
NO. Song Title Popularized by 

� عب����د اس���اس اي عل���ى 0001  الرويش��������د 

� عب����د اعفي����������ني 0002  الرويش��������د 

ا� 0003 � عب����د حب����ك   الرويش��������د 

� عب����د علي�����ه حرام مش 0004  الرويش��������د 

 ح�����افظ الحلي��������م عب����د خ���الي ي���ا قل���������بي ي���ا 0005

� عب����د المجي������د عب����د ح�����بي اس������باب 0006  

� عب����د المجي������د عب����د الن�����اس اعز 0007  

� عب����د المجي������د عب����د ادل���ع 0008  

� عب����د المجي������د عب����د ورد ي���ا 0009  

� عب����د المجي������د عب����د لي�����ه احب����ك 0010  

� عب����د المجي������د عب����د حبايبن�������������ا 0011  

� عب����د المجي������د عب����د حبيت�����������ك 0012  

0013 � � عب����د المجي������د عب����د المج���روح تج����رح   

� عب����د المجي������د عب����د مس��موح 0014  

� عب����د المجي������د عب����د رھي��ب 0015  

 م������دبولي المنع������م عب����د دادا 0016

 م������دبولي المنع������م عب����د ك��و ل���ي ل���ي 0017

 م������دبولي المنع������م عب����د الحفي����������د 0018

 م������دبولي المنع������م عب����د ت����وت ت����وت 0019

  اف����راح أغ���اني المزاھر دق���وا 0020

  اف����راح أغ���اني ماما ي���ا تزوقي������������ني ما 0021

0022 �  اح��-م تص����������دقونه 

 زل�����زلي ع�-ء الحل�����و لش�������كلا 0023

 زل�����زلي ع�-ء ك-م���ك ق���د ل���و 0024

 زل�����زلي ع�-ء ال���روح ملك����ت 0025

 زل�����زلي ع�-ء حن���ون ي���ا 0026

 الحج���ار عل���ى تتكلم������������ي ما غ����ير من 0027

 الحج���ار عل���ي بتن����������ا عن���وان 0028

 الحج���ار عل���ي العي�������ون داري 0029

 الحج���ار عل���ي نعي�������ش تجي�������ش 0030

 الحج���ار عل���ي وبن������ت ول���د 0031

 حجازي امل عود ي��������بيحب 0032



 مني�����ب عامر لي��������الي اي���ام 0033

  دي���اب عمرو عودون���ي 0034

  دي���اب عمرو ي��������اللي ان���ت 0035

  دي���اب عمرو ايامن�����ا 0036

  دي���اب عمرو الماض����ي 0037

 دي���اب عمرو الحي������اة طب�����ع 0038

  دي���اب عمرو متخ�����������افيش 0039

  دي���اب عمرو الزم��ان زي 0040

  دي���اب عمرو مي���ال 0041

  دي���اب عمرو نراجع��ي 0042

  دي���اب عمرو ت�������اني حل ملھاش 0043

  دي���اب عمرو حبي�����������بي عي����ون ض���حكة 0044

ا� حد م�������ابحبش 0045   أص����الة ان���ت 

  اص����الة كث���������ير س������امحتك 0046

  أص����الة ثوان�������ي عيش��������ني 0047

  أص����الة ان���ا م�����ابعش 0048

 الح-ن������ي عاص���ي علي�����ة ك��ان وان 0049

  الح-ن������ي عاص���ي جدا احب����ك 0050

  الح-ن������ي عاص���ي ص������بر م���الي 0051

 الح-ن������ي عاص���ي الدھب رني������ن 0052

  الح-ن������ي عاص���ي وبغ�����ار بحب��������ك 0053

  الح-ن������ي عاص���ي عزال���ك كي�����د 0054

 الح-ن������ي عاص���ي  الكذب�������ة مث����ل 0055

  الح-ن������ي عاص���ي الس����ھارة ش���وق 0056

  الح-ن������ي عاص���ي ادري ل���و 0057

