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

الجائزة الكبرى الشهرية - ٥0٫000 ر.ع

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

جوائز الجوهر لتحويل الراتب - ٥00 ر.ع لمدة عام كامل )مخصصة للرواتب التي تزيد عن 1,000 ر.ع(

جوائز تحويل الراتب  - ٥00 ر.ع لمدة عام كامل )مخصصة للرواتب بين ٥00 ر.ع. - ٩٩٩ ر.ع(

جوائز المحافظات - ٥00 ر.ع

جوائز حساب األطفال - 100 ر.ع

أسامة الخروصي
فرع شاطئ القرم

ح. المحرمي
فرع السيب

ر. المعمري
فرع الهيال

حمد الشبيبي
فرع سمد الشأن

زايد الكندي
فرع وادي الكبير

تيدي جونيور
فرع ميناء الفحل

م. البلوشي
فرع قريات

أحمد الكندي
فرع فرق

عزيز الراجحي
فرع الخوض

س. الحوقاني
فرع فرق الصناعية

محمد عناد 
فرع مدينة السلطان قابوس

أ. المقبلي
فرع بطحاء هالل

أ. الغافري
فرع الدريز

ب. قمر
فرع القرم

سالم الحارثي
فرع الغبرة

مصطفى مصباح
فرع جامعة السلطان قابوس

س. العبري
فرع الرستاق

خليل العميري
فرع دوار العذيبة

خميس عبدالله
فرع القرم

أمل محمد
فرع مدينة السلطان قابوس

محمد الغزالي
فرع الصاروج

طفول علي
فرع السعادة

ك. خميس
فرع السويق

جورج أجوي
فرع فرق

شاؤول حميد 
فرع صور العفية

وضحى المهري
فرع صاللة شارع 23 يوليو

ت. العلوي
فرع سفالة إبراء

شامير رافيندران
فرع الحي التجاري

عادل البلوشي
فرع مرتفعات صحم

محمدو حميم
مركز خدمات صحار

أحمد المنذري
فرع جامعة السلطان قابوس

علي اللواتي
فرع الحي التجاري

وليد السعدي
فرع لوى

ع. عبيد
فرع ينقل

زمير أحمد
فرع روي

أيمن العوفي
فرع جامعة السلطان قابوس

جايراج كومار
فرع الدقم

حمد الحبسي
فرع المكتب الرئيسي

نسرين عدنان
فرع برج الصحوة

هشام الرواحي
فرع الخوير

س. هالل
فرع سوق بركاء

نواف سعيد
فرع مرفع دارس

هيام هيثم
فرع بركة الموز

الحوراء علي
فرع شافع

م. راشد
فرع عبري الجبيل

ه. خليفة
فرع مرتفعات عبري

شهد سعيد
فرع مرتفعات صحم

فاطمة حافظ
فرع السعادة

ميرال خالد
فرع الخضراء

زياد جابر
فرع الموج

بشرى أحمد
فرع ميناء الفحل

ميار ناصر
فرع صور العفية

محمد راشد
فرع لوى

سعد حمد
فرع الكامل

ريا عبدالله
فرع مرتفعات صحم

س. حمود
فرع الغشب

عمار علي
فرع الموالح

أ. هالل
فرع عبري الجبيل

عبدالله علي
فرع القرم

المهند سليمان
فرع إزكي

غيث عبدالله
فرع نزوى

عبدالله حمود
فرع البداية

ك. يوسف
فرع المصنعة

محمد سالم
فرع الغبرة

مهند حمد
فرع بهالء

محمد سالم
فرع صحار

إلياس يونس
فرع المضيبي

نوف أحمد
فرع صور العفية

سليم مالك
فرع الحرس السلطاني العماني

علي سالم
فرع عوقدين

محمد معز
فرع الوطية

الوليد
فرع شناص

ماريا عدنان
فرع روي الشارع الرئيسي

لجين داوود
فرع الهجاري

سهيل محمد
فرع سناو

بشار جميل
فرع الكامل

حمد سعيد
فرع البداية

م. بدر
فرع السويق

سند فهد
فرع مدينة السلطان قابوس

خالد طاهر
فرع البريمي

ك. خالد
فرع الهيال

نوفل ناجي
فرع العامرات

