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SINGER TITLE No. SINGER TITLE No.
العزيز عبد محمود للنظرية اصحى 14069 حسني تامر بالك ريح 14099

حسني تامر افتكرلي 14062 سابين ستوب 14109

حسني تامر بيوتنا في الجنة 14038 سواح سرور سمير 14102

عجرم نانسي الوتر زي الحب 14065 منير محمد سو يا سو 14107

الليثي محمود العجوز 14037 شيرين سيبني 14103

شهاب سمسم والملح العيش 14064 سرور سمير الحب سيرة 14104

ونغم سومة الليلة 14066 حسني تامر رمضان شهر 14105

منير محمد عمري كان امبارح 14067 منير محمد بعيد من شيء 14106

الرباعي صابر بحن انا 14045 شيرين قليل صبري 14101

حسني تامر عارف وال انا 14047 حسني تامر صوتك 14108

سرور سمير عمري انت 14068 شيرين قلبي طمن 14112

نصر مروى حاالتي أحسن 14036 فاروق محمد بجرحي عايش 14053

منير محمد البحر بعشق أنا 14046 شيرين بالي على 14040

عجرم نانسي زبطت أنا 14048 األسمر حسن هوا يا فين على 14041

حداد ديانا مرة أول 14051 حافظ الحليم عبد الشوق قد على 14039

سرور سمير مرة أول 14052 شيرين علي عينك 14033

لؤي شوق يا آه 14035 حسني تامر بتحبك عيني 14063

بيبي فري فين بابا 14054 حسني تامر كمان قرب 14049

منير محمد حياتك عن بتبعديني 14059 نصر مروان يجنني قصدو 14050

دياب ليه تاني بتناديني 14060 نبيل حبك قلبي 14042

حسني تامر انت بحبك 14057 قمر مصطفى علي صعبان يا قلبي 14043

سرور سمير عنك بعيد 14055 سلطان بهاء قلي 14044

ساندرا خايفين بقينا 14056 وائل&ماي ليلة كام 14076

سابين وبينك بيني 14058 األسمر حسن عين يا حياتي كتاب 14082

حسني تامر نعيش تعالي 14110 حسني تامر مرة كل 14083

سلطان بهاء دقايق تالت 14111 قؤاد محمد كمانانا 14077

شهاب سمسم الدنيا جايين 14070 عجرم نانسي بالحب كيفك 14078

منير محمد زهر يا حاضر 14071 ياسين غادة كيكو 14079

سومة أمل غير من حب 14074 شيرين أعيش الزم 14086

شهاب سمسم ليك حبي 14075 شيرين&تامر نسيت كنت لو 14085

فؤاد محمد راحتك على خليك 14080 نبيل هيثم القدر ليلة 14084

نمرة حمزة قلبي يا داري 14061 محيي محمد عينيه بيفكروني ليه 14087

باند واما جايا رايحة 14100 سلطان بهاء يردش ما 14089

منير محمد يريد لما ربك 14097 شيرين متجرحنيش 14088

نجيب رانيا رمضان رمضان 14098 منير محمد شعبية مساكن 14091
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شيرين غيرك عايزة مش 14093

الرباعي صابر الكون ملكت 14090

حسني تامر لمين بعدك من 14081

سرور سمير موعود 14092

سومة ندمانة 14095

رجب محمد وداع نظرة 14096

جوري رمضان هالل 14073

رجب محمد هنادي 14072

انسانه هحهد اوت وظه 14094

حداد ديانا ويلي 14113

سلطان بهاء ترى يا 14117

عالمة راغب حياتي يا 14115

شهاب سمسم قلبي يا 14114

حسني تامر عيني نور يا 14116

دياب سوسو يا واد يا 14118

محيي محمد علي بتغيب يلي 14119
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