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

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

جوائز حساب زينة للمرأة - 1٫٥00 ر.ع

جوائز حساب شبابي - 100 ر.ع

جوائز حساب األطفال - 100 ر.ع

جوائز يوم الميالد لحساب االطفال - 100 ر.ع

جوائز المحافظات - ٥00 ر.ع

س. الزكواني
فرع روي

ج. الجرادي
فرع جامعة السلطان قابوس

م. القتيبي
فرع صحار

ن. الزدجالي
فرع الحي التجاري

ع. الحارثي
فرع المضيرب

خليفة الشعيلي
فرع بهالء

ه. العرفاتي
فرع الحي التجاري جنوب

أحمد الجابري
فرع الخوض

خ. الكلباني
فرع الدريز

م. الزدجالي
فرع جبروة

إدريس الخروصي
فرع نخل

محمد الحارثي
فرع الصاروج

خالد الناصري
فرع الرستاق

هالل البوسعيدي
فرع فرق

سالم الحوقاني
فرع فرق الصناعية

سليم الخاطري
فرع الحمراء

خ. الريامي
فرع الخوير

لطيفة المقبالي
فرع الرستاق

م. المعمري
فرع الخوير

سعيد التميمي
فرع بهالء

ن. سلطان
فرع الحي التجاري

سليمان الندابي
فرع لزغ

عمران خان
فرع المعبيلة الشمالية

حنينا الكندي
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

سHGم الراشدي
فرع إزكي

م. الحشار
فرع مسقط

يعقوب الجابري
فرع بيت الريم

رامكومار فيالينيور 
فرع الخوير 33

ث. الراشدي
فرع السيب

ج. البلوشي
فرع روي

فاطمة المعمري
فرع دوار العذيبة

إسماعيل الزدجالي
فرع مدينة السلطان قابوس

ج. المخيني
فرع القرم

محمد صديق 
فرع روي الشارع الرئيسي

سيف الربيعي
فرع فلج القبائل

عايشة الخالدي
فرع مرتفعات صحم

ت. الخابوري
فرع الخوير 33

احالم المقبالي
فرع صحار

ليلى الزدجالي
فرع سوق بركاء

دارين سالم
فرع السيب

بشرى العبري
فرع الخوض

فرحت جبين
فرع الغشب

حليمة ناصر
فرع روي

علياء الجلنداني
فرع فنجاء

شريفة العامري
فرع المعبيلة الشمالية

ليلى الرويضي
فرع ميناء الفحل

كرين نويالن
فرع جامعة السلطان قابوس

كلثوم دلمراد
فرع الخوير

تماضر الحارثي
فرع الحي التجاري

زينه الحارثي
فرع الخوير

شهد اليحيائي
فرع الوشيل

سعيد اليافعي
فرع عوقدين

شهد الشكيلي
فرع الوشيل

طارق اليحائيي
فرع السيب

سليمان المسروري
فرع غالء

مهند الهنائي
فرع فرق الصناعية

الحسين الهادي
فرع فرق الصناعية

سعيد الشحي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

جمعان اليعقوبي
فرع عبري الجبيل

حمد السيابي
فرع الموج

زينب العامري
فرع قلعة العوامر

فيصل الجنيبي
فرع الدقم

فهم البوسعيدي
فرع الموالح

حمزة التوبي
فرع بركة الموز

الشيماء الحضرمي
فرع منح

محمد أوالد ثاني
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

سهيل ناصر 
فرع ثمريت

يقظان الهنائي
فرع الرستاق

أميمه يعقوب
فرع الوشيل

أمانة الحارثي
فرع سمد الشأن

حمود الجفيلي