  الح-ن������ي عاص���ي مري���ت مارق وان���ي 0058

 طانس���ل بھ���اء وعدو ي������ومين 0059

 دالي������ا  ان���ت بحب��������ك 0060

 دالي������دا ب�����-دي ي���ا حل���وة 0061

 حداد ديان�����ا حل���وة اخب����ار 0062

ا� 0063  حداد ديان�����ا حبي�����������بي 

 حداد ديان�����ا ل-يج�������ار قل���������بي 0064

 حداد ديان�����ا تنس���������ى ق���درت 0065



 حداد ديان�����ا اماني����ه 0066

 حداد ديان�����ا غلط�������تي 0067

 حداد ديان�����ا س��������ھرتنا نجم��ة 0068

 حداد ن���ادي���ا رحل���وا 0069

 حداد ديان�����ا الش��������باب ش������يخ 0070

 حداد ديان�����ا بن����������تي ي���ا 0071

 حداد ديان�����ا يلمون��������ي 0072

 حداد ديان�����ا علي������ك ادل���ع 0073

0074 �  حداد ديان�����ا ان���ت 

 حداد ديان�����ا يس�����������ألوني ل���و 0075

 حداد ديان�����ا أحب����ك ما تق�������ول 0076

 حداد ديان�����ا لقيت������������ك 0077

 حداد ديان�����ا من��ام ص���حوة 0078

 حداد يان�����اد س����اكن 0079

 حداد ديان�����ا وينھ�����م 0080

 حداد ديان�����ا ك�����ذبھم ورا امش���ي 0081

 حداد ديان�����ا الظع����ن س�����������ايقين ي���ا 0082

 توفي�����������ق ايھ���اب اللي��������ل عدا 0083

 توفي�����������ق ايھ���اب  عارف����ة مش ان���ت 0084

 توفي�����������ق ايھ���اب ص������احبي ي���ا 0085

 توفي�����������ق ايھ���اب ودع���ني حبي�����������بي 0086

 توفي�����������ق ايھ���اب عيون������ك ك���-م 0087

0088 �  توفي�����������ق ايھ���اب عيون������ك ف�����ي ك��وني 

 توفي�����������ق ايھ���اب الن�����اس جرح 0089

 توفي�����������ق ايھ���اب مش������تاق 0090

 توفي�����������ق ايھ���اب في�������ا ت��������ترجى 0091

 توفي�����������ق إيھ���اب ق���دك 0092

 توفي�����������ق إيھ���اب لي-ت�����������ي 0093

 توفي�����������ق ايھ���اب اللي�����������الي قم��ر 0094

 توفي�����������ق ايھ���اب منتھ�����اش الع������الم 0095

 توفي�����������ق ايھ���اب الحل�����وة ا�ي�����ام 0096

 توفي�����������ق ايھ���اب ن���يس��ھرا 0097

 خل���ف الي������ن الحباي����������ب دل���ع 0098



0099 �  خل���ف الي������ن ل��ه ل���ي 

 ش����اكر فض������ل م����تى حبي�����������بى م����تى 0100

 ف��������يروز عدا 0101

 ف��������يروز الص��������������يفية اي���ام آخر 0102

 ف��������يروز اس��مك بكت���������ب 0103

 ف��������يروز بالص�����������يف حبيت�����������ك 0104

 ف��������يروز الزم��ان ك��ان 0105

 ف��������يروز ان���ت كيف���������ك 0106

 وزف��������ير ن��اس ف�����ي ك��ان ادي����ش 0107

 ف��������يروز المس����اء ف�����ي رجع��ت 0108

 ف��������يروز الص��������������يفية رجع��ت 0109

 ف��������يروز ش���ادي 0110

 ف��������يروز دني������ا ي���ا ش�������تي 0111

 ف��������يروز مي���ل تبق�����������ى 0112

 ف����ارس جايل������ك 0113

 فل������ة تش��������كرات 0114

و� 0115  الراس�����ي جورج يمك�����ن 

 وس���وف جورج غ��يرھم ان���ت 0116

 وس���وف جورج الجمي������ل الح���ب باس������م 0117

