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أسماء الفائزين بجوائز شهر سبتمبر

تـــهـــانـــيـــنـــا! ماليين ر.ع
مجموع الجوائز
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جوائز حساب زينة للمرأة - 2٫000 ر.ع

نادرة حفيظ سيف العبد السالم
فرع السيب

خديجة حمد العريمي
فرع صور الشرية

سامية سليمان خميس القصابي
فرع بهالء

مروة غريب الشقصي
فرع المعبيلة الجنوبية

منيرة سامي علي البلوشي
فرع سوق صحار

حفيظة جان محمد الزدجالي
فرع بيت حطاط

ه. أ. خميس
فرع روي

أمينة محمد الشرجي
فرع سناو

ندى محمد الفارسي
فرع السيب

إ. م. اللواتي
فرع روي

سميحة سعيد الجهضمي
فرع ميناء الفحل

إيمان جمعة سعد الصقري
فرع منح

ح. خ. البريكي
فرع الخوض

ليلى عبدالله محمد الطائي
فرع مدينة السلطان قابوس

سميرة يوسف علي النوفلي
فرع السيب

فاطمة شنون على الحضرمي
فرع مركز البهجة

ك. ط. مكي
فرع جامعة السلطان قابوس

نشأت احمد سليمان الريامي
فرع الغبرة

شيخة عبدالله العريمي
فرع صور الشرية

ف. ر. شيتي
فرع روي

م. ط. الهنائي
فرع دار األوبرا السلطانية

شمسة سالم علي المشرفي
فرع صور الشرية

حنان محمد الشقصي
فرع البداية

فاطمة عبد الرحمن علي الهوتي
فرع الحي التجاري

أ. ع. الفهدي
فرع لزغ

جوخة علي محمد العسري
فرع مركز البهجة

عائشة سليم خميس الغزالي
فرع صور الشرية

هاجر محمد عامر الرجيبي
فرع الملدة

ب. أ. الزدجالي
فرع جامعة السلطان قابوس

بيندو كوماري أومانا
فرع الغبرة

م.  ع.  الكمزاري
فرع خصب

ايمان اسعد علي الخنجري
فرع الموالح

كامله صالح سالم الهادي
فرع دوار العذيبة

زوينه سعيد خليفان البلوشي
فرع سوق عبري

نبيله حسين حمزة العصفور
فرع مرتفعات صحم

شمسة سليم ناصر السالمي
فرع الرستاق

زعيمة سيف مهنا الهنائي
فرع الرستاق

جيوثي موهان براميسواران
فرع الحي التجاري

أمل طالب سعيد المفرجي
فرع سوق بهالء

موزه ناصر محسن الزكواني
فرع فنجاء

شيرين محمد عبدالرحمن
فرع المستشفى السلطاني

اريج مبارك سليم العريمي
فرع صور الشرية

ف. غ. الزدجالي
فرع الخوض

علياء محمد سعيد
فرع الملدة

موزه سعيد محمد الخروصي
فرع البداية

م. ع. حمد
فرع روي

م. س. اليحيائي
فرع مسقط

جيرالين بنسون اتاديرو
فرع العامرات

ناديه سعيد مسلم الغيالني
فرع جعالن بني بو علي الجديد

خاتون عبدالله الشيدي
فرع مرتفعات صحم


