
رويمحمد السيابي 

رويجابر عبدالرحمن 

الفرع الرئيسيب البلوشي 

الغبرةس السعيدي 

الغبرةح الرواحي

الغبرةم الخصيبي

الغبرةن الرزيقي 

الغبرةس المحرزي 

الغبرةم المحروقي 

الغبرةخ العامري 

الغبرةم الريامي 

الغبرةم الهاشمي 

نزوىم التوبي 

نزوىس الصابري 

نزوىم مناف 

نزوىس العبدلي 

نزوىم المحروقي 

نزوىس الجنيبي 

نزوىه أمبوسعيدي 

نزوىس العميري 

نزوىخ أمبو سعيدي 

إبراءز البلوشي 

إبراءم العامري 

إبراءع العزري 

إبراءم الحجري 

إبراءز حرمل 

إبراءس الفرعي 

س إبراهيم 
جامعة السلطان 

قابوس

أ الشكيلي 
جامعة السلطان 

قابوس

صاللةع علي 

صاللةع عبيد 

صاللةأ كشوب 

صاللةن الكثيري 

صاللةع النهدي 

صحارع النوفلي 

#اربح_مع_هبتي

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

100 ريال عماني لكل فائز

الفرعاالسم
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صحارف الرحيلي 

صحارع الفارسي 

بركاءخ المعمري 

بركاءح الحراصي 

بركاءخ الخزيري 

بركاءأ المالكي 

بركاءن الرواحي 

البريميم سابعي 

البريميخ الصالحي 

البريميس الجابري 

عبريش العلوي 

عبريإ العزري 

عبريغ الفارسي 

عبريع اليعقوبي 

عبريح المعمري 

عبريق الكلباني 

رويخ الكيومي 

روير الشحي 

الخوضم الخصيبي 

الخوضس الجابري 

الخوضب الوهيبي 

الخوضأ العميري 

صحمع السعيدي 

صحمص القطيطي 

صحمس البلوشي 

صحمح عبدالسالم 

صحمس الشيخ 

صحمأ المرشودي 

القرمع الهاشمي 

القرمع المخيني 

القرمس البوعلي 

القرمر البوسعيدي 

القرمس الحسيني 

القرمح الرزيقي 

القرمر الشرجي 

السيبد الرحبي 
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السيبخ الحاتمي 

السيبم العجمي 

السيبع قيوم 

الخويرم السيابي 

الخويرأ المحروقي 

الخويرس اللمكي 

صورم المفرجي 

الوطيةخ العزري 

الوطيةأ الحبسي 

الوطيةم الزرافي 

الوطيةم الشحي 

الوطيةز البطاشي 

مطرحع الريامي 

مطرحع المقيمي 

بهالءح الهنائي

بهالءي الحضرمي

بهالءج العبري

بهالءم الربعاني 

بهالءأ العبري

بهالءز الشرياني 

بهالءس الصبحي 

بهالءم القصابي 

شارع 1٨ نوفمبرم الشامسي 

شارع 1٨ نوفمبرخ الخليلي 

شارع 1٨ نوفمبرب المنذري 

شارع 1٨ نوفمبرر الخليلي 

شارع 1٨ نوفمبرم العلوي 

شارع 1٨ نوفمبرأ الشقصي 

سناوح الوهيبي
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