 وس���وف جورج ب����كال���ش ارمي حبي�������ت 0118

 وس���وف جورج بالس��������ھر راض���ي ان���ا 0119

 وس���وف جورج حباي�������ب مش دول 0120

 وس���وف جورج كفاي��������ة ك��دة 0121

 وس���وف جورج بالنص�������������يب ارض���ى 0122

 وس���وف جورج العاش�����������قين لي������ل 0123

 وس���وف جورج جراح طبي�������ب 0124

 وس���وف جورج رھانك تخس�������ر 0125

 جيت�������ارا ان���ت اش������معنا 0126

 حكي�����م اف����رض 0127

 حكي�����م ج���اني 0128

 حكي�����م يلوم��������ني محدش 0129

و� 0130  حكي�����م واحد 

 حكي�����م علي�����ه الح���ق 0131



 حكي�����م اي���ه فيھ�������ا 0132

 حكي�����م نظ���رة 0133

 حكي�����م ق�����الوا يام���ا 0134

 حكي�����م طم���ني 0135

 حكي�����م ن���ار عيون�����ه 0136

  ھ-ل حمادة  ب����ص 0137

 ھ-ل حمادة حل���و الح���ب 0138

 ھ-ل حمادة ا�ي�����ام 0139

 الش�����اعري حمي���د جن��ة 0140

 الش�����اعري حمي���د ميل������ي 0141

 الش�����اعري حمي���د  حكاي����ة 0142

 الش�����اعري حمي���د كواح��ل 0143

 الش�����اعري حمي���د الحل�����وة ليالين�������������ا 0144

 الش�����اعري حمي���د واعرف اموت 0145

 الش�����اعري حمي���د ك������برت مھما 0146

 الش�����اعري حمي���د س��������نين 0147

 الش�����اعري حمي���د العق�������-ء 0148

 الش�����اعري حمي���د جلجل������ي 0149

 الش�����اعري حمي���د كن��������تي ل���و 0150

 الش�����اعري حمي���د حبيب����������ه ي���ا حبيب����������ه 0151

 الناص�������ر حمود حبي�����������بي 0152

 ش����اكر ھ��اني الض���������حكايه ع���الي 0153

 ش����اكر ھ��اني الق�����دس ب����اب عل���ى 0154

 ش����اكر ھ��اني م����انحلمش لي�����ه 0155

 ش����اكر ھ��اني رت�������ني ي���ا 0156

 ا�س����مر حس���ن اي���ه ده الوال�����د 0157

 ا�س����مر حس���ن اتخ������دعنا 0158

 ا�س����مر حس���ن ا�ي�����ام طع��م 0159

 ھند بالتحدي�������������د 0160

 ھند واحب اعش���ق 0161

 ھند القل��������ب ربي��������ع 0162

D ا�م�ر 0163  حس������ين 

 حس������ين الھ��وى لي������ل 0164



 حس������ين نظ���رة من 0165

 حس������ين توب�������ة 0166

 حس������ين نجم��ة ي���ا 0167

 حس������ين ويل������ي ي���ا 0168

 العل�������ي جواد اس�����تاھل ان���ا 0169

 العل�������ي جواد ابس������ري 0170

 العل�������ي جواد وي����لال 0171

 العل�������ي جواد واعرف اموت 0172

 العل�������ي جواد اس�����ميه 0173

 العل�������ي جواد قل���������بي دق���ات 0174

 العل�������ي جواد عارف ان���ت 0175

 العل�������ي جواد خس���ارة 0176

 العل�������ي جواد لبي���������ه 0177

 العل�������ي جواد معاك 0178

 العل�������ي جواد محبوب��������ي 0179

 العل�������ي جواد تع�����ال 0180

 ل���يال���ع جواد الخ������ير وجه 0181

 الس����اھر ك��اظم عن���ك ابح����ث 0182

 الس����اھر ك��اظم الزم��ان 0183

 الس����اھر ك��اظم حبيب���������������تي وأن���ت عام ك��ل 0184

 الس����اھر ك��اظم موض���حكة 0185

 الس����اھر ك��اظم بالھ�����داوة 0186

 الس����اھر ك��اظم لع����ب بيھ������م لع����ب 0187

