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ألف مبروك لرابحي شهر 1
مع تجاري توفيري

مراد تيسير الحاج أحمد
براء جمال بنات

محمد فايز خشان

غيث بسام جرادات
معن فرح صويص
رحاب عادل الصباغ

تغريد محمد عمر

محمود سمارة السيبية

زكريا غانم غانم

ناصر صالح الغوج

أحمد عاطف اليوسف

عدنان محمد خواص

نادي أحمد عبدربه

هاني سلمان ا�يوب

حسونة محمود محمود

عامر إبراهيم عليقة

أحالم جهاد سرحان

ليان قريش بوالية والدها

مجدي راسم الظاهر

عائدة نجيب الدبابنة

إيمان محمد الحلبي

منال فيصل عبدالعزيز

يحيى ضيف ا¢ المومني

هاني وبشار نقوال الحوراني

سناء بخيت القطيش

بثينة حبيب الخوري

حسن حماد المعاعية

عيد عقلة الحجايا

نائل شليف بوالية والده

أحمد محمد دبوان

سافانا صفران بوالية والدها

عبدا¢ ذيب النسور

طارق إياد شحادة

عبدالكريم محمد الحوشان

سفيان أحمد طياح

محمد علي الحلقي

جمال أحمد القضماني

نزار عمر حطاب

صفاء يوسف الشيخ أحمد

سادوري غوالم مصطفى

صالح علي الوريكات

أمجد تركي المغيض

أالء محمد آغا

نايفة عبدالحميد سلطان

أمل نظير قديس

فائز هاشم أمين

حابس عواد  سماوي

عبدالكريم مسعود وهاننة الخوجة
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ألف مبروك لرابحي شهر 2
مع تجاري توفيري

مصلح زرقان السليحات
خليفة عوض غرايبة

عالء راجح زايد
عبدا� موسى نصيب

هديل عبدا� البشير
عبدا� جمال المدانات
سحر عمران أبو حجلة
دالية جمعه الفواعرة

ديفينا الحوراني بوالية والدها

محمد أحمد أبو عليقة

سناء مرشد حماد

عامر ميخائيل دوغان

مهيد نوري الزعبي

سحر مصطفى الخليلي

ودود و صمود سليمان

ميساء خالد العزاوي

عاصم عزيز نفش

بسما علي العدوان

بسام محمود عيسى

فايز ماجد الفواعرة

عمر أبو دية بوالية والده

معتصم شاهر الصرايرة

فارس عيد القطارنة

هديل مراد مكاحلة

عبدالرحمن موسى الحلبي

سيما إبراهيم دبابنة

محمد أمين الناصر

يوسف محمد النوايسة

إبتسام برنس الزبن

مازن أحمد دراوشة

عالء علي صالح

مراد نايف مياس

عمر إبراهيم السعيد

نجوى وليم الصناع

هيثم إلياس الصناع

رامي حاتم شاهين

جوري أحمد بوالية والدها

سلمى بوالية والدها بشار

منير سابا أبو جريس

صالح جمال نمر

سداد طارق شاكر

عبدالعزيز محمد الزالبية

عادل دوغان بوالية والده

جانيت السلفيتي لمنفعة سامر

محمد مفلح المساعيد

زهير عودة أبو الروس
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ألف مبروك لرابحي شهر 4
مع تجاري توفيري

زياد عبد الرحمن نافع
تيسير علي خشمان
حمزة محمد الشريف

جهان عطاا� العموش
محمد يوسف لبد

رهف أيمن النسور (بوالية والدها)
إيفا يوسف ثابت

سامي عاطف بطاينة
رنا طالب الحسين

سندس ماجد البدارنة

مجد محمد عبدالمهدي

مجدي نايف عدس

عدي خالد الهلسة

إبراهيم يعقوب صويص

أكرم محمد قنب

معاذ زكي الدردور

أحمد علي الناصر

عزت بشرى عبدالسيد

شريفة ذياب الذيابات

محمد إبراهيم عبيد

كاملة سليمان الدمخ

ماجد الفاعوري و محمد موسى
و محمد العجاج

هاني أحمد الفاعور

ماري حداد و يوسف حداد

رابعة علي لمنفعة جازية علي

عطية محمد محيسن

نبيل حنا قاقيش

جمال خريس و سوسن هاشم

أيمن علي النوايسة

تشرين سلطان الفزاع

داليا وجيه بسيسو

علي محمد الحسامي

عدال جريس السماعين

محمد راشد أبو الرب

رامي الصناع وجمانا مشربش

سائد طاهر الشايب

عون عادل حتر بوالية والده

محمد بهجت التميمي

ساهر أسامة عواد

ديما هشام الحوراني

زياد علي الرزيج

أنس عيسى الزعبي

خضر حسن أبو حسان

صليبا حبيب الجعنيني

حمزة محمد الشريف

بيسان محمد الجعيدي

طه السايح بوالية والده

ياسر محمد العرجاني

إيمان محمود أبو حويل

رسالن عبدا® مهداوي


