلطان 

قابوس

صاللةع سالم 

صاللةن بيت سالم 

صاللةف بيت عميرون 

صاللةع عبيد 

صحارس العيسائي

صحارذ المقبالي 

صحارع األشخري 

صحارف النصراوي 

صحارو الشيزاوي 

#اربح_مع_هبتي

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

100 ريال عماني لكل فائز

الفرعاالسم

٢8 أبريل ٢٠٢١

النتائج المعلنة هي نتائج السحب األسبوعي السابع عشر عن متوسط الرصيد األسبوعي للفترة 18 إلى 24 أبريل 2021.
*يتم اإلعالن عن أسماء الفائزين حسب رغبتهم الشخصية.
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صحارخ الخالدي 

بركاءح القصابي 

البريميس السعدي 

البريميس الخميساني 

عبريع مسعود

عبريع العلوي 

عبريأ الكلباني 

عبريخ الجابري 

عبريس محمد 

عبريم الشكيلي 

رويس ناريانان 

رويع الصقري 

رويم المنوري 

رويأ اللواتي 

رويم المعشري 

الخوضع الخياري 

الخوضس العبيداني 

الخوضت البلوشي 

الخوضك الجابري 

الخوضم الرشيدي 

الخوضع الشيراوي 

الخوضأ الراشدي 

صحمس البادي 

صحمو الحوسني 

صحمس المزيني 

صحمأ الزعابي 

القرمس النبهاني 

القرمأ الحاتمي 

القرمم الرواحي 

القرمر الشكيلي 

القرمع الشعيلي 

القرمس المعمري 

السيبم العميري

السيبم الحديدي

السيبش البلوشي

السيبط محمد 
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الخويرإ الكندي

الخويرم البلوشي 

الخويرز الصلطي 

الخويرع الشعيلي 

الخويرن العامري 

الخويره المحروقي 

صورع العريمي 

صورع المشرفي 

صورح الحارثي 

صورع المشرفي 

الوطيةأ الشيراوي

الوطيةش قيوم 

الوطيةم الوهيبي 

مطرحش رضا 

مطرحع و ف و ن 

بهالءف السابقي

بهالءإ الربخي

بهالءإ الصارخي 

بهالءس الوردي

بهالءم الشعيلي 

بهالءه الخاطري 

بهالءع الربخي 

شارع 1٨ نوفمبرس الحسني 

شارع 1٨ نوفمبرح الحميدي 

شارع 1٨ نوفمبرر الخليلي

شارع 1٨ نوفمبرر نايف 

عامراتخ الهادي 

عامراتم البوسعيدي

عامراتإ البادي 

عامراتز الحبسي
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