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ابو ويسرى دقات 3 29838 عمرو دياب أحبك أكرھك 29973

محمد منير ابو طاقية 29844 أح�م أحسن 29978

مجد القاسم ا�ذان 29985 عبد الحليم حافظ أحلف بسماھا 29976

أحمد عدوية ا�ستاذ 29987 ھشام عباس أحلى عيون 29975

عبد الحليم حافظ التوبة 29911 ھشام عباس أحلى ما فيكي 29974

عمر العبد ال�ت الجيش المصري 29866 محمد منير أحمر شفايف 29977

حسام الحسيني الجيل الرابع 29865 نانسي عجرم أخاصمك آه 29861

ريكو الدقي 29986 شادية أدخلوھا سالمين 29969

ميادة الحناوي الشمس 29871 إيھاب توفيق أدعوك يا سامع دعايا 29852

عمرو دياب العالم 7 29862 حكيم أدوب دوب 29851

وردة العيون السود 29870 عمرو دياب أديني رجعتلك 29850

سميرة سعيد القلب وما يريد 29910 عيضة المنھالي أزعل عليك 29897

عصام كريكا الكعب العالي 29867 خالد عجاج أصعب حب 29887

أم كلثوم 7 معك 14003 آمال ماھر أعرف منين 29841

محمد السالم 7 وياك 29880 عمرو دياب أعمل أيه 29840

مدحت صالح 7 يا سيدي 14004 حسن ا�سمر أعملك إيه شغلتني 29967

سميرة سعيد 7 يسھلك 14006 نوال الزغبي أغلى الحبايب 29970

أح�م 7 يعين قلوبھم 14005 تامر عاشور أقوى منك 29842

مدحت صالح المليونيرات 29868 إيوان أكابر 29979

المجموعة النشيد الوطني ا@ماراتي 29837 عمرو دياب أكتر واحد 29984

بلقيس النفيسة محتاجة 29869 تامر حسني أكلمھا 29980

عبد الحليم حافظ الھوى ھوايا 29864 أم كلثوم ألف ليلة 14001

ميادة الحناوي انا بعشقك 29885 أصالة ألف ليلة وليلة 14002

مريام فارس انأ×نان 29863 أم كلثوم ألف ليلة وليلة 29879

ھشام عباس اه يا ليل 29971 حسين الجسمي أما براوة 29883

راغب ع�مة اه يا ليل 29972 عصام كاريكا B أمري 29872

سمير سرور اول مرة 29892 تامر حسني أنا زعلتك في حاجة 29886

أحمد عدوية إرجع إنسان 14023 عمرو دياب أنا عايش 29884

أحمد جمال إضحكي 14020 أحمد عدوية أنا عايش والس�م 14009

إيھاب توفيق إC رسول 7 29912 شيرين أنا في الغرام 14010

أحمد سعد إنت إبن أبوك 14022 ھاني شاكر أنا قلبي ليك 14008

راغب ع�مة أجمل أميرة 29854 عبد الحليم حافظ أھواك 29860

رامي صبري أجمل ليالي 29856 أصيل ھميم أوف منه قلبي 29893

تامر حسني أجمل ھدية 29855 ھيثم شاكر أيامي معاك 29895

راغب ع�مة أحبك 29859 بوسي آخر سيطرة 29983
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مصطفى قمر آخر ك�م 29981 عبد الحليم حافظ زي الھوى 29965

