
 جوائز المزيونة من بنك مسقط

مكانكم محفوظ
أسماء الفائزين بجوائز شهر أغسطس

تهانينا!
جوائز أصالة لألعمال المصرفية المميزة - ٢٥٫000 ر.ع

جوائز الجوهر لألعمال المصرفية الحصرية  - ٥٫000 ر.ع

جوائز تحويل الراتب - ٥00 ر.ع لمدة عام كامل )للرواتب التي تزيد عن ١٬000 ر.ع(

جوائز تحويل الراتب  - ٥00 ر.ع لمدة عام كامل )للرواتب التي تقل عن ١٬000 ر.ع(

جوائز حساب زينة للمرأة - ١٫٥00 ر.ع

جوائز حساب شبابي - ١00 ر.ع

جوائز حساب األطفال - ١00 ر.ع

جوائز يوم الميالد لحساب االطفال - ١00 ر.ع

جوائز المحافظات - ٥00 ر.ع

ورثة  سالم الخليلي
فرع الغبرة

م. المعولي
فرع السيب

ع. المحروقي
فرع عبري الجبيل

أ. اإلسماعيلي
فرع الخوير

خ. الحارثي
فرع فرق

 م. اللواتي 
فرع بركاء

صالح الخياري
ابراج النهضة

ع. الحراصي
فرع جامعة السلطان قابوس

 محمد اللواتي 
فرع وادي الكبير

محمود الشكري
فرع الحمراء

احمد المحروقي
فرع جامعة السلطان قابوس

اسيا اللمكي
فرع الغبرة

س. أمير 
فرع مسقط

يوسف البلوشي
فرع جامعة السلطان قابوس

ليلى الخايفي
فرع الغشب

سعيد الوردي
فرع سمد الشأن

ناصر الفهدي
فرع إزكي

ضاحي البريكي
فرع مرتفعات صحم

المنتصر البحري
فرع مدينة السلطان قابوس

جمعة العامري
فرع بيت الريم

ع. سارور
فرع الخوير

 ن. البوسعيدي 
فرع السيب

ناصر الراسبي
فرع الصاروج

فاطمة اليعقوبي
فرع سوق عبري

أتول موغاتالل 
فرع صاللة شارع 23 يوليو

ف. الزدجالي
فرع الحي التجاري

محسن العبري
فرع الحمراء

مبارك الحسني
فرع جعالن بني بو حسن

فهد العبري
فرع الغشب

صالح القاسمي
فرع الخوير 33

زينب  المقبالي
فرع مرتفعات عبري

سيف الهاشمي
فرع الغشب

س. الحضرمي
فرع مسقط

ع. شبير
فرع المكتب الرئيسي

م. عاطف
فرع المكتب الرئيسي

سعيد الرمحي
فرع الرستاق

جيتهو تشمانس
فرع المحج

ش. أبراهام
فرع الحي التجاري جنوب

سعيد الشنفري
فرع مدينة السلطان قابوس

مريم محمد
فرع عبري الجبيل

كومار ديباك
فرع سوق صحار

محمد فايزالدين
فرع روي

مانوج جوس
فرع فلج القبائل

سعود العزري
فرع إزكي

ليلى الشبيبي
فرع الثرمد

ب. القرطوبي
فرع الهجاري

س. الشهيمي
فرع فنجاء

أحمد جمال
فرع بهالء

ح. الصبحي
فرع نزوى

نورة الضباري
فرع سيتي سنتر

شون ماثيو
فرع الحي التجاري

ناصر المالكي
فرع بركاء

بهاراتهي أرماراجان
مركز خدمات صحار

جمعة الستمي
فرع جعالن بني بو حسن

ماجد الرحبي
فرع المستشفى السلطاني

حمد الحسني
فرع الخابورة

مانديب سينغ
فرع وادي الكبير

نعيمة سالم
فرع ثمريت

إدريس الجابري
فرع الكورنيش

صالح المسلمي
فرع سناو

ابتسام المكتومي
فرع كورنيش صحم

ف. القاسمي
فرع سمائل

ف. البحراني
فرع الحي التجاري جنوب

خديجة الطوقي
فرع سيتي سنتر

هدى الرواحي
فرع العامرات

صحارى سيادي 
فرع صحار

ش. الشريقي
فرع بركة الموز

رحمة المعمري
فرع الغشب

أنجالي هامخالل 
فرع وادي الكبير

علياء الحسيني
فرع سمد الشأن

صباح البهالني