فارس إبراهيم
فرع الحي التجاري

يوسف حمد
فرع مدينة السلطان قابوس

مايا إيفان
فرع القرم

سلطان سيف
فرع فرق

م. سعيد
فرع نخل

ح. آل سعيد
فرع مدينة السلطان قابوس

مالك مجد
فرع منح

منى ياسر
فرع صور العفية

وفاء علي
فرع منح

خميس ميا
فرع قريات

سالم عبدالله
فرح محوت

حمود حمدان
فرع جعالن بني بو حسن

أ. خميس
فرع المصنعة

سميحة حمد
فرع العامرات

أ. عبدالله
فرع العوابي

حمود طاهر
فرع بدية

سارة خالد
فرع فلج القبائل

مريم نايف
فرع سوق صحار

ريان علي
فرع الحي التجاري جنوب

سلمى سالم
فرع روي

منذر يوسف
فرع سمد الشأن

أ. اشان
األعمال المصرفية الخاصة وإدارة الثروات

شاهين عبدالله
فرع صور العفية

يمن إسحاق
فرع الموالح

شيخة عبدالله
فرع فرق

شبيب محمد
فرع األنصب

عبدالله علي
فرع صحار

محمد عبدالله
فرع البداية

تالين وائل
فرع بوشر

أ. فيصل
فرع الرستاق

الفيصل محمد
فرع الخوض

أالء سعيد
فرع إزكي

ج. جاسم
فرع المصنعة

أسيل مسعود
فرع بهالء

شمة جابر
فرع الخضراء

طيف أحمد
فرع الخضراء

اياد خالد
فرع نزوى

جلنار خلفان
فرع سمائل

أ. سلطان
فرع الرستاق

ريتاج راشد
فرع بركاء

عزام عبدول
فرع صحار

رفيف عدنان
فرع جامعة السلطان قابوس

فيصل خالد
فرع البداية

سجى عزيز
فرع صور العفية

مجاهد محمد
فرع المعبيلة الصناعية

أ. يوسف
فرع الملدة

محمد ياسر
فرع سمد الشأن

س. محمد
فرع سفالة إبراء

عمار أحمد
فرع روي الشارع الرئيسي

الحارث فهد
فرع كورنيش صحم

م. سفيان
فرع الرستاق

ت. عزان
فرع الثرمد

م. سعيد
فرع الملدة

مها عمر
فرع فلج القبائل

نوح جمعة
فرع مدينة السلطان قابوس

أروى فهد
فرع لوى

عفرا ناصر
فرع سمد الشأن

محمد أحمد
فرع البداية

ابتسام سعيد
فرع الحرس السلطاني العماني

عبدالله علي
فرع جامعة السلطان قابوس

عيسى موسى
فرع جامعة السلطان قابوس

حمد ناصر
فرع جامعة السلطان قابوس

عبدالله محمد
فرع جامعة السلطان قابوس

محسن عبدالله
فرع جامعة السلطان قابوس

سالم ناصر
فرع جامعة السلطان قابوس

نوال سيف
فرع جامعة السلطان قابوس

سعيد صالح
فرع الخوض

إبراهيم عبدالله
فرع الحرس السلطاني العماني

محمد حمود
فرع جامعة السلطان قابوس

يحيى سليمان
فرع المعبيلة الجنوبية

موسى سعيد
فرع جامعة السلطان قابوس

رحمة ناصر
فرع المعبيلة الشمالية

أمل سعيد
فرع جامعة السلطان قابوس

عبير محمد
فرع الحرس السلطاني العماني

موزة هالل
فرع الخوض

عمر خميس
فرع جامعة السلطان قابوس

مسعود سالم
فرع المعبيلة الصناعية

رشيد ناصر
فرع جامعة السلطان قابوس

أحمد خلف
فرع جامعة السلطان قابوس

خميس حمد
فرع الخوض

ن. بازداوي
فرع جامعة السلطان قابوس

عبدالله ناصر
فرع جامعة السلطان قابوس

عقيلة محمد
فرع جامعة السلطان قابوس

زيانا ناصر
فرع جامعة السلطان قابوس

سيف عبدالله
فرع جامعة السلطان قابوس

أحمد يوسف
فرع جامعة السلطان قابوس

أحمد سالم
فرع جامعة السلطان قابوس

محمد سيف
فرع جامعة السلطان قابوس

