
صحارفاطمة الشيزاوي 

صحارمحمد المعمري 

صحارسالم الحمداني 

مطرحسالم الوهيبي 

عبدالعزيز 
الخروصي

مطرح

العامراتإسحاق الرحبي 

الفرع الرئيسيث بانادياراج

الغبرةز البطاشي 

الغبرةم الحسني 

الغبرةم الريامي 

الغبرةل الريامي 

الغبرةح الهاشمي 

الغبرةك البرطماني 

الغبرةم الحارثي 

الغبرةأ الرشيدي

الغبرةع البلوشي

نزوىأ السالمي 

نزوىح أمبو سعيدي 

نزوىي الرقمي 

نزوىع المحرزي 

نزوىأ السهيلي 

نزوىأ المزروعي 

إبراءث الكعبي 

ي الفارسي 
جامعة السلطان 

قابوس

م الباش
جامعة السلطان 

قابوس

م الحمادي
جامعة السلطان 

قابوس

ع البوسعيدي 
جامعة السلطان 

قابوس

أ بني عرابة 
جامعة السلطان 

قابوس

صاللةم رعفيت 

صاللةس الزبيدي

صاللةع الشنفري 

صاللةأ العبري

صاللةع العجمي

صحارع المعمري 

#اربح_مع_هبتي

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

100 ريال عماني لكل فائز

الفرعاالسم

١١ مايو ٢٠٢١

النتائج المعلنة هي نتائج السحب األسبوعي التاسع عشر عن متوسط الرصيد األسبوعي للفترة 2 إلى 8 مايو 2021.
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صحارخ الشحي 

بركاءه الحارثي 

البريميغ البادي 

البريميح الصالحي

البريميه مرعي 

عبرين الحاتمي 

عبريأ المعمري

عبرين المقبالي 

عبريع المقبالي 

عبريس المقبالي 

رويس الهنائي

رويع الفارسي

الخوضح المحربي

الخوضإ السناني 

صحمش البلوشي

صحمط السعيدي 

صحمن الشريقي

صحمي الرشيدي

القرمج النعماني 

القرمأ المياحي 

القرمس الهنائي 

القرمع السلطي 

القرمف الغربي

القرمع الشريقي

القرمط الحراصي

القرمي الصولي 

السيبس المحروقي 

السيبم سينغ

الخويرث الجهضمي 

الخويرن البلوشي 

الخويرر البوسعيدي 

الخويرأ المحروقي

الخويرز السالمي 

الخويرع الحارثي

الخويرس العلوي 

صورأ العريمي 
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صورن حسين 

صورع المشايخي 

الوطيةش الوهيبي 

الوطيةع الهنائي 

الوطيةي الحبسي

الوطيةف الخصيبي

الوطيةس الشهومي

الوطيةط األخزمي 

الوطيةش و ع 

مطرحس الرحبي

مطرحم الوهيبي

مطرحف الهنائي

بهالءر الهطالي 

بهالءس الهنائي

بهالءر البيماني 

بهالءس البراشدي

بهالءخ الهنائي

بهالءس الهنائي

بهالءف الشكيلي 

بهالءم الخاطري 

بهالءن العدوي 

شارع 1٨ نوفمبرع الحوسني 

سناوع الوهيبي

سناوع البراشدي

سناوأ العامري

العامراتع البلوشي

العامراتس المهري

السويقح آل هاشم 

السويقي الشكيلي 

السويقأ البلوشي
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