فرع إبراء

أروى الكندي
فرع مرفع دارس

عوض الحاتمي
فرع الحمراء

زيبران محمد
فرع األنصب

سالم المسكري
فرع إبراء

هيثم الهاشمي
فرع نخل

محمد الويهي
فرع المضيبي

األمين الذهلي
فرع الغشب

عمار البوسعيدي
فرع المكتب الرئيسي

عمر الخوالي
فرع جامعة السلطان قابوس

سعيد الغيثي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

أحمد الهطالي
فرع منح

شذى العدوي
فرع سوق بهالء

سعيد الكعبي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

خميس الغافري
فرع عبري العراقي

عبد العزيز الرمحي
فرع جامعة السلطان قابوس

حمد الكلباني
فرع الهيال

عمار الشبيبي
فرع بطحاء هالل

خليفة الحضرمي
فرع الدقم

سعيد الجابري
فرع جامعة السلطان قابوس

سالم الريسي
فرع لوى

محسن الجنيبي
فرع الحرس السلطاني العماني

آية العبري
فرع الحمراء

عامر العلوي
فرع ينقل

نوف الرواس
فرع جامعة السلطان قابوس

فيصل العلوي
فرع السويق

عمران الزدجالي
فرع الموالح

نوح الجامودي
فرع مرفع دارس

نقاء الفرعي
فرع إبراء

نادر البوسعيدي
فرع المكتب الرئيسي

الحارث السليمى
فرع إزكي

طه البلوشي
فرع العامرات

قبس الشكيلي
فرع قلعة العوامر

الحسين العجمي
فرع بيت الريم

درر الغافري
فرع الغشب

سالم الحكماني
فرح محوت

رنيم المجرفي
فرع بهالء

سلطان المعمري
فرع البريمي

فاطمة الفارسي
فرع مصيرة

لمياء عثمان
فرع وادي الكبير

آية الهنائي
فرع فرق

فاطمة المعمري
فرع صحار

رامز المخيني
فرع صور الشرية

دانه السيابي
فرع سمائل

عبدالعزيز
فرع سيتي سنتر

علي الشقصي
فرع الوشيل

فاطمة الشبلي
فرع صحار

فاطمة العجمي
فرع لوى

غازي المقيمي
فرع جبروة

وجود الجهضمي
فرع المضيبي

أبها السناني
فرع قريات

عمر المرزوقي
فرع كورنيش صحم

محمد المالكى
فرع سوق بركاء

الريم العيسائي
فرع البريمي

سلطان الرواس
فرع عوقدين

عبد الرحيم العبري
فرع العوابي

خالد الهنائي
فرع سوق بهالء

المهند سليمان
فرع إزكي

تركي السليمي
فرع إزكي

فاطمة الحارثي
فرع بدية

ليث البرواني
فرع مركز البهجة

حور الهنائي
فرع سوق بهالء

تميم الفارسي
فرع الهيال

جولنار التوبي
فرع سمائل

عزام عبد الرحمن
فرع صحار

يسرى الوهيبي
فرع منح

ا. الحجري
فرع المضيرب

أحمد البرطماني
فرع منح

سالم الجعفري
فرع األشخرة

غزال المعمري
فرع صحار

مالك الغافري
فرع الدريز

احمد حسين
فرع المزيونة

خليل الحضرمي
فرع نخل

جنان الجساسي
فرع سوق عبري

المزن أدهم
فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر

وارث وائل
فرع روي

ف. ال سعيد
فرع مدينة السلطان قابوس

سعود العبري
فرع الغشب

محمد الفوري
فرع قريات

اسحاق الخاطري
فرع الحمراء

ط. البوسعيدي
فرع المعبيلة الشمالية

سامي الرواحي
فرع المعبيلة الشمالية