إبراهيم زيد
فرع الموالح

س. حمود
فرع السيب

موزا سليمان
فرع الموالح

هاشل حمد
فرع الموج

ميمونة عبدالله
فرع مركز البهجة

م. خلفان
فرع السيب

خالد سالم
فرع برج الصحوة

خديجة مبارك
فرع الرميس

رانيش بوروشوتهامان
فرع سيتي سنتر

سليمان مسلم
فرع مركز البهجة

ليلى راشد
فرع المكتب الرئيسي

بشار يحيى
فرع السيب

حمد سيف
فرع الموالح

ح. مبارك
فرع السيب

علياء سلطان
فرع مركز البهجة

أمل عبدالله
فرع الموالح

تنداي باكستر
فرع المكتب الرئيسي

ن. البوسعيدي
فرع السيب

سالم عبدالله
فرع سيتي سنتر

حمود حمد
فرع مركز البهجة

آرون ثورب
فرع المكتب الرئيسي

سالم ناصر
فرع برج الصحوة

إبراهيم يحيى
فرع الموالح

رحمة إبراهيم
فرع المكتب الرئيسي

ا. آدم
فرع السيب

أنيل كومار
فرع مركز البهجة

صابرينا فاضل
فرع مركز البهجة

محمد كهالن
فرع برج الصحوة

فايزة عبدالله
فرع برج الصحوة

ياسر عبدالله
فرع برج الصحوة

ميس يوسف
فرع دوار العذيبة

ت. البوسعيدي
فرع دوار العذيبة

فايزة سليمان
فرع األنصب

سعيد خلفان
فرع قريات

فنسنت جوميز
فرع غالء الصناعية

صالح سعيد
فرع بوشر

علي حيدر
فرع دوار العذيبة

خليل اسحاق
فرع العامرات

كومار أشوك
فرع الغبرة

أنور ثزادة
فرع دوار العذيبة

محمد مبارك
فرع العامرات

وهاب هالل
فرع األنصب

موسى سليمان
فرع المستشفى السلطاني

أمير إبراهيم
فرع الغبرة

طيبة راشد
فرع المستشفى السلطاني

جوزيف أوغسطين
فرع غالء الصناعية

بسام محمد
فرع الغبرة

هانم سالم
فرع الغبرة

سليمان سعيد
فرع الغبرة

كمال نبيل
فرع الغبرة

مانوج كومار
فرع دوار العذيبة

جيريش كومار
فرع غالء الصناعية

مريم علي
فرع الغبرة

شاجي توماس
فرع دوار العذيبة

سميرة عبد الرسول
فرع المستشفى السلطاني

بدرية سعيد
فرع المستشفى السلطاني

علي عاصم
فرع غالء

سميرة محمد
فرع بوشر

ريكا كاروناكار
فرع دوار العذيبة

محمد سليمان
فرع دوار العذيبة

منال علي
فرع الخوير 33

موسى محمد
فرع بيت الريم

كيكوناويال هيواج
فرع القرم

شاكر محمد
فرع الخوير 33

عواطف عبدالله
فرع القرم

فرج محمد
فرع ميناء الفحل

فاطمة محمد
فرع الخوير

عبد السالم بشير
فرع الخوير 33

شبيب محمد
فرع دار األوبرا السلطانية

علي عبد األمير
فرع الصاروج

جمال عبد الرزاق
فرع ميناء الفحل

جيز خوسيه
فرع مدينة السلطان قابوس

ثانية مبارك
فرع الخوير 33

ناصر سليمان
فرع مدينة السلطان قابوس

فايق محمد
فرع دار األوبرا السلطانية

هشام محمد
فرع ميناء الفحل

نايف عبدالله
فرع ميناء الفحل

مصطفى محمد
فرع ميناء الفحل

عبدالله حمود
فرع الصاروج

شمسة سالم
فرع الخوير

شمسة يحيى
فرع دار األوبرا السلطانية

ميثم حسن
فرع مدينة السلطان قابوس

شهد ناصر
فرع مدينة السلطان قابوس

ميمنونة سلطان
فرع مدينة السلطان قابوس

حسين محمد
فرع الخوير 33

جادكاري راهول
فرع الخوير

زهرة إبراهيم
فرع الخوير

علي سعيد
فرع ميناء الفحل

كاروكابارامبيل ساداسيفا