فرع دوار العذيبة

علياء البلوشي
فرع القرم

مريم الخليلي
فرع روي

سالمة الهنائي
فرع بهالء

حفله أحمد
فرع ثمريت

أسعد البادي
فرع ينقل

مسلم سعد
فرع عوقدين

أحمد الجفيلي
فرع دوار العذيبة

غدير حسن
فرع روي

نصر آلراشدي
فرع الحرس السلطاني العماني

خالد الوهيبي
فرع روي

سالم الجعفري
فرع األشخرة

محمد الجساسي
فرع مرتفعات عبري

عبدالله العجمي
فرع كورنيش صحم

ن. ناصر
فرع إزكي

أحمد المرجبي
فرع العامرات

عمار البلوشي
فرع لوى

إبراهيم البادي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

مريم المقبالي
فرع سوق صحار

سالم المخمري
فرع بركاء

عزان الكلباني
فرع الهيال

أ. العامري
فرع شناص

شيماء العلوي
فرع واحة المعرفة

أحمد الضباري
فرع الخوض

علي الرئيسي
فرع األنصب

روان الحبسي
فرع وادي الطائين

محمد مسلم
فرع مرباط

وائل الوائلي
فرع عبري الجبيل

أصيلة الحجري
فرع جامعة السلطان قابوس

ف. الفهدي
فرع إزكي

مرام البلوشي
فرع جامعة السلطان قابوس

و. الجنيبي
فرع منح

خليل ناصر
فرع الغشب

ماجد المحرزي
فرع إبراء

الوليد آلقويطعي
فرع الخضراء

فردوس البطراني
فرع برج الصحوة

ماجد مرهون
فرع الوشيل

مروان الخميس 
فرع ضنك

الُمعتز أمبوسعيدي
فرع فرق

فاطمة الرواحي
فرع الخابورة

سليم اللمكي
فرع الوشيل

ن. البوسعيدي
فرع المكتب الرئيسي

محمد الحضرمي
فرع نخل

مهدي المقرشي
فرع مرتفعات عبري

شهد الجهوري
فرع المعبيلة الجنوبية

أنوار الغربي
فرع سوق صحار

يثرب الخميس
فرع الثرمد

عماد الهوتي
فرع المعبيلة الجنوبية

أية العامري
فرع الموج

عبد الله السيابي
فرع الوشيل

حمير الهطالي
فرع فرق الصناعية

منار الشحي
فرع دباء البيعة

محمد عويس 
فرع روي

محمد الكمشكي
فرع الخوض

حمدان العلوي
فرع ضنك

محمد العزري
فرع الحمراء

نجود المعمري
فرع الموالح

فاطمة الفارسي
فرع مصيرة

الوليد بدر
فرع الثرمد

نفجه الهاشمي
فرع صور الشرية

هزاع الحبسي
فرع سمد الشأن

ا. الفيليتي
فرع سوق بركاء

آريام اليعقوبي
فرع عبري الجبيل

خلود محمد
فرع منح

يسرا الوهيبي
فرع منح

ف. المزروعي
فرع شناص

ميا الرواحي
فرع مدينة السلطان قابوس

حمد محمد
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

ميره الحجري
فرع بدية

فجر البوسعيدي
فرع منح

شيخة الحارثي
فرع الحرس السلطاني العماني

بدر البحري
فرع البداية

محمد حسن
فرع الخوير

عبدالرحمن اللمكي
فرع الرستاق

ريا الخنبشي
فرع مرتفعات صحم

أحمد الكعبي
فرع صحار

ريم ناصر
فرع صحار

يارا المعشري
فرع ميناء الفحل

رؤى أحمد
فرع ميناء الفحل

حال الهنائي
فرع بهالء

أسامة البلوشي
فرع الرميس

موروج االبروي
فرع صور الشرية

أ. العامري
فرع قلعة العوامر

الغالية العبيداني
فرع الغشب

سوار الريامي
فرع المعبيلة الجنوبية

م. علي
فرع قلعة العوامر

ح. محمد
فرع مرفع دارس

أحمد العزري
فرع جعالن بني بو علي الجديد

حال أحمد
فرع ميناء صاللة

منار الغافري
فرع الغشب

إ. الحارثي
