
الفرع الرئيسيسعيد العنقودي 

الخوضحسام المحرزي 

الخوضمنذر العامري 

الخويرفهد العبدلي 

الخويرفيصل عبداهلل

الخويرخيرة الجابري 

مطرحراجو ثاناجادان 

الفرع الرئيسيس الخاطري 

الفرع الرئيسيم قطن 

الفرع الرئيسيخ النبهاني 

الفرع الرئيسيم األخزمي 

الغبرةع الرواحي 

الغبرةع الريسي

الغبرةهـ المحرزي 

الغبرةح المخيني 

الغبرةع البلوشي 

الغبرةم الحسني 

الغبرةي البحري 

الغبرةخ المعني 

الغبرةط الوهيبي 

نزوىع الرواحي 

نزوىع األزكوي 

نزوىش الراجحي 

نزوىم البرطماني 

نزوىع ناصر 

إبراءم الدويكي 

هـ العبدلي 
جامعة السلطان 

قابوس

هـ الهاشمي 
جامعة السلطان 

قابوس

أ المعني 
جامعة السلطان 

قابوس

م البلوشي 
جامعة السلطان 

قابوس

صاللةع الشنفري 

صاللةس با شعيب 

صحارع العدواني 

صحارهـ القرطوبي 

صحارس البادي 

#اربح_مع_هبتي

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

100 ريال عماني لكل فائز

الفرعاالسم

1٧ أغسطس  2021

النتائج المعلنة هي نتائج السحب األسبوعي الثالث والثالثين عن متوسط الرصيد األسبوعي للفترة  من  8 إلى 14 أغسطس 2021.
*يتم اإلعالن عن أسماء الفائزين حسب رغبتهم الشخصية.
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بركاءح البلوشي 

بركاءأ البلوشي 

بركاءع الخروصي 

بركاءم الجهضمي 

بركاءس الحراصي 

بركاءأ القنوبي 

البريميم الشامسي 

البريميس الجابري

البريمير الشبيبي 

البريميع النعيمي 

عبريح الغافري 

عبريع المعمري 

عبريي الكلباني 

عبريب الخليلي 

عبريع الفارسي 

روير الخليلي 

رويم عبدالجبار 

رويأ القاسمي 

الخوضن الكلباني 

الخوضش العلوي 

الخوضم القصابي 

الخوضس اإلسماعيلي 

الخوضأ العبري 

صحمع البادي 

صحمع المعمري 

صحمن المعمري 

صحمإ الكحالي 

صحمس السالمي 

صحمي السعيدي 

القرمز شيباني 

القرمن الحارثي 

القرمع الهنائي 

القرمع البلوشي 

القرمي السيابي 

القرمح الذهلي 

القرمي الصولي 
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السيبت المحيميد 

السيبح السالمي 

السيبس الجامودي 

السيبز الرواحي 

السيبع البادي 

الخويرم البلوشي 

الخويرس الحارثي 

الخويرغ عبدالحميد 

الخويرص المسعودي 

الخويرس العلوي 

الخويرش الحسني 

صورس المخيني 

صورم المخيني 

صورد أنباراسو 

الوطيةم الغزالي 

الوطيةح عبدواني 

مطرحه حبيب

بهالءم الشكيلي 

بهالءهـ الشيخ

بهالءح الشقصي 

بهالءن الشقصي 

بهالءف التميمي 

بهالءع الجديدي 

بهالءس الهنائي 

بهالءخ الهطالي 

سناوس الصوافي 

سناور البوسعيدي 

العامراتص الهاشمي 

السويقي الشكيلي
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