فرع مدينة السلطان قابوس

يحيى علي
فرع الخوير

سناء ظافر
فرع روي

مهند جاسم
فرع بيت حطاط

محمد رضا
فرع روي

حميد موسى
فرع مسقط

يوسف سعيد
فرع روي

أنزار كالونغال
فرع الحي التجاري

عائشة ناصر
فرع روي

أحمد شانون
فرع الحي التجاري

بوالث فاكيل
فرع جبروة

وهب محمد
فرع جبروة

رباب محسن
فرع مسقط

طالب حمود
فرع بيت حطاط

عبد الفتاح عبدالله
فرع الحي التجاري

راجان بوتيثو
فرع وادي الكبير

ناصر محمد
فرع بيت حطاط

علي أكبر
فرع الحي التجاري

زكية حمود
فرع الحي التجاري

حسين حبيب
فرع الكورنيش

خالد خلفان
فرع وادي الكبير

عبد الرزاق علي
فرع روي

سلطان أمير
فرع مسقط

عيسى سعيد
فرع روي

جاسم علي
فرع بيت حطاط

راشد عبدالله
فرع الحي التجاري

زينة حمدون
فرع بيت حطاط

لوكاس فيجاي
فرع روي

قمبر علي
فرع روي

بيرسي روسوم
فرع بيت حطاط

عابد بشير
فرع الحي التجاري

رانغاناثان سارافانان
فرع بيت حطاط

س. خلفان
فرع مرتفعات صحم

ك. محمد
فرع صحار

أ. خلفان
فرع صحار

أ. سالم
فرع شناص

أ. سعيد
فرع لوى

ب. إبراهيم
فرع الخابورة

أ. سعيد
فرع مرتفعات صحم

س. سعيد
فرع صحار

س. علي
فرع الهجاري

ر. محمد
فرع مرتفعات صحم

ر. سعيد
فرع صحار

ك. إبراهيم
فرع شناص

أ. قاسم
فرع لوى

ت. علي
فرع صحار

ك. عبدالله
فرع صحار

ر. عبدالله
فرع الخضراء

س. سعيد
فرع صحار

أ. سليمان
فرع كورنيش صحم

م. سعيد
فرع سوق صحار

س. خميس
فرع البداية

ر. خليفة
فرع البداية

أ. حمدان
فرع شناص

م. سعيد
فرع الخابورة

ح. محمد
فرع فلج القبائل

م. هالل
فرع البداية

أ. خميس
فرع الخضراء

ك. حمد
فرع صحار

ج. صالح
فرع لوى

س. عبدالله
فرع لوى

ا. عبدالله
فرع سوق صحار

أ. محمد
فرع الغشب

ك. علي
فرع المصنعة

س. حامد
فرع السويق

ج. خلفان
فرع الرستاق

م. حمد
فرع سوق بركاء

س. جمعة
فرع الملدة

ح. سعيد
فرع بركاء

س. فيدو
فرع السويق

  ز. هيو
فرع بركاء

ن. موسى
فرع العوابي

س. سعيد
فرع بركاء

أ. مبارك
فرع بركاء

س. صبيح
فرع الملدة

ن. إقبال
فرع الغشب

ن. محمد
فرع الرستاق

أ. سعيد
فرع بركاء

م. حسن
فرع سوق بركاء

س. سيدغات
فرع سوق بركاء

ع. خليفة
فرع بطحاء هالل

س. محمد
فرع الغشب

أ. زهران
فرع الغشب

ي. مبارك
فرع الرستاق

ي. زاهر
فرع الثرمد

س. جمعة
فرع نخل

و. حمد
فرع سوق بركاء

أ. عبد الناصر
فرع الغشب

ح. علي
فرع الملدة

أ. سليمان
فرع الملدة

م. علي
فرع الملدة

أ. أبو القاسم
فرع الوشيل

محمد سليمان
فرع الحمراء

بدر محمد
فرع بهالء

كانداسامي سيفا
فرع فرق

نورة خميس
فرع بهالء

جمال سليمان
فرع نزوى

محمد عبدالله
فرع بهالء

إ. حمد
فرع فرق

رحمة مسلم
فرع أدم

خلفان سليم
فرع الحمراء

يعقوب باروت
فرع أدم

كوثر عبدالله
فرع بهالء

أحمد سعيد
فرع بهالء

شمسة إبراهيم
فرع الحمراء

علي سيف
فرع أدم

مهنا حمد
فرع سوق بهالء

المنذر حمد
فرع نزوى

علي عبدالله
فرع فرق الصناعية

أشرف علي
فرع فرق

رية سالم
فرع الحمراء