سيف الرحبى
فرع الرسيل

غنية الغافري
فرع المعبيلة الشمالية

سامية الكلباني
فرع المعبيلة الشمالية

شاكر البلوشي
فرع الخوض

حبيب البلوشي
فرع الخوض
ا. الحراصي

فرع جامعة السلطان قابوس
محمد الغزالي

فرع جامعة السلطان قابوس
أيمن الدفاعي

فرع جامعة السلطان قابوس
رايس كاالم فيتيل

فرع المعبيلة الجنوبية
نرجس المرشودي

فرع المعبيلة الجنوبية
سليمان العاصمي

فرع الخوض
سيف العامري

فرع الخوض
بنجيرا أوسماند

فرع الرسيل
ايمن البلوشي

فرع الخوض
زكية الحضرمي

فرع جامعة السلطان قابوس
عثمان عبد الرحيم

فرع جامعة السلطان قابوس
سليمان المعمري

فرع جامعة السلطان قابوس
ندى العامري

فرع واحة المعرفة

احمد المعشري
فرع جامعة السلطان قابوس

بهرام عبد الرحيم
فرع الخوض

إيمان المحروقي
فرع الخوض

مصعب الراشدي
فرع الحرس السلطاني العماني

سامي الرحبي
فرع جامعة السلطان قابوس

زكريا الخروصي
فرع جامعة السلطان قابوس

سناء التميمي
فرع الخوض

وينريستي جلينو
فرع جامعة السلطان قابوس

سيف الشملي
فرع الحرس السلطاني العماني

ف. اليحائي
فرع جامعة السلطان قابوس

خالد خميس
فرع السيب

سعيد العامري
فرع السيب

نارايان راماتشاندران
فرع المكتب الرئيسي

ن. المعولي
فرع مركز البهجة
سالمة الحسيني
فرع برج الصحوة

ن. العاصمي
فرع مركز البهجة

ج. الجفيلي
فرع الموالح

عبدالله السبتي
فرع السيب

خلفان العامري
فرع السيب

الكشمي راو سوريانارايانا
فرع برج الصحوة
مرهون الكليبي

فرع العذيبة شارع 18 نوفمبر
فاطمة الراشدي

فرع السيب

أنيل كومار بهوباتالل
فرع مركز البهجة

مطر السعيدي
فرع السيب

سلمى الخائفي
فرع المكتب الرئيسي

ه. الحبيسي
فرع الموالح

سوالت علي خان
فرع المكتب الرئيسي

منصور العامري
فرع المكتب الرئيسي

محمد الفوري
فرع السيب
ا. المحرمي

فرع الموالح
ط. المنذري
فرع السيب

ف. أمبو السعيدي
فرع السيب
خ. البلوشي
فرع السيب

جانجيرا رونالد لوس
فرع السيب

ا. عظيم صافيا
فرع سيتي سنتر
سيف الوهيبي

فرع السيب
سعود البدري

فرع السيب
فاطمة اليحمدي

فرع الموالح
ديلي سهيد

فرع المكتب الرئيسي
محمد عظيم

فرع مركز البهجة
علي الوهيبي
فرع العامرات

مريم الوهيبي
فرع العامرات

عناد الجابري
فرع العامرات

شمياء السنيدي
فرع بوشر

رانجاناث مرهيلي
فرع المستشفى السلطاني

وفا الشبلي
فرع دوار العذيبة

فيرجي رافجي
فرع غالء

سليمان الشكيلي
فرع الغبرة

طارق البلوشي
فرع العامرات

سالم المعولي
فرع دوار العذيبة

محمد البوسعيدي
فرع العامرات

سالم الحسني
فرع المستشفى السلطاني

عارف جهان
فرع بوشر

ميا البلوشي
فرع قريات

سارة الصوافي
فرع األنصب

محمد قيصر خان
فرع الغبرة

شيجو أليكس
فرع الغبرة

راجيف زوتشي
فرع المستشفى السلطاني

حميده الغافري
