
حبيبة 
اإلسماعيلي 

مطرح

مطرحفهد الكندي 

القاسم 
المكتومي 

صحار

صحارخالد الشيدي

صحارناصر العيسائي

صحارأمنة حمدان 

بركاءخالد العمراني 

بركاءهالل الحكماني 

رويياسر فاضل 

الوطيةفريد أغون 

فاليريان و برسيال 
ماثياس

مطرح

بهالءأحمد حمود 

بهالءأحمد محمد 

بهالءسامي الهنائي

بهالءأحمد الشكيلي 

الغبرةج البوسعيدي 

الغبرةإ السرحاني 

الغبرةز الحبسي 

نزوىس اليعربي

نزوىخ النبهاني 

نزوىس البوسعيدي 

إبراءي مبروك 

إبراءس المسكري

س السعيدي 
جامعة السلطان 

قابوس

ع علي 
جامعة السلطان 

قابوس

صاللةس الكثيري 

صحارح عبدالقادر 

صحارع العمراني 

بركاءأ المالكي 

بركاءف الهنائي

بركاءم السيابي 

بركاءن الرواحي 

بركاءو الراشدي 

بركاءز الجرادي 
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عبريع المجرفي 

عبريس الصوافي

رويع الحبسي

رويم المعشري

الخوضب السيابي 

الخوضم اإلسماعيلي 

الخوضع األغبري 

الخوضط المغيري 

الخوضب الفارسي 

الخوضن الحميدي 

الخوضإ الصبحي 

الخوضع الشيراوي 

الخوضن الحبسي 

الخوضف الحميدي 

الخوضم الوهيبي 

الخوضي الرحبي 

الخوضن المعمري 

الخوضف خان 

الخوضن الرحبي 

الخوضر العزري

الخوضح العريمي 

الخوضه الرواحي 

صحمإ عبدالسالم 

صحمس الجهوري

صحمع الخزيمي 

صحمأ البادي 

صحمع الكيومي 

صحمأ الحمداني 

صحمأ البادي 

القرمأ الهاشمي 

القرمإ الشيدي

القرمف البوسعيدي 

القرمع الفارسي

القرمأ السيابي 

القرمو الحسني 

السيبح الجهوري

#اربح_مع_هبتي

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

100 ريال عماني لكل فائز
7 سبتمبر  2021

النتائج المعلنة هي نتائج السحب األسبوعي السادس والثالثين عن متوسط الرصيد األسبوعي للفترة  من  29 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2021.
*يتم اإلعالن عن أسماء الفائزين حسب رغبتهم الشخصية.

الفرعاالسمالفرعاالسمالفرعاالسم



الخويرح و ن 

الخويري البوسعيدي 

الخويرإ السعدي 

الخويرن القوي

الخويرف الوهيبي 

صورخ الهاشمي

صورع جمعة 

صورخ و خ 

الوطيةب عمراني 

الوطيةخ العزري

الوطيةي الحارثي

الوطيةخ الوهيبي 

الوطيةي السيابي 

الوطيةخ الرواحي 

الوطيةإ الشعيلي 

مطرحس المسكري

مطرحف المحروقي

مطرحح عبدالرضا 

بهالءح الذهلي 

بهالءس الهنائي

بهالءع الناصري

بهالءف الهنائي

بهالءخ الخاطري

بهالءم الهنائي

م المحروقي ع 
اليحيائي

بهالء

بهالءع اليحيائي

بهالءم الخاطري 

سناوع الوهيبي

العامراتم الوهيبي 

السويقص الشكيلي
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