أحمد حمد
فرع سوق بهالء

مازن محمد
فرع فرق الصناعية

سيف الله
فرع هيماء

ناصر سالم
فرع نزوى

ناصر مطر
فرع فرق

سليمان عبدالله
فرع الحمراء

سعيد عبدالله
فرع نزوى

سعود بدر
فرع فرق

سيدة شافية
فرع فرق

الوليد خالد
فرع نزوى

يوسف محمد
فرع الحمراء

فخرية خميس
فرع إزكي

فادي حمد
فرع إزكي

مهنا حمد
فرع إزكي

يونس حمدان
فرع سمائل

محفوظ عبدالله
فرع سمائل

سالم خميس
فرع بركة الموز

ليلى سالم
فرع سمائل

حمد علي
فرع منح

يونس خميس
فرع إزكي

فهمي فاضل
فرع إزكي

خالد مبارك
فرع فنجاء

سعيد ناصر
فرع سمائل

هدى حميد
فرع إزكي

الحسن حسين
فرع منح

حميدة محمد
فرع إزكي

علي محمد
فرع سمائل

مبارك علي
فرع سمائل

سعيد علي
فرع قلعة العوامر

صالحة صالح
فرع منح

أسعد سعيد
فرع سمائل

أحمد سليمان
فرع إزكي

سامي خميس
فرع سمائل

سالم حمود
فرع سمائل

محمود محفوظ
فرع إزكي

حميدة محمد
فرع منح

خلفان سيف
فرع إزكي

محمد منصور
فرع إزكي

محمود إبراهيم
فرع إزكي

حميدة محمد
فرع إزكي

المنار سليمان
فرع إزكي

فؤاد داوود
فرع البريمي الشارع الرئيسي

أحمد سليمان
فرع خصب

عائشة محمد
فرع البريمي

أحمد خلفان
فرع البريمي

طه حمد
فرع خصب

محمد لطيف
فرع البريمي

ناصر حميد
فرع البريمي الشارع الرئيسي

بدر أحمد
فرع خصب

أحمد محمد
فرع دباء البيعة

محمد سعيد
فرع دباء البيعة

س. خميس
فرع محضة

م. عبد العزيز 
فرع محضة

طارق علي
فرع البريمي

ناصر حمود
فرع خصب

محمد كونجو
فرع خصب

هيثم محمد
فرع البريمي الشارع الرئيسي

أحمد سالم
فرع البريمي

مسلم المر
فرع البريمي

علي سعيد
فرع البريمي

أحمد حسنين
فرع البريمي الشارع الرئيسي

فاطمة محمد
فرع خصب

تهاني إبراهيم
فرع خصب

حمد خليفة
فرع البريمي

راشد خلفان
فرع البريمي الشارع الرئيسي

خلفان سالم
فرع البريمي الشارع الرئيسي

فاطمة خميس
فرع البريمي الشارع الرئيسي

سالم عوض
فرع البريمي

علي سيف
فرع البريمي

فاطمة عبيد
فرع دباء البيعة

حمد سيف
فرع دباء البيعة

س. عامر
فرع عبري العراقي

س. راشد
فرع ينقل

أ. عبدالله
فرع عبري العراقي

أ. علي
فرع عبري العراقي

ف. سالم
فرع الدريز

ف. عبدالله
فرع الهيال

و. حمود
فرع عبري الجبيل

م. علي
فرع مرتفعات عبري

س. سالم
فرع ضنك

ك. حمد
فرع الهيال

ك. علي
فرع عبري الجبيل

س. أحمد
فرع عبري الجبيل

أ. محمد
فرع عبري الجبيل

ت. سيف
فرع سوق عبري

ه. سليم
فرع عبري الجبيل

م. سليم
فرع عبري الجبيل

س. سالم
فرع مرتفعات عبري

م. عبد المطلب 
فرع عبري الجبيل

ك. سالم
فرع عبري الجبيل

أ. خلف
فرع عبري العراقي

م. سالم
فرع عبري الجبيل

م. أحمد
فرع ضنك

أ. محمد
فرع مرتفعات عبري

م. سيف
فرع الدريز

س. خميس
فرع عبري الجبيل

أ. سالم
فرع ضنك

م. ثابت
فرع سوق عبري

ك. حمد
فرع عبري العراقي

س. ربيعة
فرع سوق عبري

س. رشيد
فرع ينقل

باتشا شان
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سوريش فيتياتيل
فرع السعادة