فرع الغبرة

ابراهيم الريامي
فرع غالء

منصور الوشاحي
فرع دوار العذيبة

جافيد إقبال
فرع دوار العذيبة
مسعود السيابي

فرع قريات
سمية الحراصي

فرع دوار العذيبة

ياسر السعدي
فرع دوار العذيبة

سلطان البطاشي
فرع قريات
جيني جورج
فرع الغبرة

محمد العوفي
فرع دوار العذيبة

زمزم السعدي
فرع الغبرة

ياسر العبري
فرع بوشر

س. الضنكي
فرع الخوير

سعاده المالكى
فرع مدينة السلطان قابوس

شهاب البرواني
فرع ميناء الفحل

ناصر النعماني
فرع بيت الريم

ع. سفيان
فرع الخوير

ليلى الخروصي
فرع القرم

محمد ريزان
فرع الخوير 33

حمود السنيدي
فرع ميناء الفحل

خلفان الفزاري
فرع بيت الريم

محمد العجمي
فرع شاطئ القرم

هيثم يحيى
فرع مدينة السلطان قابوس

هشام المعمري
فرع الخوير 33

أ. الشيهاني
فرع الخوير
ي. اللواتي
فرع الخوير

شادية الحارثي
فرع مدينة السلطان قابوس

سالم الكندي
فرع ميناء الفحل

حافظ الحارثي
فرع مدينة السلطان قابوس

ه. العصفور
فرع الخوير

سامح بتوك
فرع مدينة السلطان قابوس

ع. البلوشي
فرع الخوير

محمد الوهيبي
فرع مدينة السلطان قابوس

ردينة الحجري
فرع دار األوبرا السلطانية

م. اللواتي
فرع الخوير

عبد الرحيم الذهلي
فرع القرم

سجى الحارثي
فرع الخوير 33

جيريش كومار باديناري
فرع بيت الريم
سالم الرواحي

فرع مدينة السلطان قابوس
محسن المنذري

فرع القرم
فياض اللواتي

فرع ميناء الفحل
راجيف كومار

فرع القرم
حسين اللواتي

فرع روي
س. البلوشي

فرع مسقط
علي سيد

فرع وادي الكبير
فاطمة الفارسي

األعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات

حبيب الضنكى
فرع وادي الكبير

بوعمارة إبراهيمي
فرع روي

عبدالله الميمني
فرع روي

أحمد البدوي
فرع الحي التجاري

محمد صديقي
فرع روي الشارع الرئيسي

ظريف جان
فرع الحي التجاري

عبير اليعقوبي
فرع وادي الكبير

مريم الفهدى
فرع روي

أميرة الحوسني
فرع وادي الكبير
سالم الوهيبي

فرع روي
سليمان الحضرمي
فرع الحي التجاري

أ. أحمد
فرع جبروة

ج. فارجيس
فرع الحي التجاري جنوب

علي الراشدي
فرع روي

إيمان الرفاعي
فرع وادي الكبير
نجلة المحروقي

فرع الحي التجاري
ل. اللواتي
فرع جبروة

ش. السيابي
فرع مسقط

سانجيف يشوانتراو
فرع روي

عزة المجيني
فرع وادي الكبير

عارف الزدجالي
فرع الحي التجاري

سيف محسن
فرع روي

سيف الرحبى
فرع روي

أنيل كومار
فرع روي

س. الناعبي
فرع مسقط

رحمة الوهيبي
فرع الحي التجاري

راشد الروشدي
فرع مرتفعات صحم

محمد الغيثي
فرع فلج القبائل
احمد الكمشكي

فرع صحار
نصرة البلوشي

فرع صحار

خالد المعمري
فرع لوى

صفية السعدي
فرع الخضراء

خميس البريكي
فرع مرتفعات صحم

شيخة الجابري
فرع صحار

حسن البلوشي
فرع شناص

فاضل المقبالي
فرع صحار

عماد الدين خالد
فرع صحار

