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SINGER TITLE No. SINGER TITLE No.

نانسي عجرم اخاصمك اه 29659 شيرين على بالي 29678

ھاني شاكر اغلي بشر 30977 عبد � الرويشد �عليك  30954

عمرو دياب اغلي من عمري 30962 تامر حسني عمري ابتدا 29681

فارس كرم العرس 30971 سعد المجرد غلطانة 29676

فارس كرم � وكيلك 30972 ناصيف زيتون قدا وقدود 29664

شيرين اه يا ليل 29679 كاظم الساھر قولى احبك 30989

نجوى كرم ايدك 29657 فارس كرم قولي لبوكي 30974

نبيل شعيل أبنساكم 30994 ناجي اسطا كبراني براسا 31000

عاصي الح-ني باب عم يبكي 30963 مروان خوري كل القصايد 30991

نجوى كرم بالروح بالدم 29656 ايمن زبيب كل مرة بزعل وبفل 30966

ايمن زبيب �بحبك و 30965 حسام جنيد 2 عاش و2 كان 30980

ناصيف زيتون بربك 29665 ناصيف زيتون لرميك بب-ش 29663

جورج طحان بموت عليك 30975 نجوى كرم لشحد حبك 29658

فارس كرم بيي و بيك 30973 علي الديك لعيونك 30960

نبيل شعيل جانى 30995 حسين الديك لما بضمك 30978

نجيب المقبلي حبيت في سرعه 30999 عبد � الرويشد ليل الليل 30955

منصور زايد حيرتني 30990 نھوى ليلة 30998

أدم خلص الدمع 30958 جورج وسوف ليلة وداعنا 30976

رامي حسين دق الماني 29674 عبد � الرويشد متى بنساك 30956

بلقيس رد قلبي كليب 30968 حسين الديك مح-كي 30985

حسام جنيد سامحتك 30981 ناجي اسطا مش طبيعي 29655

فيروز سألوني الناس دو 30970 ناصيف زيتون مش عم تزبط معي 29667

حسين الجسمي سته الصبح 30984 راشد الماجد مشكلني 29675

سعود ابو سلطان سر العذاب 29677 نانسي عجرم معجبة 29660

راغب ع-مة سر حبي 29673 حسين الديك مليون بحبك 30986

اذينة العلي سر مخبى 29671 نبيل شعيل منطقي 30996

حسام جنيد سكة حلب 30982 مطرف المطرف منھك غرام 30993

أحمد الشريف سھران معاك 30959 نبيل شعيل مو2ي 30997

حسين الديك شفته صدفة 30988 ناصيف زيتون نامي ع صدري 29668

تامر حسني شكرا انك في حياتي 29682 راغب ع-مة نسيني الدنيا 29672

ايمن زبيب شو بعملك 30967 حسين الديك نقطة ضعفي 30987

علي الديك شو ھالحلى 30961 ايمن زبيب ھ- يما 30964

نانسي عجرم شيخ الشباب 29661 ناصيف زيتون ھي الغمزتني 29666

شيرين صبري قليل 29680 حسام جنيد و� كتير 30983

ناصيف زيتون صوت ربابة 29669 حسام جنيد يا ريتني عسكري 30979
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نانسي عجرم يا طبطب 29662 عبد � الرويشد يضايقني 30957

ناصيف زيتون يا طير الغروب 29670 فضل شاكر يومي بسنه 30969

كارول سماحة ومروان خوري يارب 30992
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