فرع الوطية

أصالة البحري
فرع نخل

حليمة البلوشي
فرع الحي التجاري

تركي الريامي
فرع بهالء

عبد الله شامس
فرع العوابي

سعود البلوشي
فرع صور الشرية

ريم القنوني
فرع الثرمد

عمار الكلباني
فرع الموالح

مهند محمد
فرع العامرات

زهى الراشدي
فرع إبراء

محمد الحسني
فرع المعبيلة الجنوبية

ز. الفارسي
فرع فنجاء

راضي الهاشمي
فرع مرتفعات عبري

غ. الجامودي
فرع نزوى

ميس المسكري
فرع إبراء

نوال الجهوري
فرع الخوض

سعود اليوسفي
فرع المعبيلة الشمالية

عيسى المحروقي
فرع الحرس السلطاني العماني

عبد العزيز الهاشمي
فرع جامعة السلطان قابوس

ماهر اليوسفي
فرع المعبيلة الشمالية

سالم الحارثي
فرع الرسيل

ب. المسكري
فرع المعبيلة الجنوبية

شيماء الحسني
فرع الخوض
بابري غوش
فرع الرسيل

خلفان الطوقي
فرع جامعة السلطان قابوس

أروى العامري
فرع المعبيلة الشمالية

نورة الحوسني
فرع جامعة السلطان قابوس

نبيل البيماني
فرع الخوض

سالم الججري
فرع المعبيلة الجنوبية

موسى البلوشي
فرع الخوض

ياسر الرئيسي
فرع المعبيلة الجنوبية

أميمة اليوسفي
فرع جامعة السلطان قابوس

يوسف المزروعي
فرع جامعة السلطان قابوس

أحمد البوسعيدي
فرع جامعة السلطان قابوس

آصف رضا
فرع الخوض

هيثم المحرمي
فرع جامعة السلطان قابوس

أسماء الشحي
فرع جامعة السلطان قابوس

أواتف الجاك
فرع الخوض

عادل المخزومي
فرع المعبيلة الجنوبية

هيثم الشيذاني
فرع جامعة السلطان قابوس

علي الزهيمي
فرع جامعة السلطان قابوس

بدرية الحارثي
فرع الخوض

أمل السالمي
فرع جامعة السلطان قابوس

ع. الحراصي
فرع جامعة السلطان قابوس

رحمة البلوشي
فرع المعبيلة الجنوبية

ر. الخروصي
فرع السيب

ن. الخروصي
فرع السيب
ع. القنوبي
فرع السيب
ح. المحرمي
فرع السيب
ع. السبتي

فرع الرميس
م. المعولي
فرع الموالح

م. العبري
فرع السيب

عيسى العويسي
فرع الموالح

م. العبري
فرع السيب

يعقوب الهدابي
فرع برج الصحوة

م. اليوسفي
فرع السيب
ن. الجابري

فرع السيب

قاسم الهنائي
فرع الموالح

نصرة العاصمي
فرع مركز البهجة

شوقي علي
فرع مركز البهجة

سيرا والش
فرع سيتي سنتر

راشد السيابي
فرع الموالح

رادهاكريشنان
فرع مركز البهجة

أميرة الرئيسي
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

 شاهمير ناجيم
فرع الموج

نورة النعماني
فرع الموالح
مطر البادي

فرع مركز البهجة
مصطفى البلوشي

فرع السيب
مريم السيابي

فرع الموالح
أحمد البطهاري
فرع برج الصحوة
محمد المعمري

فرع السيب
محمود الهنائي

فرع الموالح
خديجة البلوشي

فرع السيب
ماهابول علم

فرع مركز البهجة
غسان السعدي

فرع السيب
علي الوهيبي
فرع العامرات

عبدالله الشعيلي
فرع الغبرة

نواب خان محمد
فرع غالء الصناعية
فاطمة الحميدي

فرع العامرات
غورميج سينغ

فرع غالء
خليفة السناني

فرع قريات
حمود الخايفي

فرع دوار العذيبة
سعيد الراشدي

فرع الغبرة
سوجيث الثا 

فرع المستشفى السلطاني
خالد الدرعي

فرع غالء الصناعية

نهلة المعيني