ا�ه من س�������-متك 0188  الس����اھر ك��اظم 

 الس����اھر ك��اظم حبي�����������بي ھا 0189

 الس����اھر ظمك��ا بعض�������ك عل���ى كل����ك 0190

 الس����اھر ك��اظم الل�����ون ھذا 0191

 الس����اھر ك��اظم للبح���������ر نزل�����ت 0192

 الس����اھر ك��اظم حين������ا س������اكنة ي���ا 0193

 الس����اھر ك��اظم بالح������ب ي����درب 0194

 الس����اھر ك��اظم أغازل���ك 0195

 الس����اھر ك��اظم المس������������تبدة 0196

0197 �  الس����اھر ك��اظم تتنھ���������د 



 الس����اھر ك��اظم عي����ن وعن���دك 0198

 الس����اھر مك��اظ الطي������ب وال���دي 0199

 الس����اھر ك��اظم الجميل�������ة 0200

 الس����اھر ك��اظم وحش��ه ال���ك 0201

 الس����اھر ك��اظم س����-مي 0202

 الس����اھر ك��اظم م��دلل ي���ا 0203

 الس����اھر ك��اظم عش�����قا زي���������ديني 0204

 الس����اھر ك��اظم ت�������اني ش���خص 0205

 الس����اھر ك��اظم اكرھھا 0206

 الس����اھر ك��اظم والمط��ر حبيب���������������تي 0207

 الس����اھر ك��اظم  حي����اه 0208

 الس����اھر ك��اظم  ف��������������اتنتي لس�����ت 0209

 الس����اھر ك��اظم احب����ك قول������ي 0210

 الس����اھر ك��اظم زي����دي ض�����لي 0211

 الس����اھر ك��اظم دل���ع 0212

 الس����اھر ك��اظم مر ك��ل 0213

 الس����اھر ك��اظم ل����- 0214

� بي�������د س��������لمتك 0215  الس����اھر ك��اظم 

 عجاج خال���د حب اص����عب 0216

 عجاج خال���د مابيس�����������ألش 0217

 عجاج خال���د ن���اس ف�����ي 0218

 عجاج خال���د وحش���������تني 0219

 عجاج خال���د وح���داني 0220

 عجاج خال���د رمك��س ل���ي تع��������الى 0221

و� 0222  عجاج خال���د دمعة 

 غف�����ران ليل���������ى ش���معة ض��وء عل���ى 0223

 مراد  ليل���������ى ھواك وناس�����ي مس������افر ي���ا 0224

 لطيف���������ة  روحي من اك������ثر 0225

 لطيف���������ة ك��دة بحب��������ك 0226

 لطيف���������ة اب����دا مانس������كش 0227

 لطيف���������ة ةت�������اني فرص������ة ادي������ني 0228

 لطيف���������ة غرامك ف�����ي بح����ب 0229

 لطيف���������ة بيحس����������������بوني 0230



� ش���اء ان 0231  لطيف���������ة 

 لطيف���������ة كرھت����ك 0232

 لطيف���������ة واض���ح 0233

ًوأخيرا 0234  لطيف���������ة 

 القاس�������م مجد عش�����قا اتنف����������س 0235

� منھ�م 0236  القاس�������م مجد 

 القاس�������م مجد عيني���������ك غمض 0237

 القاس�������م مجد غرام لحظ��ة 0238

 نص�����ري ماي���ا وحش������ني ي���ا 0239

 نص�����ري ماي���ا ب������الجو خلي���������ني 0240

 نص�����ري ماي���ا إي���ه اخب����ارك 0241

 مي���امي كي�����ف اودع 0242

 مي���امي بداوي������ة 0243

 مي���امي ھونھا 0244

 مي���امي الخليجي�����������ة ھي�ه 0245

 مي���امي امي ان�������تي 0246

 مي���امي بتع���������ود م����تى 0247

 مي���امي علين��������ا س�����لم 0248

 مي���امي اثني���������ن واحد 0249

و� ان���ت ي���ا 0250  مي���امي اف����ل 

0251 �  عب����ده محمد عليھ�����ا 

 عب����دة محمد الخ������ير مس��اء 0252

 عب����ده محمد ھي��ل احب����ه 0253

 الحل�����و محمد عجب�������اني 0254

