
حساب “هبتي” للتوفير

#اربح_مع_هبتي

٢٦ فبراير، ٢٠١٩

نهنئ الفائزين الـ 100 بجوائز السحب األسبوعي 
100 ريال عماني لكل فائز

النتائج المعلنة هي نتائج السحب األسبوعي الثامن عن متوسط الرصيد االسبوعي للفترة 17 إلى 23 فبراير 2019
*يتم اإلعالن عن أسماء الفائزين حسب رغبتهم الشخصية.

محمد حمد الباديالغبرة

سلمى سهيل الحبسي إبراء

عبدالقادر سالم الذهب صاللة

محمد زايد الغريبيصاللة

خالد راشد الحامديصحار

محمد سعيد النبهانيصحار

علي محمد البادي صحار

علي سليمان الرواحي الخوض

عبداهلل علي آل عبدالسالم صحم

خدوم سالم القطيطيصحم

سالمين عبداهلل المرجبي القرم

االسمالفرعاالسمالفرع

هبة محمد الجابري السيب

موسى خلفان الرواحيالسيب

أيمن سيف القريالخوير

خالد محمد آل فنهصور

جاسم محمد الغيالني صور

سلمى محمد العلوي صور

منذر حمد المعمري صور

سعود علي الدحني الوطية

بشير سالم ولد الضاويالوطية

زبير عبدالرحمنالوطية

خلفان سعيد الشكيليبهالء



DSU ي النبهاني

DSUص البرواني

DSUف اللواتي

DSUح الحارثي

ن الحاتميالغبرة

إ السنانيالغبرة

م المعمري الغبرة

ق النبهانيالغبرة

س الخضوري الغبرة

م القصيبي نزوى

ب العدواني نزوى

أ العامرينزوى

س بني عرابه إبراء

ع العزري إبراء
جامعة السلطان 

قابوس
أ الفارسي 

جامعة السلطان 
قابوس

هـ  الهاشمي 

جامعة السلطان 
قابوس

ز الزدجالي 

س الكثيريصاللة

س الكافصاللة

ع آل حفيظصاللة

ح كوفانصاللة

ن المسهليصاللة

س الشحري صاللة

م الكثيري صاللة

ن اليافعي صاللة

أ النجار صاللة

ف مسن صاللة

س العيسري صحار

م الذهلي صحار

خ الجابري صحار

م المعمريصحار

أ البلوشي بركاء

س الهطالي بركاء

ن العامري بركاء

س الشعيليالبريمي

ب المجرفيعبري

س الحاتمي عبري

س الشعيبيروي

ي السلطيروي
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ن العدويروي

ع الصقري روي

أ اللواتياروي

س المعولي روي

أ العامري الخوض

ي راشدالخوض

س األسماعيليالخوض

ه العامريالخوض

ي المبسليالخوض

خ الهنائيالخوض

م الكامشكيالخوض

ع  الراشديالخوض

ع التوبي الخوض

م المعمري صحم

ع آل عبد السالمصحم

إ الصالحالقرم

ع البوسعيديالقرم

م الجهوري القرم

ن الزدجالي القرم

س الكنديالقرم

أ الرواحي السيب

أ الندابي الخوير

ب المالكي الخوير

ر الهنائيالخوير

ي البوسعيديالخوير

ن الهادي الخوير

ح الهنائيالوطية

د الهنائيالوطية

أ العامريمطرح

ر اليوسفي مطرح

س البلوشي مطرح

س اللواتيامطرح

م اللواتيامطرح

م الشكيلي بهالء

ح المزاحمي بهالء

س المحروقي بهالء

ي الربخيبهالء

أ الربخيبهالء

س اليحيائي بهالء
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