فرع الغبرة

أحمد الراجحي
فرع الغبرة
غيث احمد

فرع دوار العذيبة
أحمد الهنائي

فرع الغبرة
ورثة عوض البلوشي

فرع بوشر
ويلسون كايوس 
فرع دوار العذيبة
طارق البلوشي

فرع العامرات
تيرون أنطونيو 

فرع دوار العذيبة
مسلم الحارثي

فرع بوشر
علي الحسني

فرع الغبرة
حارث الرقادي

فرع بوشر
عبد الرحمن أمين
فرع دوار العذيبة

أنور الشيدي
فرع األنصب

سامي الجفيلي
فرع دوار العذيبة

بير بخش البلوشي
فرع العامرات

لطيفة الغيالني
فرع الغبرة

شريفة المحرزي
فرع األنصب

أسماء الريامي
فرع بوشر
صني كرا

فرع الغبرة
عبد الله الفارسي

فرع قريات

حمد المحوقي
فرع ميناء الفحل

سالم البوسعيدي
فرع القرم

نجاة الريامي
فرع الخوير

عامر الجهضمي
فرع القرم

ذاكر حسين 
فرع بيت الريم

هاني شفيق
فرع الخوير 33

عائشة الخالدي
فرع القرم

علي المعشني
فرع مدينة السلطان قابوس

فايزة الحبسي
فرع الخوير

وائل العوفي
فرع الخوير

سعيد العامري
فرع ميناء الفحل
شاه نور محمد 

فرع الخوير
عبد الله محمد

فرع مدينة السلطان قابوس
علي اللواتي

فرع الخوير

وليد المنذري
فرع بيت الريم

أورايوال يونيبونوي
فرع ميناء الفحل

صفية عبد الله
فرع ميناء الفحل
حارث المقبالي

فرع ميناء الفحل
يعقوب المحمد

فرع الخوير
كريستيان ميهت

فرع مدينة السلطان قابوس
زبيدة الرئيسي

فرع القرم
صالح البوسعيدي

فرع ميناء الفحل

هالل الناصري
فرع ميناء الفحل
محمد إسماعيل

فرع الخوير
شمسة الدغيشي

فرع مدينة السلطان قابوس
ألين راديني

فرع مدينة السلطان قابوس
هالل البوسعيدي

فرع القرم
حبيب البلوشي

فرع الخوير 33
سيار الجمالي

فرع دار األوبرا السلطانية
ثيرونافكاراسو 

فرع ميناء الفحل
ابناء عبدالله الزدجالي

فرع وادي الكبير
ممتاز البلوشي
فرع بيت حطاط

جمعة القرطوبي
فرع روي الشارع الرئيسي

ماجد المسكري
فرع الحي التجاري

سعيد الجرداني
فرع بيت حطاط
سعيد الوهيبي

فرع روي

ر. مهدي
فرع روي

صامويل فرغيس
فرع بيت حطاط

خالد السعدي
فرع الحي التجاري

يحيى المحاربي
فرع روي

راشد الذهلي
فرع الحي التجاري

سعود العامري
فرع الحي التجاري

هيثم الرزيقي
فرع الكورنيش
فيكرانت ناث

فرع الحي التجاري
فالح اليحيائي

فرع الحي التجاري
محمد اللواتي

فرع وادي الكبير
ح. العجمي
فرع الوطية

حاتم الزدجالي
فرع وادي الكبير
راتان سينغ راتان

فرع روي
حمدان الوهيبي

فرع روي الشارع الرئيسي
أبراهام جايانث 
فرع بيت حطاط
أحمد الهطالي

فرع الحي التجاري
ه. اللواتي

فرع الحي التجاري جنوب
ش. الخابوري

فرع مسقط
ح. اللواتي
فرع جبروة

ح. الحضرمي
فرع مسقط

محمد شريق
فرع الحي التجاري

هالل العيسري
فرع بيت حطاط

سوسن أمين قاسم
فرع روي

ل. اختر
مركز خدمات روي
حسين السعيدي

فرع الهجاري
منى الغافري

فرع البداية
أحمد الشيزاوي

فرع صحار
سعيد المعمري

فرع مرتفعات صحم

خميس السناني
فرع الخضراء

أيمن العوفي
فرع صحار

سلطان الفارسي
فرع صحار

إبراهيم المعمري
فرع صحار