 ف����وزي محمد وعي������ني حبي�����������بي 0255

 ف����ؤاد محمد وروحي قل���������بى 0256

 ف����ؤاد محمد حبيب�����������ك ل���و أن���ا 0257

 ف����ؤاد محمد رب ي���ا 0258

� ي���ا 0259  ف����ؤاد محمد ھوى 

 ف����ؤاد محمد الطي������ب القل��������ب 0260

 ف����ؤاد محمد فين����������ك 0261

 ف����ؤاد محمد  ل���و 0262

 ف����ؤاد محمد الحقيق�����������ي الح���ب 0263



 ف����ؤاد محمد اس������معني 0264

 ف����ؤاد محمد ك��ذاب 0265

 ف����ؤاد محمد علي�����ه ش����اھدين 0266

 ف����ؤاد محمد من��ك لي�����ة تحرام�������ني 0267

 ف����ؤاد محمد حبين���������ا 0268

و� 0269  ف����ؤاد محمد يھم��ك 

 ف����ؤاد محمد ن���يناس�����ي ي���ا ف������اكرك 0270

 ف����ؤاد محمد ح����يران 0271

 ف����ؤاد محمد لي��������الي ي���ا من��ه 0272

 ف����ؤاد محمد كمنن������ا 0273

 ف����ؤاد محمد أن���ت 0274

 ف����ؤاد محمد  الغ����رام كب���������ير 0275

 ف����ؤاد محمد حد حبيب����������ة مش 0276

 ف����ؤاد محمد دمه خف����ة 0277

 محي محمد  حبين���������ا 0278

 محي محمد قل���������بي ي���ا تعب���������ان 0279

 محي محمد الم-م��ة اھل 0280

 محي محمد بيفك���������������روني لي�����ه 0281

 من�����ير محمد س���و ي���ا س���و 0282

 من�����ير محمد بالغن���������اء ص������وتك ع���الي 0283

 من�����ير محمد الش���������������بابيك ب����ره 0284

 من�����ير محمد البن��������ات عش���ق ف�����ي 0285

 من�����ير محمد  يري�������د لم��ا رب����ك 0286

 قم��ر مص������طفى عايش���������ين 0287

 قم��ر مص������طفى ش����������بكنا الل�����ي 0288

 قم��ر مص������طفى حبي�����������بي في��������ن 0289

 قم��ر مص������طفى ن���اس ي���ا 0290

 قم��ر مص������طفى س�������لمولي 0291

 قم��ر مص������طفى عيون�����ه الس�����ود 0292

 قم��ر مص������طفى الح���ب ن���ار 0293

و� 0294 و�  ش���وق   قم��ر مص������طفى  حب 

 قم��ر مص������طفى المن��������ديل ارمي 0295

 قم��ر مص������طفى اللي��������ل طال 0296



 قم��ر مص������طفى ناس�����ي ي���ا حبي�����������بي 0297

0298 �  قم��ر مص������طفى مرت����اح ك��دة 

 قم��ر مص������طفى مك������������اتيبي 0299

 ش�������عيل نبي���������ل غار تعب���������ان 0300

 ش�������عيل نبي���������ل المش�����وار اخر 0301

 ش�������عيل نبي���������ل  غرام ي���ا لي�����ه 0302

 ش�������عيل نبي���������ل غ����يره ش�������وفي 0303

 ش�������عيل نبي���������ل بال������ك طول 0304

  ك��رم نج���وى  التوب���������ة 0305

  ك��رم نج���وى مغرومة 0306

 ك��رم نج���وى مجب����ورة 0307

 ك��رم نج���وى قل���������بي  عي����ون 0308

 ك��رم نج���وى ش����انةعط 0309

 ك��رم نج���وى زعل���ت تك������ون اوعى 0310

  ك��رم نج���وى تھمون�����ي 0311

 الزغ�������بي ن���وال ال���رد ع���ايزه 0312

و� 0313  الزغ�������بي ن���وال بيھم���������ني 

 الزغ�������بي ن���وال والي������وم  الب������ارح بي�������ن 0314

 الزغ�������بي ن���وال اللي�����������الي 0315

 الزغ�������بي ن���وال لي�����ه ناس����������يني 0316