خولة الوشاحي
فرع شناص

أحمد القطيتي
فرع البداية

سكينة العجمي
فرع سوق صحار

خالد الجهوري
فرع البداية

سالم الخروصي
فرع البداية

ناهد السعدي
فرع لوى

سعيد المقبالي
فرع صحار

ط. الربيعي
فرع الخابورة
ع. الحوسني
فرع الخابورة

لؤي الكيومي
فرع مرتفعات صحم

سرحان الغفيلي
فرع لوى

بشارة البلوشي
فرع فلج القبائل

سالم الكعبي
فرع صحار

سعيد المعمري
فرع لوى

محمد العامري
فرع شناص

علي العمراني
فرع سوق صحار
شاندرا موهان

فرع سوق صحار
محمد السعدي

فرع لوى
عائشة الوشاحي

فرع شناص
خالد السعدي

فرع الملدة
سعيد الحاتمي

فرع الغشب
محمود السعدي
فرع بطحاء هالل

احمد الشحي
فرع السويق

يعقوب العبري
فرع الرستاق

يوسف النعماني
فرع بركاء

عيسى البلوشي
فرع سوق بركاء

سلطان الرشيدي
فرع بركاء

خلفان البلوشي
فرع سوق بركاء

محفوظه الهاشمي
فرع الوشيل

جاسم السعدي
فرع السويق

أحمد البوسعيدي
فرع بركاء

 محمد فاضل
فرع الملدة

زكريا الُخصيبي
فرع نخل

محمد المجيني
فرع الثرمد

شمسة اليحمدي
فرع الثرمد

موزة الفهدى
فرع الوشيل

آمنة العجمي
فرع السويق

يونس اليحمدي
فرع بركاء

مبارك الخروصي
فرع العوابي

سعيد الحمادي
فرع السويق

سمير الصبحي
فرع نخل

سعيد المعولي
فرع بركاء

راشد السعدي
فرع بطحاء هالل

علي البلوشي
فرع الملدة

زوو هو
فرع بركاء

يوسف العجمي
فرع الملدة

المنذر المنذرى
فرع الوشيل

سعيد الجلبوبي
فرع السويق

صالح اليعربي
فرع الغشب

مبارك الدرعي
فرع سوق بهالء

عبود الحرسوسي
فرع هيماء

محمد الدرعي
فرع أدم

أحمد الحوقاني
فرع فرق الصناعية
عصب الدين نبير 
فرع مرفع دارس

هيثم أمبو السعيدي
فرع نزوى

سعود الحرسوسي
فرع هيماء

ماجد المحروقي
فرع أدم

أشرف القصابي
فرع نزوى

طالب الحضرمي
فرع نزوى

وضاح النبهاني
فرع مرفع دارس

هالل الحميدي
فرع سوق بهالء
محمود الشكري

فرع الحمراء
بدر العزري
فرع نزوى

ورثة سيف المنذرى
فرع نزوى

خ. الجامودي
فرع فرق

ابتسام الشكيلي
فرع سوق بهالء

ماهر الناصري
فرع سوق بهالء

راية العبري
فرع الحمراء

س. البوسعيدي
فرع فرق

سعود الهطالي
فرع بهالء

فهد المحروقي
فرع أدم

ناصر الناعيبي
فرع الحمراء

حسن عيسى
فرع فرق الصناعية
مايشيل رزق عزيز

فرع بهالء
ع. الريامي

فرع فرق
احمد الريامي

فرع مرفع دارس
خ. الحارثي

فرع فرق

أسماء اليحائى
فرع سوق بهالء

م. الريامي
فرع فرق

سعيد الحسيني
فرع سمائل

أحمد الدغيشي
فرع سمائل

نواف الراشدي
فرع سمائل

سعيد الرواحي
فرع سمائل

يونس المجيزي
فرع سمائل

سهام الفهدى
فرع إزكي

محمد العزري
فرع إزكي

يعقوب النبهاني
فرع إزكي

وليد الرواحي
فرع سمائل
سند التوبي

فرع إزكي
هاني الضويبي

فرع لزغ
عز الدين الراشدي

فرع سمائل

منيرة الرواحي
فرع سمائل