أحمد جمال آخر معاد 29982 أصالة سامحتك 29951

ديانا كرزون آه بمزاجي 29857 ھيثم شاكر سبني جوةحضنك 29953

لؤي آه يا عيني يا ليل 29858 راغب ع�مة سھروني الليل عيونك 29950

عادل إبراھيم آه يا لندن 29894 محمد منير سو يا سو 29954

شيرين آه يا ليل 14012 نانسي عجرم شاط شاط 29952

ماجد المھندس باB إسمع 29903 راح العمر شما حدان 29949

راغب& أليسا بتغيب بتروح 29905 راغب ع�مة طب ليه 29955

راغب ع�مة بتفل 14019 محمد فؤاد طمني عليك 29957

وردة بتونس بيك 29902 نوال الزغبي عادي 29847

شيرين بحبك أوي 29899 محمد فؤاد عازز علي النوم 29898

عبد الحليم خافظ بحلم بيك 29900 محمد فؤاد عاش الطب 29888

ماجد العيسى بربس 29904 سميرة سعيد عاشقة 29889

صابر الرباعي برشا 29901 صباح عاشقة وغلبانة 29890

حسين الجسمي بشرة خير 29906 محمد فؤاد عالم مادي 29966

تامر حسني بنت ا�يه 14018 دولي شاھين عايزني أقولك 14014

عايض تلخبط 29958 عمرو دياب عايزين يغيروك 14016

عمرو دياب تملي معاك 29956 لؤي عايشھا 14013

ميادة الحناوي جالك ك�مي 29918 مصطفى قمر عايشين 14015

عبد الحليم حافظ جانا الھوى 29919 شيماء سعيد عجبك كده 29853

مدحت صالح جاي على نفسك ليه 29920 إيھاب توفيق عدت ا�يام 29848

ديانا حداد جرح الحبيب 29929 إلين خلف عدت سنة 29849

شيرين جرح تاني 14025 تامر حسني عدى علي 29845

عايض جزى 7 خير 29930 تامر عاشور عشت معاك حكايات 29914

محمد منير حارة السقايين 29924 وديع الصافي عظيمة يا مصر 14017

شمس حب ناقص 29927 ھشام عباس علقت نفسك بي 29994

راغب ع�مة حبيب ضحكاتي 14027 صابر الرباعي وأصالة عللي جرى 29881

راغب ع�مة حبيب قلبي 29922 عمرو دياب علم قلبي الغرام 29878

عمرو دياب حبيبي وC على بالو 29923 عمرو دياب علمني ھواك 30000

وردة حرمت أحبك 29925 سميرة سعيد على إيه 29839

جاسم المحمد حلو وأحب إسلوبه 29926 مصطفى قمر على أي أساس 29990

محمد فؤاد حيران كده ليه 29928 ميريام فارس على بالي 29991

محمد فؤاد خليك على راحتك 14030 عبد الحليم حافظ على حسب وداد 29873

عمرو دياب خليك فاكرني 14031 روC سعد على دا الحال 29992

محمد رشدي دامت لمين 29907 محمد فؤاد على عيني 29989

Page 2 of 3



Volume 18 Arabic

SINGER TITLE No. SINGER TITLE No.

عبد الحليم حافظ على قد الشوق 29874 أحمد عدوية كلمني 14029

أصالة على قد ما انت بتخاف عليي 29988 شيرين كنت عارفة 29934

أح�م على كثر الوفى 29875 ھاني شاكر لسا بتسالي 14032

راغب ع�مة على كيفك 29993 حمدان الكتعان لو عليي 29935

نانسي عجرم عم بتغير 29882 راشد الماجد لو كان بخاطري أنا 29936

أبو حمدان عوافي 29891 ديانا حداد لو يسألوني عنك 29937

ماجد العيسى عيدين 29908 سمير سرور ليه خلتني احبك 29938

عصام كاريكا عيل 29896 عبد المجيد عبد 7 ما نقصني 29939

سميرة سعيد عينك مني 14021 ابلة فاھيتا مايستھلوشي 29940

ھشام عباس عينى 29909 عيضة المنھالي متصوع 29942

نوال الزغبى عينيك كدابين 29913 خالد سليم محتاجلك 29941

سعد المجرد غزالي 29921 شيرين مش عايزة غيرك 29944

أحمد عدوية غني يا عم 14026 راغب ع�مة نسيني الدنيا 29946

راغب ع�مة فرق كبير 29915 شھا حھداو ھظجبة 29943

خالد عجاج في ناس 14024 جوري ھ�ل رمضان 14028

وردة في يوم وليلة 29916 خالد عجاج وحشتني 29959

ھشام عباس فينه 29917 ھحھد انسانه وظه اوت 29945

عبد الحليم حافظ قارئة الفنجان 29948 راشد الماجد يا سارق القلب 29963

تامر حسني قالتلي نبعد 14000 أصالة يا مجنون 29960

إيھاب توفيق قبلك قلبي 29843 كاظم الساھر يا مستبدة 29961

ھشام عباس قد الدنيا دية 29846 ياسر عبد الوھاب يا نجمة 29962

سميرة سعيد قد الكلمة دية 29968 سميرة سعيد يوم ورا يوم 29964

مصطفى قمر قلب الرسول 29995

مصطفى قمر قلب جريئ 29996

عمرو دياب وشاب خالد قلبي 29997

محمد فؤاد قلبي 29998

راغب ع�مة قلبي إحتار 29877

أصالة قلبي بيرتحلك 29999

ھشام عباس قلبي بيسلم 29876

عمرو دياب قلي الوداع 14007

عمرو دياب قمرين 29947

بھاء سلطان قول اوقف 14011

محمد الشحي كبيدة 29932

شيرين كده يا قلبي 29933

جاسم الشحي كشف المحبة 29931
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