عزان السعدي
فرع الخضراء

مصطفى ال كندوسي
فرع فلج القبائل

مريم الغيثي
فرع صحار

علي السعيدي
فرع الخابورة

صالحه األنصاري
فرع صحار
زينب علي

فرع مرتفعات صحم
فاطمة الغيثي

فرع صحار
حمدان الجهوري

فرع صحار
مؤمن محمد 

فرع فلج القبائل
قيس المعمري
فرع فلج القبائل

يحيى النوفلي
فرع صحار

عائشه الفارسي
فرع صحار

راشد الريسي
فرع لوى

فاطمة المعمري
فرع لوى

سلطان السريحي
فرع لوى

محمد العجمي
فرع لوى

سليمان السعيدي
فرع البداية

سمية المعمري
فرع الخابورة

زهرة الخنبشي
فرع البداية

حسن البلوشي
فرع صحار

مريم البريكي
فرع الخضراء

بدرية البلوشي
فرع البداية

سيف الخزيري
فرع سوق بركاء
شامونيو را كيا

فرع الوشيل
زهرة البحري
فرع الغشب

عبدالله الشيادي
فرع السويق

ورثة سيف هالل
فرع الملدة

مبارك البسامي
فرع الغشب

عائشة الرقادي
فرع بركاء

عبدالله الشرياني
فرع الغشب

طالل عبد الله
فرع الملدة
غ. هيكات
فرع بركاء

سالم السيابي
فرع الوشيل

أحمد اللمكي
فرع الرستاق

سليمان الخاطري
فرع الغشب
هنية البدري
فرع الملدة

خلود الشحي
فرع بطحاء هالل
سليمان الغافري

فرع الغشب

سعيد العبري
فرع الوشيل

خالد الغافري
فرع الغشب
ف. الحراصي

فرع بركاء
م. البلوشي

فرع بركاء
مرام الهاشمي

فرع الوشيل
يوسف الشكيلي
فرع بطحاء هالل

سيريا شوهان
فرع سوق بركاء

ناصر اليعربي
فرع نخل

م. الفليتي
فرع بركاء

نجيب البلوشي
فرع الثرمد

حمد السعدي
فرع بطحاء هالل
رحمة المعمري

فرع الغشب
يوسف الكندي

فرع الغشب
جمال الصباحي

فرع سوق بركاء

ق. الصباحي
فرع نزوى

محمد الكمياني
فرع فرق الصناعية

خ. المحروقي
فرع أدم

سليمان الهطالي
فرع الحمراء

حمدان الخاطري
فرع الحمراء

محمد العزري
فرع فرق

عامر الخاطري
فرع الحمراء

حامد النبهاني
فرع بهالء

إسحاق السلماني
فرع فرق

مريم السيفي
فرع فرق

سعيد الخروصي
فرع فرق الصناعية

أزهر العدوي
فرع سوق بهالء
سمية العامري

فرع فرق الصناعية
سليمان الرباني

فرع بهالء
لوتان ياداف

فرع فرق
سهيل العبري

فرع الحمراء
محمد العبري

فرع الحمراء
عوض الحرملي

فرع فرق
زهرة الخاطري

فرع الحمراء
ع. الشكيلي

فرع نزوى

ح. النبهاني
فرع نزوى

سليم الشرياني
فرع بهالء

سعيد العبري
فرع الحمراء

إبراهيم الهنائي
فرع سوق بهالء

علي السليمي
فرع فرق

حميد الحرسوسي 
فرع هيماء

طالب المصلحي
فرع الحمراء

نور البوسعيدي
فرع فرق الصناعية

جابر التوبي
فرع فرق

مصعب الهطالي
فرع الحمراء

ضاوي الجمودي
فرع إزكي

محمد عرفان
فرع إزكي

صدام العزري
فرع منح

أيمن السليماني
فرع منح

زهرة الصقري
فرع منح

خالد الحسيني
فرع لزغ

علي النحوي
فرع إزكي

محمد التوبي
فرع سمائل

حمد الندابي
فرع سمائل

محسن الرواحي
فرع إزكي

مريم الهنائي
فرع سمائل

بدر الراشدي
فرع سمائل

سند الجابري
فرع سمائل

محمود الريامي
فرع إزكي

أحمد البوسعيدي
فرع إزكي

هالل الجابري
فرع سمائل
أمير الرحبي
فرع فنجاء

ناصر المحروقي
فرع إزكي