 الزغ�������بي ن���وال ال���رأي غري����ب 0317

 الزغ�������بي ن���وال يالي���������ل حبي�������ت 0318

 الزغ�������بي ن���وال القل��������ب ن���ص 0319

 الزغ�������بي ن���وال دلعون������ا 0320

 الزغ�������بي ن���وال م��الوم 0321

 الزغ�������بي ن���وال ب�������الي عل���ى 0322

 الزغ�������بي ن���وال دق قل���������بي 0323

 الزغ�������بي ن���وال ب����������العين العي�������ن 0324

0325 �  الزغ�������بي ن���وال م-مة 

 الزغ�������بي ن���وال علي������ك ان���دم ما 0326

 الزغ�������بي ن���وال ليل�������ة ك��م 0327

 الزغ�������بي ن���وال الس����ما نج���وم 0328

 الزغ�������بي ن���وال عمري طول 0329



 مش�������ع-ني باس��������كال خيال�����ة 0330

 مش�������ع-ني باس��������كال دمي نش���������������فتلي 0331

 مش�������ع-ني باس��������كال الش�����مس ن���ور 0332

 ع-مة راغب عش����قھا قل���������بي 0333

 ع-مة راغب كلم��������تي بس�������حب 0334

 ع-مة راغب عليك��������ي ب��������رافوا 0335

 ع-مة راغب س��-مةال عل���ى حمدل 0336

 ع-مة راغب ا�ي�����ام دارت ل���و 0337

 ع-مة راغب ناس�����ي ي���ا حبي�����������بي 0338

 ع-مة راغب مھم مش 0339

 ع-مة راغب ابع�����د ارجوك 0340

 ع-مة راغب حبي�����������بي ي���ا نس��������يت 0341

 ع-مة راغب ض��������عفي نقط����ة 0342

 ع-مة راغب روحي ت����وأم 0343

 ع-مة راغب الص���������عبة المعادل�����ة 0344

 ع-مة راغب حي��������اتي ي���ا 0345

 ع-مة راغب ش��������باكك ل���و 0346

 ع-مة راغب حد ص���������بحية 0347

 ع-مة راغب ري����ت ي���ا 0348

 الماج��د راش���د حبيب���������������تي 0349

 الماج��د راش���د من��ه 0350

 الماج��د راش���د قل���������بي ي���ا 0351

 الماج��د راش���د وي����ل ي���ا 0352

 الماج��د راش���د ذوق ي���ا 0353

 الماج��د راش���د ويل������ي 0354

 الماج��د راش���د حبي�����������بي ي���ا 0355

 الرب�������اعي ص������ابر ال��������دنيا 0356

 الرب�������اعي ص������ابر منص����ور س������يدي 0357

 الرب�������اعي ص������ابر الحباي����������ب اعز 0358

 س�������عيد س�����ميرة ش���وق عل���ى ش���وق 0359

 س�������عيد س�����ميرة احب أن���ا 0360

 س�������عيد س�����ميرة عش����قة 0361

 س�������عيد س�����ميرة حبي�����������بي ليل�������ة 0362



 س�������عيد س�����ميرة تقول���������ي تق�������در 0363

 دس����عي س�����ميرة بحب��������ك  آه 0364

 س�������عيد س�����ميرة أس���������يبك ما عمري 0365

 س�������عيد س�����ميرة روحي 0366

 زي����ن س��امو لي������ك ان���ا 0367

 ال������رحيم عب����د ش�������عبان امريك�����ا 0368

 ال������رحيم عب����د ش�������عبان ف��������ريش خلي������ك 0369

 ش�����ادية الحبي����������ب س����عد 0370

 ش�����ادية عيني���������ك وحي����اة 0371

 كف������وري وائ����ل فن�������ون الح���ب 0372

0373 �  كف������وري وائ����ل تلوعي������������ني 

 كف������وري وائ����ل مغرورة 0374

 كف������وري وائ����ل س�������ألوني 0375

 توفيق��������������ب ولي������د  جمي���ل ي���ا ان���زل 0376

