
الخوضيونس البلوشي

الخوضأحمد الفالحي 

الفرع الرئيسيف الحسني 

الفرع الرئيسيع عطية

الغبرةس البوسعيدي 

الغبرةإ السرحاني 

الغبرةخ السنيدي 

الغبرةس الحبسي

نزوىع العدواني 

نزوىز أمبوسعيدي 

نزوىح مهدي 

نزوىي البوسعيدي 

نزوىس العلوي 

نزوىأ العامري 

نزوىج الريامي

نزوىص الخروصي 

إبراءأ الطالبي 

س الفرقاني 
جامعة السلطان 

قابوس

ث الشيذاني 
جامعة السلطان 

قابوس

م الحضرمي 
جامعة السلطان 

قابوس

صاللةع الهذيلي 

صاللةم الصيعري 

صحارخ العيسائي

صحارم خليل 

صحارخ الشحي 

صحارأ الخروصي 

صحارأ الخليلي 

صحارم المعمري 

صحارع األشخري

بركاءع الكيومي 

بركاءع الحوسني 

بركاءم المحرمي 

بركاءس البلوشي 

بركاءي الهاللي

البريميم الكلباني 

#اربح_مع_هبتي

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

100 ريال عماني لكل فائز

الفرعاالسم

11 أغسطس  2021

النتائج المعلنة هي نتائج السحب األسبوعي الثاني والثالثين عن متوسط الرصيد األسبوعي للفترة  من  1 إلى 7 أغسطس 2021.
*يتم اإلعالن عن أسماء الفائزين حسب رغبتهم الشخصية.

الفرعاالسمالفرعاالسم



البريميم الكعبي 

البريميم الخميساني

عبريس السكيتي 

عبريم الجساسي 

عبريش الناصري 

عبريه السكيتي 

عبريي الجابري

رويف المشرفي 

رويأ الوهيبي 

رويح اللمكي 

رويه العيسري 

الخوضس الشعيبي

الخوضع الخياري 

الخوضف القصابي 

الخوضن التوبي 

الخوضش الغافري 

الخوضح الوردي 

الخوضت الغساني 

الخوضم اليحيائي 

صحمس البادي 

القرمأ الحارثي 

القرمه البلوشي 

القرمه البلوشي 

القرمي الرواحي 

القرمأ الهاشمي 

القرمط المحروقي 

القرمع الشكيلي 

القرمب الشيباني 

القرمط الحراصي 

السيبخ اليوسفي 

السيبإ الحديدي 

السيبم الحديدي 

الخويرب  و ه 

الخويرس السالمي 

الخويرع المحروقي 

صورز الدرويشي
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صورع عباس 

صورإ يحيى 

الوطيةأ الحميدي

الوطيةإ سليمان 

الوطيةس العويسي

الوطيةم العدوي 

الوطيةن العامري 

الوطيةس الوهيبي 

مطرحف الهنائي

مطرحم البلوشي 

مطرحس الرحبي 

مطرحع و ف و ن 

بهالءز الهنائي 

بهالءخ المفرجي 

بهالءم الربخي 

بهالءس الشرياني 

بهالءج الهنائي 

بهالءف الخميسي 

بهالءع الهاشمي 

بهالءح الذهلي 

بهالءأ الشقصي 

شارع 1٨ نوفمبرر أحمد 

شارع 1٨ نوفمبرم خان 

سناوأ الصوافي 

سناوز النعماني 

سناوس البراشدي 

العامراتض الحضرمي 

السويقس الحوسني 

السويقع الصالحي
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