يونس الدفاعي
فرع سمائل

هاجر العامري
فرع سمائل

جمال الندابي
فرع لزغ

راشد الريامي
فرع إزكي

خلفان الهاشمي
فرع سمائل

علي الحضرمي
فرع سمائل

احمد االغبري
فرع منح

علي الزكواني
فرع بركة الموز
نجيب الفارسي

فرع فنجاء
حمدان الدغيشي

فرع سمائل
سالم الخالصي

فرع إزكي
فاطمة الحسيني

فرع لزغ
سوسن الرحبى

فرع سمائل
محمود الرواحي

فرع سمائل
حمد الندابي
فرع سمائل
بدر العامري

فرع قلعة العوامر
محمد العامري

فرع سمائل
أحمد النعيمي

فرع البريمي الشارع الرئيسي
عبدالله العامري

فرع البريمي

سالم الزيدي
فرع البريمي

عبدالله الشحي
فرع خصب

سعيد الكعبي
فرع محضة

محمد الشحي
فرع دباء البيعة
حمود الوهيبي

فرع البريمي
ناصر الصوافي

فرع البريمي الشارع الرئيسي
احمد الشحي

فرع دباء البيعة
صالح الشبيبي

فرع البريمي

محمد الهاشمي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

عبد الصمد ناصر
فرع البريمي الشارع الرئيسي

يوسف الشحي
فرع خصب

عبدالله الحاتمي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

حمود الدرعي
فرع البريمي
خالد البادي
فرع خصب

سعيد العلوي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

محمد الظهوري
فرع دباء البيعة
حسن الكمزاري

فرع خصب
سعيد الشامسي

فرع البريمي الشارع الرئيسي
راشد الكعبي

فرع محضة
مصطفى احمد

فرع خصب
محمود العلوي

فرع البريمي الشارع الرئيسي
سمية اللمكي

فرع البريمي الشارع الرئيسي

راشد الشحي
فرع دباء البيعة

أحمد الشحي
فرع دباء البيعة

سليمة المقبالي
فرع البريمي

محمد المقبالي
فرع البريمي

محمد البلوشي
فرع البريمي الشارع الرئيسي

فاطمة الكمزاري
فرع خصب

غدير المعمري
فرع الهيال

أحمد الكلباني
فرع عبري الجبيل

س. الفارسي
فرع ضنك

ش. الحراصي
فرع عبري الجبيل
عايشة اليعقوبي
فرع عبري الجبيل
سلطان الكلباني

فرع الهيال
ن. الشهومي

فرع عبري الجبيل
و. العبري

فرع سوق عبري
س. الفارسي

فرع ينقل
ابراهيم الجساسي

فرع عبري الجبيل
راشد الهنائي

فرع عبري الجبيل
س. الفارسي

فرع ينقل
ت. الحاتمي

فرع عبري الجبيل
سلطان السديري
فرع عبري العراقي

ه. السديري
فرع ينقل

ق. السديري
فرع ينقل

ح. الخميساني
فرع ضنك
م. سعيد

فرع عبري العراقي
ر. البلوشي

فرع عبري الجبيل
م. المقبالي

فرع الدريز
ا. البادي

فرع سوق عبري
ن. الشكيلي

فرع مرتفعات عبري

س. الهنائي
فرع الدريز

ا. المعمري
فرع عبري الجبيل
خلفان الكلباني

فرع الهيال
زايد المقبالي

فرع عبري العراقي
ا. العلوي
فرع ينقل

ه. المنذري
فرع عبري الجبيل
هالل المقيرشي
فرع سوق عبري

حمد الكلباني
فرع الهيال

عوض مقيبل
فرع السعادة

سالم الشحري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سعيد مسعود
فرع طاقة

