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جوائز يوم الشباب العماني - ٥٠٠ ر.ع
كاذية محمد بني عرابه

فرع وادي الطائين
حسن حمد محمد الهنائي

فرع المعبيلة الشمالية
عثمان داود الشيباني

فرع أدم
خليفة عبيد خليفة البوسعيدي

فرع نزوى
ايثار صبحي حسن اللواتي

فرع روي

محمد رضا حسن اللواتي
فرع المعبيلة الشمالية

سليمان مسعود البادي
فرع ينقل

بشاير محمد المعمري
فرع الوشيل

نهالن طيب سعيد الوضاحي
فرع السيب

مريم حمد ناصر الشعيلي
فرع سوق بهالء

عبدالعزيز سعيد خلفان العوفي
فرع العوابي

عمران هالل ناصر العبري
فرع الوشيل

زكريا غابش المشيفري
فرع الثرمد

سليمان خميس الظفري
فرع المعبيلة الصناعية

جهاد محمد البطاشي
فرع األنصب

عزالدين أيمن إبراهيم
فرع سيتي سنتر

موسى علي سعود التوبي
فرع قلعة العوامر

علي راشد المشايخي
فرع روي

موسى جمعة سعيد السيابي
فرع الرميس

عبدالله حمدان العبري
فرع بهالء

سالم خميس الجعفري
فرع األشخرة

آمنة عبدالله الكندي
فرع مركز البهجة

رياض علي صالح اليحيائي
فرع بهالء

حسام حارث الريامي
فرع الحرس السلطاني العماني

طيف سالم علي الوشاحي
فرع فلج القبائل

منار عبدالله سالم الحديدي
فرع فرق

عبد الحميد شامس العامري
فرع قلعة العوامر

علي طالب هالل الحضرمي
فرع سمائل

جمعة العبد المجيهلي
فرع فرق الصناعية

أسماء سعيد راشد العبري
فرع الحرس السلطاني العماني

إيمان محمد علي البادي
فرع البريمي

هيثم سعيد محمد الزيدي
فرع عبري الجبيل

مارين مبارك الفالحي
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

عائشة سليمان راشد التوبي
فرع مركز البهجة

وليد سيف جمعة المزروعي
فرع لوى

علي سيف سلطان المزاحمي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

عيسى عبدالله خميس 
الكيومي

فرع البداية

مازن حمد حمدان العميري
فرع مرفع دارس

يقين محمد راشد الرحبي
فرع الخوض

حسام خميس
فرع بيت الريم

معتصم محمد االسماعيلي
فرع مرفع دارس

وضاح سالم الوهيبي
فرع الرميس

معاذ حميد سالم الشكيلي
فرع الثرمد

نواف فيصل سليم
فرع ينقل

عمار عبدالباري حمد الهوتي
فرع سيتي سنتر

عمران زهران سالم الفهدي
فرع جامعة السلطان قابوس

عبدالعزيز عبدالله سالم 
الفارسي

فرع مرتفعات عبري

راشد صالح راشد الحارثي
فرع إبراء

المنذر محمد الخروصي
فرع العوابي

أحمد سعيد علي الحكماني
فرع بركاء