سعود الرواحي
فرع فنجاء

بدرية العوفي
فرع منح

زهد الفارسي
فرع فنجاء

فهد الرواحي
فرع سمائل

سعيد الجابري
فرع فنجاء

مهنا الراشدي
فرع فنجاء

يوسف العامري
فرع إزكي

ربيع السليمي
فرع سمائل

يعقوب السليمي
فرع فنجاء

بدر المزروعي
فرع سمائل

ع. علي
فرع بركة الموز

أسعد الهاشمي
فرع إزكي

محمد النعيمي
فرع البريمي
محمد بوتا

فرع البريمي

سعيدة الشحي
فرع دباء البيعة
علي اليعقوبي

فرع البريمي الشارع الرئيسي
محمود البلوشي

فرع البريمي الشارع الرئيسي
ح. المعمري
فرع البريمي

علي المعمري
فرع البريمي

محمد الشحي
فرع دباء البيعة
محمد اليحيائي

فرع البريمي الشارع الرئيسي
عبد الله الشحي

فرع البريمي الشارع الرئيسي

أحمد النعيمي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

بدر الظهوري
فرع خصب

ناصر الهنائي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

سعيد الغيالني
فرع البريمي

سعيد الشامسي
فرع البريمي

ع. سرحان
فرع محضة

سعيد الشحي
فرع دباء البيعة

فاطمة الناصري
فرع البريمي

محمد الهاشمي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

س. الكعبي
فرع محضة

ناصر العريمي
فرع البريمي

خديجة الريسي
فرع البريمي

ع. الكعبي
فرع محضة

عيسى الظهوري
فرع دباء البيعة

سلطان الظهوري
فرع خصب

حمد الربخي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

م. الكعبي
فرع محضة

بدرية خلفان
فرع البريمي

ماجدة فخري
فرع البريمي

عبدالله البوسعيدي
فرع البريمي

أحمد الكلباني
فرع الهيال
ن. الهنائي

فرع عبري الجبيل
س. الكلباني

فرع عبري الجبيل
س. البادي

فرع عبري الجبيل
علي البلوشي

فرع عبري العراقي
س. الغافري

فرع الدريز
م. البادي
فرع ينقل
ع. الزيدي
فرع ينقل

س. المعمري
فرع عبري الجبيل

ع. البحري
فرع عبري الجبيل

س. الناصري
فرع سوق عبري

ر. اليعقوبي
فرع مرتفعات عبري

ع. العبري
فرع عبري الجبيل

ليلى الهنائي
فرع مرتفعات عبري

ط. آلحاتمي
فرع عبري الجبيل

ح. الخميساني
فرع ضنك
رايا حميد

فرع مرتفعات عبري
م. الكلباني

فرع عبري الجبيل
سميرة المقبالي

فرع الدريز
أ. سبحاني

فرع عبري الجبيل
م. العلوي
فرع ينقل

إيمان المقبالي
فرع سوق عبري

إ. الكلباني
فرع عبري العراقي

ص. العزري
فرع عبري الجبيل
سليمة المقبالي

فرع الدريز
ع. الفارسي

فرع ينقل
عبد الرحمن عبد الله

فرع ينقل
ش. جباري

فرع عبري الجبيل
ع. الشويعي

فرع عبري العراقي
عيسى الشيباني

فرع ينقل
بخيت المسهلي

فرع ثمريت
سعيد المسهلي

فرع صاللة شارع 23 يوليو
سعيد محمد

فرع صاللة شارع 23 يوليو
سعيد أحمد
فرع ثمريت

سعيد تبوك
فرع صاللة الصناعية

سهيل محمد
فرع السعادة

سهيل كشوب
فرع السعادة

مسعود المعشني
فرع صاللة شارع 23 يوليو

محمد المشايخي
فرع طاقة

سالم المشايخي
فرع طاقة

سالم تبوك
فرع صاللة شارع 23 يوليو

فاطمة بدر
فرع عوقدين

سيد علي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