احمد العمري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

خاتيزا بانو
فرع الدهاريز

أحمد الكثيري
فرع ثمريت

علي مسامة
فرع السعادة
ناصر السياري

فرع صاللة شارع 23 يوليو
سعيد احمد
فرع ثمريت

علي الشمالي
فرع صاللة شارع 23 يوليو

عبدالله السعيدي
فرع ثمريت

محمد الكاف
فرع صاللة شارع 23 يوليو

محمد احمد
فرع ثمريت

عمر بيت جميل
فرع طاقة

عبد الحافظ مطر
فرع صاللة شارع 23 يوليو

فايزة الجابري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سيف االسالم
فرع صاللة شارع 23 يوليو

نوشاد كوالنجارا
فرع صاللة شارع 23 يوليو

احمد بخيت
فرع صاللة شارع 23 يوليو

س. المهري
فرع شليم

احمد عبدالله
فرع عوقدين

احمد العامري
فرع السعادة
احمد عيسى 

فرع ميناء صاللة
وارس خان مياة

فرع صاللة شارع 23 يوليو
سالم الغساني

فرع صاللة شارع 23 يوليو
مسلم حعبوب

فرع صاللة شارع 23 يوليو

علي محمد
فرع عوقدين

سعيد الشحري
فرع طاقة

ع. مصطفى
فرع ثمريت

محمد عرفان
فرع السعادة

سالم اإلسماعيلي
فرع إبراء

سيف النهدي
فرع إبراء

احمد المحرزي
فرع سمد الشأن

أمبيلي كومار
فرع بدية

خفاء الحجري
فرع بدية

ع. النعماني
فرع المضيرب
صالح الحارثي

فرع سفالة إبراء
سيتومادافان باديانكوناث

فرع سمد الشأن
مهاب البادي

فرع سمد الشأن
سلطان محمد

فرع سناو
أمينة البلوشي

فرع بدية
محمد المعمري

فرع وادي الطائين
ع. عبد الغفور

فرع سمد الشأن
خليل الحبسي

فرع الدقم
محمد الحجري

فرع بدية
محمد اليزيدي

فرع إبراء
سالم الوهيبي

فرع بدية
س. الحسني

فرع وادي الطائين

علي السالمي
فرع إبراء

علي الراشدي
فرع سناو

سليمان التوبي
فرع إبراء

خميس المسلمي
فرع سمد الشأن

جابر النجيدي
فرع إبراء

سالم االغبري
فرع إبراء

سالم الجهماني
فرع سمد الشأن
محمد أمجد خان

فرع بدية
علياء الحسيني

فرع سمد الشأن
راشد المسكري

فرع إبراء
س. الحربي

فرع وادي الطائين
رجاء المشايخي

فرع بدية
عائشة العريمي
فرع صور الشرية

أمل العريمي
فرع صور

مريم الراسبي
فرع صور الشرية

محمد الحارثي
فرع الكامل

حنان الجعفري
فرع األشخرة

سيف السنيدي
فرع الكامل

سالم السنيدي
فرع جعالن بني بو علي

احمد العلوي
فرع صور الشرية

سلمى المعمري
فرع صور الشرية
سالم الهاشمي

فرع الكامل
حمد الحسني

فرع جعالن بني بو علي
راشد الداودي

فرع صور الشرية
عبدالله الرواحي

فرع صور
الذيف فازا فاالبيل

فرع صور الشرية
جاسم هرمز

فرع صور
ناصر العريمي

فرع صور

عائشة الغيالني
فرع صور

خليفه السناني
فرع الكامل

خلفان السنيدي
فرع جعالن بني بو علي

صالح الصواعي
فرع جعالن بني بو حسن

صقر الوهيبي
فرع صور الشرية

صالحة المسكري
فرع صور الشرية

حمد الجعفري
فرع األشخرة

خديجة الغيالني
فرع صور العفية

علي السرحاني
فرع صور الشرية

صالح المخيني
فرع صور الشرية

مريم سالم
فرع صور العفية
محمد العريمي

فرع صور
علي الهاشمي

فرع الكامل
كابي ساركو

فرع صور العفية
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مكانكم محفوظ
أسماء الفائزين بجوائز شهر نوفمبر

تهانينا!