 توفي�����������ق ولي������د الجم��ال ھذا لم��ن 0377

 توفي�����������ق ولي������د واه واه 0378

 مرق��دي ي����وري ان���ا ع�����ربي 0379

 مرق��دي ي����وري ان���ت خط����يرة 0380

 مرق��دي ي����وري �ذن����ي اق���ول ماذا 0381

 ك������اتس ف����ور نھ��ار لي������ل 0382

 ك������اتس رف����و طاحون عن���ا ك��ان 0383

� عل���ى 0384 � عب����د المجي������د عب����د   

� عب����د المجي������د عب����د علي������ك يس��������لم قل���������بي 0385  

� عب����د المجي������د عب����د الح���ب ان���ت 0386  

� عب����د المجي������د عب����د حل���وة ان�������تي 0387  

� عب����د المجي������د عب����د ك��ذا لي�����ه 0388  

� عب����د المجي������د عب����د بع����دھم ي���ا 0389  

 الي������ن عل���ي عز 0390

  الح-ن������ي عاص���ي ةالمح���ب عطر 0391

  الح-ن������ي عاص���ي دوم داي����م 0392

 وس���وف جورج مج���اريح كلن������ا 0393

 وس���وف جورج ال���وداع ي����وم 0394

 جولي������ا والغض������ب الث������ورة نحن�����ا 0395



 ك��رم نج���وى عاش����قة 0396

 ك��رم نج���وى ندمان����ه 0397

و� 0398  ع-مة راغب الح���ب ق���د 

 كام��ل مص������طفى ب����راره اس���ك 0399

 كام��ل مص������طفى كتك�������وت ان���ا 0400

 التھنئ����������ة موس��������يقى ماما عي����د 0401

 عجرم نانس�������ي اه اخص��مك 0402

و� 0403  وجدي ش������رين ليل�������ة 

 ش������رين   اي���ه اي���ه 0404

 ش������رين بتوحش�������������ني 0405

 ش������رين   بق�������ى ب����ص 0406

 ش������رين ت�������اني جرح 0407

 ش������رين   عارف����ة كن����ت 0408

 مك��اوي ش������ريف حبت�����������ني ازاي 0409

 رغد ع���الي ي���ا قم��ر ي���ا 0410

 قاس�����مال مجد لعبت�����������ك 0411

 ھ-ل حمادة اي���ه ق���ال 0412

 ھ-ل حمادة بخ����اف 0413

 حجازي امل زمان 0414

 كف������وري وائ����ل كل����ه عمري 0415

 عالي������ا واوا كوك����و 0416

 المجموع��ة س������تو ماما 0417

 عب����ده محمد 1 يس����������افر 0418

 عب����ده محمد 2 يس����������افر 0419

 عب����ده محمد 1 محبوب��������ي ان���ت 0420

 عب����ده محمد 2 محبوب��������ي ان���ت 0421

 عب����ده محمد 3 محبوب��������ي ان���ت 0422

 عب����ده محمد 1 يراعي���������ني من ي���ا 0423

 عب����ده محمد 2 يراعي���������ني من ي���ا 0424

 عب����ده محمد 1 الون����ه 0425

 عب����ده محمد 2 الون����ه 0426

 عب����ده محمد 1 المحب�����ة كلفت���������������ني ل���و 0427

 عب����ده محمد 2 المحب�����ة كلفت���������������ني ل���و 0428



 الس����اھر ك��اظم 1 المس������������تحيل الح���ب 0429

 الس����اھر ك��اظم 2 حي����لالمس�����ت الح���ب 0430

ا� 0431  الس����اھر ك��اظم 1 ان���ت 

ا� 0432  الس����اھر ك��اظم 2 ان���ت 

 العل�������ي جواد احب����ك 0433

 العل�������ي جواد الش�����وق 0434

 ال���رحمن عب����د خال���د المراي�����ا 0435

 ال���رحمن عب����د خال���د 1 معب�����د ان���ت لي������ش 0436

 ال���رحمن عب����د خال���د 2 معب�����د ان���ت لي������ش 0437

 س�������عيد ف�������ايز ك��ان ك��ان 0438

 ال���رحمن عب����د خال���د مكس����ورة ةص��ور 0439