عامر المعشني
فرع طاقة

ليلى الكثيري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

آشير الدين
فرع الدهاريز

مبارك سعيد
فرع السعادة

م. الجنيبي
فرع السعادة

ناالكاث عبد الرشيد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

ندى العلوي
فرع السعادة

سعيد الزوامري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

إبراهيم شريف
فرع صاللة شارع 23 يوليو

خالد المعشني
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سعيد سهيل
فرع صاللة شارع 23 يوليو

ليلى أحمد
فرع السعادة

سهيل المعشني
فرع ميناء صاللة

طفول العمري
فرع مرباط

معمر الكثيري
فرع عوقدين

سهيل العمري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سالم دهمان
فرع صاللة شارع 23 يوليو

عبدالله السعدي
فرع إبراء

علي البوسعيدي
فرع سمد الشأن

ياسر الفالحي
فرع إبراء

حمدان ناصر
فرع إبراء

حاتم الجنيبي
فرع سناو

منى الرحبي
فرع وادي الطائين

شكيل أحمد
فرع مصيرة

أحمد المسكري
فرع المضيرب

ناهيدا نجين
فرع سفالة إبراء

ماجد الحجري
فرع بدية

سليمان النهدي
فرع المضيرب
محمد محسن

فرع سناو
ناصر المسكري

فرع سفالة إبراء
حمود الحارثي
فرع المضيرب

علي الحجري
فرع بدية

سيف المعمري
فرع وادي الطائين

حمود المنجي
فرع إبراء

سليم الحجري
فرع بدية

سلمى النهدي
فرع سفالة إبراء

حمود محمد
فرع سفالة إبراء

علي الحميدي
فرع سمد الشأن
عثمان الشبيبي

فرع سناو
يسرا  سعيد

فرع إبراء
سلطان الحبسي
فرع سمد الشأن

مبارك األبروي 
فرع إبراء

عزة الحارثي
فرع سناو
غراي خان 

فرع سمد الشأن
زينا الريامي

فرع إبراء
يحيى اليحيائي

فرع بدية
زوينة الزويدي

فرع سمد الشأن
عبدالله الشعيبي

فرع صور
زهرة الراسبي

فرع الكامل
محمد العريمي

فرع جعالن بني بو علي
محمد سعيد
فرع الكامل

يعقوب العريمي
فرع صور الشرية

سويلم الكاسبي
فرع جعالن بني بو علي

علي المهيري
فرع صور العفية
سعيد المشرفي

فرع جعالن بني بو حسن

باسم العلوي
فرع صور

ناصر الكاسبي
فرع جعالن بني بو علي

ياسر العلوي
فرع صور الشرية
شاكر الحموده

فرع جعالن بني بو علي
محمد العريمي

فرع صور
عمر السناني

فرع صور العفية
مريم القلهاتي

فرع صور الشرية
خميس سعيد 

فرع جعالن بني بو علي

عماد الراسبي
فرع الكامل

نورا الجعفري
فرع األشخرة

سالم البلوشي
فرع جعالن بني بو حسن

سعيد الستمي
فرع األشخرة

ياسر غالب
فرع صور الشرية

بالل قمر
فرع األشخرة
جمعة راشد

فرع صور
أحمد المرهوبي

فرع الكامل
أسماء العلوي

فرع صور
محمد الحجري

فرع صور
محمد الحجري

فرع جعالن بني بو حسن
ذي يزن الجابري

فرع صور
خالد المخيني

فرع الكامل
فاطمة العريمي
فرع صور الشرية

توصيف سلطانا 
فرع جامعة السلطان قابوس

سيف البوسعيدي
فرع فرق الصناعية

ما ليا جولندوني
فرع خصب

راشد الكاسبي
فرع جامعة السلطان قابوس

هالل الخروصي
فرع العوابي
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