ياسري شايابان
فرع صاللة شارع 23 يوليو

وديع علي
فرع عوقدين

محمد مسلم
فرع طاقة

منى عامر
فرع السعادة

أحمد سعيد
فرع عوقدين

أحمد سعيد
فرع ثمريت

سعيد عمر
فرع صاللة شارع 23 يوليو

سعيد علي
فرع السعادة

عادل هاشمي
فرع عوقدين

ص. ا. ا. ص
فرع صاللة شارع 23 يوليو

مسلم سعيد
فرع السعادة

رجب سالم
فرع صاللة شارع 23 يوليو

محمد عبد القادر
فرع صاللة الصناعية

حميد بخيت
فرع المزيونة

عبدالله أحمد
فرع ثمريت

علي عمران
فرع شليم

أتول موغاتالل
فرع صاللة شارع 23 يوليو

عبدالله مسلم
فرع سدح

أحمد سلمان
فرع صاللة شارع 23 يوليو

علي سعيد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

وحيد الله
فرع صاللة شارع 23 يوليو

مسعود سليم
فرع عوقدين

أحمد سعيد
فرع ثمريت

فقير بخيت
فرع ميناء صاللة

محمد إعجاز
فرع عوقدين

آمنة سالم
فرع صاللة شارع 23 يوليو

أحمد محمد
فرع صاللة شارع 23 يوليو

هاني عاطف
فرع سدح

عامر سالم
فرع بدية

شريفة صقر
فرع بدية

حميد راشد
فرع إبراء

محمد سعد
فرع الدقم

عبدالله عامر
فرع سمد الشأن

عبدالله حمود
فرع سناو

محمود أحمد
فرع سمد الشأن

حمد سالم
فرع سناو

رحمة حمد
فرع المضيرب

خلفان جالل
فرع سمد الشأن

أمينة مرهون
فرع سمد الشأن

فايزة فايز
فرع إبراء

أ. عيسى
فرع المضيرب

عامر سعيد
فرع بدية

نعمة سعيد
فرع إبراء

محمد سعيد
فرع بدية

علي سعود
فرع سناو

ابتسام محمد
فرع إبراء

ناصر سليمان
فرع سمد الشأن

سالم ناصر
فرع سناو

سالم سيف
فرع سمد الشأن

س. حمدون
فرع سفالة إبراء

علي خلفان
فرع إبراء

حمود محمد
فرع إبراء

زوينة محمد
فرع سمد الشأن

عبدالله سالم
فرع بدية

أمل محمد
فرع سمد الشأن

محمد إلياس
فرع وادي الطائين

ورثة حمود
فرع إبراء

سيف سعيد
فرع سمد الشأن

مبارك حمد
فرع صور الشرية

سلمى محمد
فرع الكامل

عفراء سالم
فرع الكامل

صالح جمعة
فرع صور

عبدالله علي
فرع جعالن بني بو علي

هالل سعيد
فرع صور الشرية

ن. أنتوني
فرع األشخرة

س. ناصر
فرع األشخرة

سالم ك.
فرع الكامل

عامر سالم
فرع الكامل

سليمة علي
فرع جعالن بني بو علي

عبدالله محمد
فرع صور الشرية

علي مسلم
فرع صور الشرية

سعادة هاشل
فرع صور الشرية

جمعة حمد
فرع جعالن بني بو علي

بدرية محمد
فرع الكامل

مير أنور
فرع صور العفية

راشد عبدالله
فرع جعالن بني بو حسن

س. سالم
فرع األشخرة

محمد حمد
فرع الكامل

محمد علي
فرع جعالن بني بو حسن

سليمة محمد
فرع جعالن بني بو حسن

ناصر راشد
فرع الكامل

عائشة عبدالله
فرع الكامل

جاسم ه.
فرع صور

عائشة جمعة
فرع صور الشرية

فايل هاشل
فرع صور

فهد عامر
فرع جعالن بني بو حسن

خالد عبدالله
فرع صور

عبيد يوسف
فرع صور الشرية
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 تهانينا!

س. ناصر
فرع سفالة إبراء

ميان الجابري
فرع سندان

عائشة عبدالله 
فرع القرم

مزنة العميري
فرع مركز البهجة

أحمد الشكيلي
فرع الخوير 33

أ. العبري
فرع عبري العراقي

يحيى العجمي
فرع لوى

طه عثماني
فرع الخوير 33

شبينة البلوشي
فرع روي

ثابيت سعيد
فرع سناو

   سيف بخيت  -  فرع شافع


