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جوائز العيد الوطني - ٣٫٠٠٠ ر.ع
عامر سعيد الخاطري

فرع الحمراء
كنان بادهبانابان

فرع الخوير
ع. ع. الرئيسي

فرع روي
حمد محمد البوسعيدي

فرع الغبرة
ه. أ. الهنائي
فرع سمائل

حمد علي الجعفري
فرع األشخرة

سعيد ناصر راشد المالكي
فرع مدينة السلطان قابوس

محمد عامر سالم 
فرع روي

نورالدين صيداني
فرع الحي التجاري

سعيد سالم خلفان اليحيائي
فرع السيب

فاطمه محمد الرئيسي
فرع مدينة السلطان قابوس

دحيم سالم دحيم الجامودي
فرع نزوى

أحمد محمد البوسعيدي
فرع جامعة السلطان قابوس

فهد علي سالم العيسائي
فرع صور

إقبال غالم البلوشي
فرع دوار العذيبة

ر.خ. العبري
فرع الخوير

جاسم عبدالله خلفان 
فرع الخوير 33

عبدالله سليمان العمري
فرع فنجاء

س. س. السعيدي
فرع الخوير

علي صالح علي 
فرع الغشب

إبراهيم سعيد المحرزي
فرع فلج القبائل

خالد علي أحمد السعدي
فرع السيب

حميد سعيد الهنائي
فرع ميناء الفحل

أحمد ناصر
فرع نزوى

مها محمود الشحي
فرع دباء البيعة

ر. ع. المجرفي
فرع عبري الجبيل

سالم ناصرالمحروقي
فرع إزكي

فاطمة حمد النعيمي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

شجون عمر السعدي
فرع المصنعة

سعيد ناصر جمعة المسكري
فرع روي

بدرية سعود خلف المعولي
فرع جامعة السلطان قابوس

صباح رمضان إبراهيم
فرع الخوض

عبدالله عيسى سيف التوبي
فرع نخل

سلطان حمود حميد البادي
فرع السيب

سليمان حمود سعيد الندابي
فرع لزغ

عدنان فزيا
فرع الخوض

محمد سعيد الزرعي
فرع جعالن بني بو علي

ط. س. الحسني
فرع مسقط

زيانه سالم سليمان 
فرع السيب

رحمه الحراصي
فرع المكتب الرئيسي

سايدولو بانوثو
فرع ميناء الفحل

كاليابيرمال كريشنا جوبال
فرع الحي التجاري جنوب

م. ع. المعشني
فرع صاللة شارع 23 يوليو

زينب الماس علي البلوشي
فرع الرستاق

ح. م. سعيد 
فرع السيب

سعيد راشد حميد الشامسي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

لطيفة علي محمد الشيزاوي
فرع صحار

ماجد خلفان المعمري
فرع لوى

ص. س. الكندي
فرع سيتي سنتر