 ال���رحمن عب����د خال���د تص����������بح 0440

 الماج��د راش���د الع����ود 0441

 الماج��د راش���د معاي����ا حبي�����������بي 0442

 الماج��د راش���د الطرح��ة ش������يل 0443

 الماج��د راش���د راش���د ي���ا 0444

 المحم��ودي ري����م ب����دري 0445

  وس���وف جورج وراض���ي ص������ابر 0446

  وس���وف جورج اس����كت 0447

  وس���وف جورج الن�����اس ف�����ي بتفك�������������ر 0448

� عب����د وق���ت مس����ألة 0449  الرويش��������د 

� عب����د طم���ني 0450  الرويش��������د 

0451 � � عب����د حبي�����������بي ي���ا   الرويش��������د 

� عل���ى 0452 � عب����د   الرويش��������د 

� عب����د تحرم�������ني 0453  الرويش��������د 

 كف������وري وائ����ل ان���ت ھي��دي 0454

 كف������وري وائ����ل س��امحو ب����دي كي�����ف 0455

 كف������وري وائ����ل غروب 0456

 كف������وري وائ����ل  ق���انعش 0457

 كف������وري وائ����ل من��ك ان���ا واث����ق 0458

 ك��رم نج���وى س������حرني 0459

 ك��رم نج���وى لل����������دنيا اض���حك 0460

 ك��رم نج���وى م���انع ش���و 0461



 ك��رم نج���وى علي������ك مقھ��ورة 0462

 ك��رم نج���وى اللي�����������الي ھاك 0463

 ك��رم نج���وى ال����د�ل ك������تر 0464

 ص�����قر راب����ح الليل����������ة 0465

 ك��رم نج���وى م������دوبني ي���ا 0466

 ك��رم نج���وى ولھان���ه 0467

 ف����ؤاد محمد وب����س ان���ت 0468

0469 �  مني�����ب عامر علي������ك 

 ك��رم نج���وى حل���و حظي 0470

 ك��رم نج���وى مس�������لوبة بغرام�����ك 0471

 ص�����قر راب����ح دني������ا ي���ا 0472

 ك��رم نج���وى مي���ن ان���ا 0473

 مي���امي ومعزت�����ك 0474

 ش����اكر فض������ل غاي���ب ي���ا 0475

 الح-ن������ي عاص���ي غ���الي 0476

 الح-ن������ي عاص���ي عمر فرص������ة 0477

 المطل�����ب عب����د محمد  علي�����ه مابس��������ألش 0478

 ف����وزي محمد  الخمي������س ي����وم بل��������دنا ي�����او�د 0479

 نص�����ري أص����الة تص������ور 0480

 الماج��د راش���د العي�������ون 0481

 وس���وف جورج دي����ن و س�����لف 0482

 جس���ار وائ����ل  الجم���ر ع 0483

 توفي�����������ق ايھ���اب لي�����ه دمع�����تي 0484

 نص�����ري ماي���ا  قل�����ب ل���ك ك��ان ل���و 0485

 كحاي دين������ا  الغ����رام س���حر 0486

 ا�طف������ال اغ���اني ت����وت 0487

 اص����الة عمري ل���ون 0488

 الس����اھر ك��اظم تك���������بر ما ك��ل 0489

 ل���ؤى لي������ل ي���ا عي������ني ي���ا اه 0490

 حم���اقى محمد بتض����������حك 0491

 ف����ؤاد محمد قل���������بي 0492

 ف����ؤاد محمد ع���ني غص��ب 0493

 ف����ؤاد محمد ت����رى ھل ي���ا 0494



 محى محمد زمان كن����ا 0495

 محى محمد تقول���������ي كن����ت 0496

 التھنئ����������ة موس��������يقى 1 المي������-د لعي�������د وس���������يقىال���م 0497

 التھنئ����������ة موس��������يقى الع����روس ل���دخول الموس�����������يقى 0498

 التھنئ����������ة موس��������يقى 2 المي������-د لعي�������د الموس�����������يقى 0499

 التھنئ����������ة موس��������يقى مي����-دك عي����د 0500

 


